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33 dingen die in de maand september staan te gebeuren

We staan op de drempel van de veelbesproken maand september
2015.
Een periode waar bij voorbaat al ontzettend veel over is geschreven
en volgens velen een episode die de geschiedenis van de mensheid
voorgoed zou kunnen veranderen.
Naast alle voor ons nog onbekende dingen die in deze maand zullen
gaan gebeuren, heeft Michael Snyder een lijst samengesteld van 33
gebeurtenissen waarvan we zeker weten dat die in de maand
september zullen plaatsvinden.
Michael Snyder is de man die ervan overtuigd is dat de tweede helft van dit jaar rampzalig zal gaan verlopen
op financiëel/economisch gebied.
Snyder blijft dan ook bij zijn voorgaande waarschuwingen en raadt eenieder aan om voorbereidingen te
treffen voor de turbulente tijden die zullen komen.
Hierna volgt de lijst van Michael Snyder's 33 belangrijke dingen die in de maand september zeker zullen
gaan gebeuren.
1 september: Deze dag is het begin van jaarlijkse National Preparedness Month van het Amerikaanse
FEMA.
2 september: Labor Day in Amerika
3 september: The day I'll always remember
11 september: De veertiende (7 +7) verjaardag van 9/11
11 september: De laatste handelsdag op Wall Street voor het eind van het Shemitah jaar.
12 september: De Amerikaanse tour van Madonna opent die dag. De eerste stop is Washington D.C. en het
openingsthema is Desacration of The Bride and Arrival of Fallen Angels. (De heiligschennis van de bruid en
de komst van de gevallen engelen).
12 en 13 september: Een toonaangevende rabbi in het ultra orthodoxe Judaïsme, Chaim Kanievsky, heeft
aangegeven dat dit de dagen zijn dat het Joodse volk de Messias kan verwachten.
13 september: De laatste dag van het Shemitah jaar. Tijdens de laatste twee Shemitah cycli hebben we
spectaculaire record crashes op de aandelenbeurzen kunnen aanschouwen op de allerlaatste dag van het
Shemitah jaar.
Wanneer wij bijvoorbeeld teruggaan naar 17 september 2001 dan zien we, gerekend tot dat moment, de
grootste crash in één dag op de Amerikaanse markt uit de geschiedenis.
De Dow Jones viel die dag met 584 punten en dat was een record dat bleef bestaan voor een periode van
precies zeven jaar tot het einde van de volgende Shemitah cyclus. Op 29 september 2008 viel de Dow
Jones op één dag met 777 punten, een crash die tot op de dag van vandaag de grootste op één dag is in de
Amerikaanse geschiedenis.
Nu bevinden wij ons wederom in een Shemitah jaar. Dit jaar is begonnen in de herfst van 2014 en het zal
eindigen op 13 september 2015.
13 september: Gedeeltelijke zonsverduistering
14 september: Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
14 september: De eerste handelsdag op Wall Street na het einde van het Shemitah jaar.
15 september: De 70e sessie van de algemene vergadering van de Verenigde Naties begint op deze datum.
Een belangrijk punt op de agenda is het voorstel van Frankrijk tot formele erkenning van de Palestijnse
staat. Tot op dit moment is een dergelijk voorstel altijd door Amerika geblokkeerd, maar Barack Obama heeft
al aangegeven dat het dit keer misschien anders zal gaan. Het grote belang van dit besluit kan niet genoeg
worden benadrukt.
15 september: De Jade Helm oefening loopt ten einde.
17 september: Als er een renteverhoging komt in september dan is dit waarschijnlijk de dag dat de Federal
Reserve dit bekend gaat maken.
17 september: Deze datum is de deadline waarbij het Congres moet stemmen over de gesloten deal met
Iran.
17 september: Constitution Day in Amerika. De meeste Amerikanen weten niet eens dat deze feestdag
bestaat.
18 september: De zogenaamde Days of Awe conferentie in Sandpoint in de staat Idaho. Christenen vanuit
het hele land zullen die dag hier bij elkaar komen om God te aanbidden en berouw te tonen voor de zonden
van het gehele land.
20 tot 26 september: De week van vrede in Palestina Israël, gesponsord door de wereldraad van kerken.
21 september: Begin van de Haij (pegrimstocht naar Mekka).
21 september: De Internationale Dag van de Vrede van de V.N.
22 september: Voor de islam is dit de dag die heet “De dag van Arafat”.
23 september: De laatste dag van de zomer
23 september: Jom Kipoer (Grote Verzoendag)
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23 september: Begin van de moslimfeest Eid al-Adha, ook bekend als het “Feest van de Opoffering”.
23 september: De Jezuïetenpaus Francis komt aan in Amerika en zal die dag een ontmoeting hebben met
Obama in het Witte Huis. Deze ontmoeting vindt plaats op de 266e dag van het jaar en volgens sommigen
zal er die dag “iets worden geboren” omdat 266 dagen eveneens de gemiddelde draagtijd van de mens is.
24 september: De paus zal de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken.
25 september: Op 14 mei 2014 verkondigde de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius,
dat we nog maar 500 dagen hadden om een complete klimaatchaos te voorkomen. De tijdspanne van 500
dagen eindigt op 25 september.
25 september: De paus zal een mis leiden in Madison Square Garden in New York.
25 tot 27 september: De Verenigde Naties zullen een nieuwe universele Agenda voor de mensheid
introduceren, bekend als De 2030 Agenda. Dit is in feite de aankondiging van de nieuwe wereldregering
zoals wij eerder schreven.
25 september: De paus zal wederom verschijnen bij de V.N. en een toespraak houden om de lancering van
de wereldregering (Agenda 2030) in te luiden.
26 en 27 september: De paus zal naar Philadelphia reizen voor de zogenaamde “2015 World Meeting of
Families”.
28 september: het begin van Soekot of het Loofhuttenfeest (Joods).
28 september: Dit is de datum van de laatste dag van de vier bloedmanen die in 2014 en 2015 zijn gevallen
op bijbelse feestdagen. Deze bloedmaan zal een supermaan zijn en duidelijk zichtbaar vanuit de stad
Jeruzalem.
Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel speculaties voor wat betreft de maand september. Vanwege het einde
van het beruchte Shemitah jaar wordt er veel gespeculeerd over een grote beursineenstorting i die periode.
Die zal er ongetwijfeld komen, maar of dat in de maand september, oktober of november zal gebeuren, is
moeilijk te voorspellen. Daarom staat deze gebeurtenis niet op de lijst.
Hetzelfde geldt in feite voor de gebeurtenissen rondom de grote Hadron Collider bij CERN in Zwitserland. Er
wordt druk gespeculeerd over de mogelijkheid dat de dolgedraaide wetenschappers aldaar in september de
poorten naar andere dimensies zullen openen, maar bewijs is daar op dit moment niet voor.
Het hoofdstuk asteroïde in de maand september hebben we wat ons betreft afgesloten met een artikel
eerder deze week.
Natuurlijk zullen er in de maand september ook ongetwijfeld een aantal natuurrampen voorvallen. Ook dit
soort dingen zijn nooit exact te voorspellen en daarom staan ze ook niet op de lijst.
Tot zover de lijst en opmerkingen van Michael Snyder.
Zelfs als je denkt dat Michael Snyder een onvoorstelbare zwartkijker is en dat het allemaal wel zal meevallen
dan zijn er ook andere experts die vergelijkbare geluiden laten horen.
Zoals een doorgewinterde rot op de financiële markten, de legendarische goudspecialist Jim Sinclair.
Sinclair zegt dat wat er nu gebeurt op de financiële markten niets anders is dan warm lopen. “Dit is een
voorloper van de crash en wij zullen de maand september niet doorkomen zonder de echte crash.
Iedereen leeft op krediet, Main Street leeft op krediet. Dit lijkt een bubbel van historische proporties wanneer
we het totale bedrag aan geld in ogenschouw nemen dat nodig is om een levensstijl te ondersteunen die wij
als de nieuwe normaal beschouwen. Het verhogen van rente in onmogelijk vandaag de dag. De markt is zo
kwetsbaar.
Dit zijn tijden die wij in de financiële geschiedenis nog nooit hebben meegemaakt. Het is heel goed mogelijk
dat we een superverandering van de beschaving zullen meemaken".
Volgens Sinclair zijn de mensen zonder schuld het veiligst gedurende de komende financiële ramp. Hij
adviseert mensen om voor minimaal drie maanden voedsel en water in huis te halen, maar beter nog zou
zes maanden zijn. Sinclair voorspelt onderbrekingen in de bevoorrading van supermarkten en dergelijke
nadat de markt is geëxplodeerd. De reden is dat dit het moment is dat niemand meer zeker is van betaling
en dat telt zeker voor vervoerders en producenten.
Voor de liefhebbers volgt hieronder het interview met Jim Sinclair:
Bronnen: End of the American Dream, USA Watchdog, https://youtu.be/u7tTdO6oxUA
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9694:33-dingen-die-in-de-maandseptember-staan-te-gebeuren&catid=37:wereld&Itemid=50
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Cambridge Universiteit: Mensheid wordt steeds zwakker, zieker en dommer
Eén van de TV-vermaaktoppers van dit jaar – uitleg overbodig.
(Althans, dat hopen we...)
Wetenschappers van de gerenommeerde universiteit van
Cambridge hebben een onderzoek gepubliceerd waaruit exact het
tegendeel blijkt van wat de evolutietheorie beweert. Ondanks alle
technologische vooruitgang blijkt de mens vergeleken met zijn
voorouder van nog maar enkele duizenden jaren geleden zwakker,
kleiner en vatbaarder voor ziektes. Ook onze hersenen nemen in
omvang af, waardoor we steeds dommer worden. De beste atleten
van nu zijn zelfs een lachertje vergeleken bij hoe sterk de doorsnee mens in de oudheid was.
Mensen die geloven in voortdurende vooruitgang en ontwikkeling, zoals de evolutietheorie stelt, zullen
wellicht even moeten slikken bij de conclusies van het onderzoek. ‘Zelfs onze beste atleten verbleken bij
onze voorvaderen,’ aldus dr. Colin Shaw. ‘Wij zijn zonder twijfel zwakker dan we vroeger waren.’
De wetenschappers onderzochten onder andere skeletten met een ouderdom van 1160 tot 7300 jaar.
Vastgesteld werd dat de botten van de benen van boeren in het jaar 5300 voor Christus net zo sterk waren
als die van doorgetrainde professionele veldlopers in onze tijd.
Mensheid krimpt
Uit eerdere vergelijkbare onderzoeken aan de universiteit bleek al dat onze lichamen en hersenen ‘duidelijk
kleiner’ zijn dan die van de mensen die duizenden jaren geleden leefden. ‘Aangetoond is dat de mensen
krimpen. De mensheid is het hoogtepunt voorbij. De huidige mensen zijn 10% kleiner en smaller dan hun
voorvaderen, die als jagers en verzamelaars onderweg waren.’
De algemeen aanvaarde gedachte dat de mensen in de loop der eeuwen steeds groter zijn geworden, is
hiermee ontkracht. Dat geloof is namelijk enkel gebaseerd op de meest recente lichamelijke ontwikkelingen,
niet op die over een periode van duizenden jaren. Belangrijkste oorzaken van de teruggang van het
menselijk ras zijn de beperktere voeding (zowel kwantitatief als kwalitatief) en de verstedelijking, waardoor
de algemene gezondheid wordt aangetast en ziektes zich steeds sneller kunnen verspreiden.
Steeds meer schadelijke genen
Onze genen wordt dus niet steeds sterker door zogenaamde ‘natuurlijke selectie’, maar juist steeds zwakker
en slechter. Volgens dr. John Sanford van de Cornell Universiteit –auteur van Genetic Entropy & The
Mystery of the Genome) draagt ieder mens inmiddels tienduizenden schadelijke mutaties in zich mee, en
geven wij minimaal 100 tot 300 nieuwe mutaties –waarvan verreweg de meeste schadelijk zijn- aan ons
nageslacht door.
Veel genetici geloven dan ook dat dit uiteindelijk tot een ‘mutatie meltdown’ zal leiden. De schadelijke genen
zullen zich in toekomstige generaties opeen hopen, met fatale gevolgen voor de toekomst en het
voorbestaan van hele mensheid.
Niet slimmer, maar dommer
Gezien de snelle technologische ontwikkelingen lijkt ook de conclusie dat we steeds dommer worden
tegenstrijdig. Toch tonen alle onderzoeken aan dat dit wel degelijk het geval is. (En als u ‘live’ bewijs wilt
zien hoeft u enkel naar het ‘niveau’ van de meeste hedendaagse TV-programma’s te kijken – die worden
door critici niet voor niets ‘hersenloos vermaak’ genoemd).
Biologie professor Gerald R. Crabtree (Universiteit van Stanford) schreef in twee wetenschappelijke artikelen
in het vakblad Trends in Genetics dat de mens zelfs al 2000 tot 6000 jaar zijn intellectuele capaciteiten aan
het verliezen is. Ook Crabtree noemt genetische mutaties –de basis van de neo-Darwinistische
evolutietheorie- als de belangrijkste oorzaak. In de afgelopen 3000 jaar, een periode met zo’n 120
generaties, zijn er 5000 nieuwe mutaties ontstaan. Volgens Crabtree was daarvan slechts 2% tot 5%
schadelijk, maar heeft de optelsom geleid tot een neerwaartse spiraal die niet meer te stoppen is. (1)
Geen Utopia, maar ondergang
De achteruitgang lijkt zich de afgelopen decennia fors te versnellen. De doorsnee mens schijnt anno 2015 in
vrijwel niets anders geïnteresseerd te zijn dan stompzinnig vermaak en een dagelijks gevulde koelkast. De
meeste tieners kunnen ook met een schooldiploma nauwelijks nog een zin correct in hun moedertaal
schrijven. En misschien zijn ook het steeds vaker nemen van krankzinnige financieel-economische besluiten
(EU / eurozone) en de snel over de wereld verspreidende waanzinnige islamistische ideologie –een cultus
die voornamelijk dood en verderf nastreeft- wel signalen dat onze beschaving niet op een Utopia, maar op
ondergang afstevent.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Cambridge-Universiteit-Mensheid-wordt-steeds-zwakker-ziekeren-dommer
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Met microchips krijgen we het volk er wel onder!
De misselijkmakende technologie van de elite en de Bilderbergers,
die ik overigens echt zie als een laatste strohalm waar ze zich -al
verliezende- aan vast grijpen, kent werkelijk geen grenzen.
‘Met microchips krijgen we het volk er wel onder’. Dat is wat de
regerende psychopaten nu werkelijk nog denken!
De gevaarlijke Microsoft-gek Bill Gates met o.a. zijn vaccinatiedepopulatie programma is middenin het proces van het wereldwijd
uitrollen van het agenda 21-programma weer eens actief en nu met ´remote controlled´ implanteerbare
microchips die anticonceptiemiddelen bevatten. Zo kan een zwangerschap op afstand worden gestimuleerd
of tegengehouden. Helemaal conform ´agenda 21´ waarin de machthebbers bepalen wie er wanneer al dan
niet zwanger mag zijn. Gates, die maandag schijnbaar op één dag nog 48 miljoen rijker geworden is door
een bedrijf in Geleen, steekt nooit onder stoelen of banken dat zijn vaccinatie-programma´s er zijn voor de
depopulatie. Ze ontwikkelen virussen als H1M1, varkensgriep, ebola, etc. en worden inmiddels schatrijk aan
het wereldwijd uitzetten van vaccinaties. Trap er niet in, zou ik zeggen, maar lach ze vierkant uit. Alleen
angst houdt je eronder.
Het idee ontstond na een bezoek van Gates het
‘Massachusetts Institute of Technology’ MIT) twee jaar
daarvoor, waar hij professor Robert Langer vroeg om een
manier om geboortebeperking in en uit te schakelen via
afstandsbediening.
Robert Langer verbond de Gates foundation aan Microchips,
een bedrijf uit Massachusetts, dat over een licensie beschikt
om microchip-technologie te gebruiken. Ze zijn een
partnerschap aangegaan om een technologie te ontwikkelen
die dit jaar wordt uitgezet als een test en volop in gebruik
moet zijn in 2018.
Het lijkt allemaal ver gezocht, maar zoals ik al eerder schreef is tijdens de Bilderberg conferentie van dit jaar
door één van de aanwezigen, voormalige DARPA directeur en nu Google-vertegenwoordiger Regina
Duncan, gesproken over een ontwikkelde microchip die zich in de maag nestelt door deze in te slikken. Deze
chip zorgt voor een biologisch identificatie-systeem voor het bedienen van mobiele telefoons, auto’s,
geldautomaten, openen van deuren, etc. Deze chip is inmiddels goedgekeurd. Daarnaast waren er
deelnemers aanwezig zoals Google voorzitter Erich Schmidt en Demis Hassabis, Vice President of
Engineering voor Google DeepMind, aldus the Guardian. Als je hieraan meedoet, en er zijn van die gladiolen
die zich nu al vrijwillig laten chippen, ben je volledige remote- en mindcontrolled robot van de elite.
Hoe gestoord ze ook zijn en hoe machtig ze ook lijken: ze gaan het niet redden, zeker niet nu het spirituele
bewustzijn van de mensheid op volle toeren vooruitgang boekt. Ik kan de dag bijna niet afwachten dat hun
spel voor altijd over is. Het is en blijft nu wel zaak dat we bij de les blijven, nergens in mee gaan, het hoofd
koel houden en vooral anderen blijven wakker schudden en elkaar ondersteunen in dit proces. Het gaat nu
allemaal heel snel.
Zie hier bijvoorbeeld ook het artikel over Genocide en agenda 21 op het blog van de Pensioenactivist. Een
lang, maar zeer interessant artikel met vele link-verwijzingen en historische feiten die tot op de dag van
vandaag bewust nog steeds verzwegen worden.
Onlangs zagen we DARPA (dat staat voor Defense Advances Research Projects Agency) nog voorbijkomen
in een uitzending van RT, omdat ze een methode hebben ontwikkeld om het zenuwstelsel van militairen op
afstand te kunnen bedienen. In latere instantie kan dat systeem ook voor andere doelgroepen dienen onder
de bevolking, hebben ze bedacht. Ik heb deze korte video (3 min.) even ondertiteld, zodat je zelf kunt
beoordelen of we hier te maken hebben met zeer gestoorde figuren of ‘weldenkende’ mensen die het beste
voor hebben met de mensheid en de planeet. Oordeel zelf, maar blijf wakker!
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/07/hoe-houden-we-het-volk-onder-de-duim/#.VdEGrPntlBc

Binnenkort ook in Nederland?
Bron: Vrijspreker.nl
Politiek-correcte wc’s op de luchthaven van San Diego, Californië. Een helaas
steeds populairder wordend fenomeen in de Verenigde Staten. De stad Philadelphia
heeft het zelfs verplicht gemaakt om dit soort wc’s in alle nieuwe of gerenoveerde
overheidsgebouwen te installeren.
Via: Lew Rockwell Blog
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Bad moon rising, wereldwijde economische ineenstorting?
Gerald Celente, oprichter vanTrends Research, voorspelde een
wereldwijde economisch ineenstorting in 2008 en was de enige die
dit correct voorzag. Een week geleden op 7 augustus 2015, deed hij
een nieuwe voorspelling die ik dan ook graag met u wil delen.
Celente voorspelt een wereldwijde ineenstorting van de
aandelenbeurzen op 7 oktober 2015 (luister het geluidsfragment
hieronder). Dat is dus over iets minder dan twee maanden. Nu zult u
wellicht denken: “Ach, we hebben wel eerder van dat soort
voorspellingen gehad; zoals een wereldwijde Apocalyptische gebeurtenis in december 2012 voorspeld door
de Maya kalender“. Die reactie is volkomen begrijpelijk, maar de vraag is of deze hype niet bewust
gecreëerd werd om mensen in de schouderophalende modus te brengen. De maya kalender eindigde dan
wel op 21 december 2012, maar onze kalender eindigt op 31 december van elk jaar en begint dan opnieuw.
Zo begon ook de maya kalender de volgende dag gewoon aan haar nieuwe cyclus. Niet dat de maya
kalender daarmee betekenisloos is, want de cyclus heeft wel degelijk een betekenis, zoals hier uitgelegd op
Wikipedia, maar werd door enkele alternatieve media sites gekoppeld aan de komst van de (naar verluid)
verborgen gehouden planeet Nibiru. Het bestaan van die planeet is nog steeds onduidelijk en door velen
wordt beweerd dat NASA het bestaan van deze planeet verborgen houdt. Zechariah Sitchin, die het
mogelijke bestaan van deze planeet baseerde op de Sumerische kleitabletten (zie hier), stelde echter dat
Nibiru pas rond het jaar 2900 weer zichtbaar zou kunnen worden. We zouden dus kunnen stellen dat de
Apocalyptische voorspelling van 2012 mogelijk gecontrolleerde bangmakerij was. Wie zal het zeggen.
Het doel van dit artikel is echter niet u bang te maken, want in meerdere artikelen heb ik besproken dat we in
een matrixprogramma leven en dat zo bijvoorbeeld religieuze profetieën als script dienen voor deze
“geprogrammeerde werkelijkheid” (zie hier, hier en hier). De echte bestemming van de ziel ligt, zo stelde ik,
buiten deze matrix-realiteit (of illusie, zo u wilt) en dus is het geven van aandacht of energie aan alles wat
zich binnen die matrix afspeelt feitelijk energie geven aan het instandhouden van die matrix (zoals Morpheus
toont in de film trilogie The Matrix als hij de batterij aan Neo laat zien).
Eerder al sprak ik over een Archontische hybride soort (die zich als mens manifesteert) die deze matrixrealiteit bewaakt. Laten we zeggen ‘the agents’ van de film The Matrix. Ik betitelde ze als de Saturnus cult.
Het gaat te ver om daarover in dit artikel uit te wijden. In feite is het belangrijk in dat kader om te weten dat
zij een oude Babylonische groep zijn. Één van de door deze groep gecreëerde religies is het jodendom of
judeaïsme. Het joodse volk dat zichzelf als uitverkoren ziet en ook binnen het christendom als het
uitverkoren volk van God beschouwd wordt, speelt een belangrijke rol in het “softwareprogramma” van onze
matrixrealiteit. Om te beginnen vervullen zij een belangrijke rol in de gevoerde oorlogen, de lopende
oorlogen en in de oorlogen die nog zullen volgen. In mijn optiek zijn alle religies wereldwijd gecreëerd als
mind/soul-control middel en leiden zij tot strijd en dus tot dood en verderf op vooraf uitgestippelde tijdstippen.
Vandaar dat ik verwacht dat profetieën ook daadwerkelijk uit zullen komen. Laten we zeggen dat dit alles al
vast ligt in de software-code van het matrix-programma waarin onze ziel zich bevindt (gevangen in een
biocomputer, genaamd ‘menselijk lichaam’).
Binnen deze matrix-realiteit kunnen we constateren dat het jodendom een belangrijke rol vervult in de wereld
en voor de oplettende lezer moet het duidelijk zijn dat het zionisme een belangrijke rol vervult in het
wereldwijde machtsspel. Binnen het zionisme speelt de staat Israël een beangrijke rol. Het jodendom wordt
echter veelal onterecht verward met het zionisme. Het zionisme is eigenlijk vooral een politieke stroming van
een groep die het judaïsme/jodendom als religieuze dekmantel misbruikt voor het bereiken van een hoger
doel. In feite hebben we te maken met een oude faraoïsche (Egypte) Babylonische bloedlijnengroep die dus
de bewakers van deze matrix illusie zijn en die deze religie en alle andere religies zelf gevormd hebben en
gebruiken (of liever gezegd, misbruiken) voor een hoger doel.
Nu wil ik dit artikel niet te complex maken voor de nieuwe lezer, maar het judaïsme of jodendom vervult
duidelijk een belangrijke rol in de wereldpolitiek. Het is in het kader van de voorspelling van Gerald Celente
daarom nuttig om notie te nemen van de joodse kalender en het feit dat rond de periode van 4
achtereenvolgende bloedmanen vaak sprake is van opmerkelijke wereldwijde grote en indrukwekkende
gebeurtenissen, zoals uitgelegd op deze website. De voorspelling van de financiële ineenstorting op 7
oktober van Gerald Celente valt vlak na de datum van de 4e bloedmaan, namelijk die van 28 september
2015.
De website RT.com komt nog met enkele andere opmerkelijke feiten die een belangrijke gebeurtenis ergens
eind september of begin oktober van dit -jaar zouden kunnen onderschrijven. Zo eindigt de grote militaire
oefening ‘Jade helm 15′ op 15 september van dit jaar en zal paus Franciscus de VN toespreken op 25
september van dit jaar. De schrijver van het artikel op RT.com merkt daarbij nog op dat het beëindigen van
de ‘Jade Helm 15′ oefening valt op datum waarop de zevenjaarlijkse joodse agriculturele cyclus eindigt.
Overigens sluit deze zevenjarig cyclus naadloos aan op wereldwijde imponerende gebeurtenissen zoals de
aanslagen op 9 september 2001 (inside job) en de wereldwijde financiële crisis zeven jaar later in 2008. Ook
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noemt de schrijver nog een vergadering van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) op 16 en
17 september, waarin waarschijnlijk een beslissing genomen zal worden die van grote financiële impact zal
zijn.
Als het dus waar is dat er een wereldwijde financiële ineenstorting plaats zal vinden, dan kunnen we dus nu
zeggen dat de tekenen zich wel degelijk aan de wand getoond hebben. Angst is een slechte raadgever en
zorgt ervoor dat u afgestemd blijft op de matrixzender (de Saturnus matrix). Wellicht is het beter dat u zich
geestelijk voorbereid op moeilijkere tijden. Via de webshop van deze site zou u ook kunnen denken aan het
inslaan van voedselpakketten en andere middelen die er voor kunnen zorgen dat u kunt overleven in een
wereld waarin geld ineens niets meer waard blijkt te zijn. Vergeet ondertussen niet wie u werkelijk bent en
dat alles wat er binnen deze gecreëerde werkelijkheid gebeurt er feitelijk niet toe doet waar het gaat om uw
ware aard, namelijk uw ziel.
Use Left/Right Arrow keys to advance one second, Up/Down arrows to advance ten seconds.
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Trendsresearch,Newdawnmagazine.com, Wikipedia, appie.apspoel.nl,
rt.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/16/bad-moon-rising-wereldwijde-economische-ineenstortng/

Vluchtelingenstromen roepen ongemakkelijke vragen op
Nederland zal voorlopig geen (uitgeprocedeerde) Oeigoeren terugsturen naar China, besloot
staatssecretaris Dijkhoff van Justitie onlangs.
De Oeigoeren behoren, aldus het krantenbericht, tot een islamitische, aan de Turken verwante
bevolkingsgroep in het Westen van China. Hun religieuze leven zou door de Chinese overheid worden
beknot en door een toestroom van Han-Chinezen zouden interetnische spanningen in de autonome regio
Xinjiang, waar zo’n 12 miljoen Oeigoeren wonen, zijn toegenomen.
Eén van de vele berichten in de stroom van feiten, reportages en beelden over wat het migratievraagstuk is
gaan heten. Toch blijf ik met ongemakkelijke vragen zitten.
Ik geloof best dat veel Oeigoeren in het Westen van China onder grote druk leven. Maar waarom kiezen ze,
als ze zo voor hun leven hebben te vrezen, niet voor het kennelijk nauw verwante Turkije? Zijn ze daar niet
welkom? Waarom zoeken ze, zoals zo velen, voor de langere routes naar West-Europa? Zit er toch een
element van economisch perspectief in hun keuze en hoe laakbaar is dat?
Diezelfde, even ongemakkelijke vragen heb ik bij de grote stroom vluchtelingen uit moslimlanden als Syrië:
niet naar de schatrijke (islamitische) golfstaten, daar worden ze niet toegelaten. Wel richting naburige landen
als Libanon en Turkije. En wie zich het financieel veroorloven kan, onderneemt de risicovolle tocht die
uiteindelijk in West–Europa moet eindigen. Onze kwaliteitskranten en TV proberen daar al dagenlang ons
begrip voor op te wekken, maar kritische vragen worden niet gesteld, te ongemakkelijk.
Net zomin als vragen worden gesteld bij de steeds massaler wordende stroom jongemannen uit Afrika, waar
het, volgens deskundigen, economisch steeds beter zou gaan. Een lange reis die hen door nietoorlogsgebieden en relatief veilige landen voert, naar het lokkende West-Europa. Hoezo vrees voor lijf en
leden? En hoe zit het dan met de achtergebleven familie?
‘Fort-Europa’ is voor velen in de media een afschuwwekkende term. Vluchtelingen moeten wij in Europa
gastvrij opvangen, wij mogen de grenzen niet afsluiten. En met ‘wij’ hebben die woordvoerders het nooit over
zichzelf, maar spreken daarbij normatief voor ons allen, zonder ons daar ooit over geraadpleegd te hebben.
En waarvoor hebben we eigenlijk grenzen? Die zijn er toch om een gebied af te bakenen waarbinnen
overheden burgers rechten garanderen en plichten opleggen? En waar die burgers zich verbonden voelen
door een gedeelde geschiedenis, normen en waarden? De maatschappelijk steun voor ongelimiteerde
toestroom neemt af, ook al doen die ‘woordvoerders’ en de media nog zo hun best om de problemen te
verhullen. Mededogen stuit op grenzen.
De voorzieningen van de verzorgingsstaten zijn niet oneindig rekbaar, maar vragen daarnaar zijn
ongemakkelijk. Waar liggen die grenzen dan? Hoeveel vluchtelingen kan een samenleving aan? Zeker als
hun vermeende economische bijdrage aan die samenleving vooralsnog in negatieve bedragen moet worden
geschreven? De statistieken over relatief hoge werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid onder de toegelaten
asielzoekers dragen ook niet bij aan het draagvlak voor ongelimiteerde toelating en opvang.
Het reppen over ‘solidariteit’ heeft iets vrijblijvends als je het prijskaartje van je morele gelijk bij de
samenleving neerlegt. Hoe kunnen echte vervolgden worden gescheiden van (bijna even legitieme?)
zoekers naar een betere toekomst? Daarvoor heb je politici nodig die niet wegkijken en vooruitschuiven. En
media die niet de morele leermeester uithangen, de moeilijke vragen uit de weg gaan en tegendraadse
meningen weghonen.
Bron: Opiniez.com
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Vreselijk aardige families
Geplaatst op 16 augustus 2015 door E.J. Bron
Politiepatrouille in Bremen: geen rechtsvrije ruimtes voor criminele
clans toestaan
(Door: Jan Timke – Vertaling: E.J. Bron)
In de afgelopen tien jaar is de van etnische familieclans uitgaande criminaliteit in Duitsland met sprongen
toegenomen. Alleen al in de deelstaat Niedersachsen is het aantal delicten door tot deze groepen
behorende personen verzesvoudigd. In Bremen is al meer dan de helft van de ongeveer 2.600 leden van de
daar dominerende Koerdisch-Arabische Miri-clan met de politie in aanraking gekomen.
De clans breiden hun activiteiten naar steeds nieuwe terreinen van de georganiseerde criminaliteit uit. Op dit
moment richten ze zich vooral op de drugs- en wapenhandel, het afpersen van beschermingsgeld en de
prostitutie. In de strijd om nieuwe werkterreinen treden de bendes uiterst brutaal op. Ook voor zware
misdaden zoals moord deinst men niet terug. De Duitse veiligheidsautoriteiten staan grotendeels hulpeloos
tegenover deze ontwikkeling.
Clanbazen en scheidsmannen beslissen volgens eigen regels
Nu wreekt zich dat de politiek in het verleden verzuimd heeft om de Koerdisch-Arabische familieclans, die in
de jaren-80 als zogenaamde oorlogsvluchtelingen uit Libanon naar Duitsland kwamen, consequent te
integreren en hen de regels van de rechtsstaat duidelijk te maken. Het geweldsmonopolie van de staat wordt
in deze kringen nog steeds niet geaccepteerd.
Clanbazen en scheidsmannen beslissen bij privéconflicten volgens eigen regels, onafhankelijk van geldend
recht. Zo konden zich, uitgaande van de grote steden, maffiose structuren in heel Duitsland vestigen. Deze
ontwikkeling werd door bezuinigingen op het gebied van de binnenlandse veiligheid en het afbouwen van
personeel bij de politie begunstigd, omdat daardoor de vervolgingsdruk op de scene werd verminderd.
Milde vonnissen op het randje van rechtsbreuk
Echter niet alleen de uitvoerende macht faalt, maar ook justitie. Door verkeerd begrepen tolerantie en uiterst
milde vonnissen tot dichtbij de grenzen van rechtsbreuk hebben Duitse rechtbanken de uitbreiding van de
georganiseerde criminaliteit door etnische clans begunstigd. Wanneer bijvoorbeeld een delinquent niet voor
moord, maar voor doodslag veroordeeld wordt, omdat “volgens de archaïsche zeden- en
waardevoorstellingen” van de daders en slachtoffers de moord “toegestaan” geweest zou zijn, zoals rechters
in Bremen het ooit formuleerden. Zoveel begrip van de Duitse justitie voor middeleeuws aandoende rituelen
draagt er nauwelijks toe bij om de integratiebereidheid van immigranten uit het islamitisch-Oriëntaalse
cultuurgebied te vergroten of het respect van de Koerdisch-Arabische clans voor de Duitse rechtsstaat te
versterken. De strijd tegen grote criminele etnische families kan alleen maar worden gewonnen als de
geldende wetten ook in dit milieu uitgevoerd en overtredingen consequent vervolgd worden, en wel zonder
daarbij rekening te houden met cultuurvreemde, mensverachtende tradities. De staat moet op niet mis te
verstane wijze duidelijk maken dat rechtsvrije ruimtes en parallelsamenlevingen hier niet geduld worden.
Daar hoort ook bij om buitenlandse veelplegers – voor zover juridisch mogelijk – uit te zetten en terug te
sturen naar hun landen van herkomst.
De landen van herkomst weigeren om criminelen weer op te nemen
Het moet echter niet verzwegen worden dat de uitzetting van daders niet zelden mislukt aan de onwil van de
landen van herkomst om hun eigen burgers weer op te nemen. Dat geldt met name voor Libanon en Turkije.
Dit breken van het volkerenrecht mag door de Duitse regering niet langer geaccepteerd worden. In plaats
daarvan zouden deze landen diplomatiek en desnoods ook economische gesanctioneerd moeten worden,
bijvoorbeeld door de vermindering of stopzetting van financiële steun.
Een centraal probleem voor het onderzoekswerk van de Duitse vervolgingsautoriteiten zijn de ondoorzichtige
verstrengelingen van de grote etnische families, gepaard gaande met hun aanzienlijke invloed in de
onderwereld. Deze structuren maken het moeilijker om inheemse mollen met een desbetreffende
migratieachtergrond binnen te sluizen in de clan om informatie te verzamelen. Daarom moeten er
onderzoekers uit de regio´s van herkomst van de criminele clans in Duitsland worden ingezet. De wetgever
wordt er hierbij toe opgeroepen om de juridische basis voor de activiteit van buitenlandse politieagenten in
de Bondsrepubliek te creëren.
Niemand mag getuigen tegen criminele clans
Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden van de vervolgingsautoriteiten om winsten die verkregen zijn uit
criminele activiteiten af te romen uitgebreid en ook in praktijk gebracht worden. De clans investeren hun
middelen uit illegale praktijken niet meer alleen in dure statussymbolen zoals auto´s of villa´s, maar
participeren in ondernemingen en onroerend goed projecten. Om dit witwassen van geld beter te kunnen
bestrijden, zou er een omkering van de bewijslast naar het voorbeeld van de maffiawet in Italië ingevoerd
moeten worden. Dan zouden het de verdachten zijn die zouden moeten bewijzen dat de bij hen aangetroffen
vermogens afkomstig zijn uit legale zaken.
Tenslotte dienen er bovendien speciale beschermingsprogramma´s voor getuigen te komen om milde
vonnissen of zelfs vrijspraak wegens gebrek aan bewijs te voorkomen. Nu worden verdachten uit het
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Koerdisch-Arabische clanmilieu maar zelden veroordeeld, omdat mensen die bereid zijn te getuigen door
middel van pogingen tot intimidatie tot aan bedreiging met geweld door personen uit het milieu van de
aangeklaagde tijdens hun verhoor voor de rechtbank plotseling niet meewerken of zich helaas niet meer
alles goed kunnen herinneren.
Als de politiek en justitie hier niet eindelijk iets tegen doen, zullen de rechtsvrije ruimtes in de
parallelsamenlevingen van de migranten in Duitse steden sterker worden en voor de staat op de korte of
lange termijn niet meer te controleren zijn.
Bron: https://jungefreiheit.de
Auteur: Jan Timke - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/08/16/vreselijk-aardige-families/

Griekse bevolking bestrijdt Euro Fascisten
Honderden miljoenen mensen in de Westerse wereld zijn nu
gedwongen om een duidelijke, maar ook oncomfortabele waarheid
te erkennen.
Democratie is dood. Je stemt en het maakt niets uit, helemaal niets.
Toen Christos Papaioannon merkte dat zijn auto nieuwe banden
nodig had kocht de Griekse computerdeskundige deze met Euro’s,
maar gebruikte een andere valuta, genaamd TEM, om de monteur
te betalen voor de arbeid.
Zijn land mag dan in de Euro zijn gebleven, tenminste voor nu, maar nog steeds zijn er allerlei beperkingen
voor zaken zoals het opnemen van geld. Er is een kleine, maar steeds sneller groeiende groep Grieken die
een alternatieve route hebben gevonden met TEM en andere vergelijkbare systemen.
Er zijn geen officiële cijfers bekend van het aantal mensen dat dit soort programma’s gebruikt, maar er zijn
nu 80 alternatieve valuta in omloop in Griekenland en dat is het dubbele van het aantal in 2013. Het aantal
gebruikers variëert per valuta van enkele tientallen tot duizenden.
Honderden miljoenen mensen in de Westerse wereld zijn nu gedwongen om een duidelijke, maar ook
oncomfortabele waarheid te erkennen. Democratie is dood. Je stemt en je stem maakt geen verschil,
helemaal niets.
Er is geen groep mensen op dit moment die dit beter begrijpt dan de Grieken. Ze stemden voor iets, kregen
iets totaal anders en werden er in dat hele proces aan herinnerd dat zij politiek gezien geen enkel verschil
maken.
Daardoor is de Griekse bevolking in de uitstekende positie terecht gekomen om de wereld te laten zien hoe
je zoiets oplost. Hoe ze in staat kunnen zijn om als gemeenschappen zelf zaken te regelen en dat dit
nergens meer effect heeft dan wanneer ze dit doen op het financiële vlak.
Een steeds groter wordende groep Grieken heeft die boodschap begrepen.
Zoals een Griek onlangs opmerkte: “Geld is nog steeds schaars, maar mensen hebben dezelfde
vaardigheden en kennis die ze hadden voor de crisis”.
Wanneer je deze laatste regel meerdere keren leest dan besef je hoe eenvoudig, elegant en accuraat die
opmerking is.
Ook de autoriteiten krijgen nu in de gaten dat er steeds meer mensen richting lokale valuta zoals de TEM
dreigen te gaan. Hun “experts” waarschuwen dan ook dat dit het best gebruikt kan worden náást de Euro,
niet als vervanging.
Dat zijn hetzelfde soort “experts” die de totale wereldeconomie hebben vernietigd en de planeet hebben
veranderd in een stelende oligarchie. De meeste mensen zullen, net zoals de Grieken, voor de rest van hun
leven wel genoeg advies hebben gehad van dit soort “experts”.
Waar we vooral rekening mee moeten houden is dat wat de Grieken is overkomen ook ons op termijn zal
gebeuren. Niet alleen is het uiteraard heel goed om solidair te zijn met de Griekse bevolking, maar ook om in
je eigen omgeving al al het mogelijke te doen zodat gemeenschappen steeds minder afhankelijk worden van
een doorgeslagen en gekochte overheid.
Ook in ons land zijn talloze projecten waarbij men zich aan kan sluiten en diensten en/of producten kan
kopen en betalen in lokale valuta. Valuta die niet worden gecontroleerd door bankiers in Wall Street en die
niet door een overheid van je bankrekening kunnen worden geplukt.
Tijd om zelf het heft in handen te nemen.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9646:griekse-bevolking-bestrijdt-eurofascisten&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De 13 Satanische Bloedlijnen: “Wereldleiders zijn slechts marionetten die gedirigeerd worden”
in: Het Complot 17 augustus 2015
De wereld kende nog nooit zoveel oorlogen, revoluties, vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast worden we
geteisterd door klimaatveranderingen en toename van natuurrampen waardoor grote voedseltekorten zullen
ontstaan. Door de wereldwijde crisis is de werkeloosheid wereldwijd gestegen en in veel landen leiden de
mensen steeds vaker honger. Overheden praten over bezuinigingen en onze pensioenen lopen gevaar. De
wetteloosheid neemt overal toe en de liefde onder de mensen verkoeld steeds meer. Angst en depressies
zijn aan de orde van de dag en veel mensen voelen zich door sociale, geestelijke, lichamelijke en
emotionele problemen ontmoedigd en terneergeslagen.
Velen vragen zich af: ‘Waar gaat deze wereld naar toe? Waarheen leidt onze weg? Hoe zijn we in deze
chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?’ We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te
vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting,
zo schrijft Robin de Ruiter in zijn trilogie De 13 Satanische Bloedlijnen.
Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel
proces af. De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het
wereldtoneel staan. Circa 300 mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het
lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolutie geheimhouding, aldus De Ruiter.
Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook
van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek:
Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.
We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd,
grotendeels door mensen waarvan we nog nooit gehoord hebben. In praktisch elke handeling in het
dagelijks leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken,
worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen. We leven niet langer in een wereld van
naties en ideologieën. Er zijn geen naties. Er zijn geen volkeren. Er zijn geen Russen. Er zijn geen
Arabieren. Er is geen derde wereld. Er is geen Westen. Er zijn geen Verenigde Staten. Er is geen
democratie. Er is uitsluitend DuPont, AT&T, Dow, Shell en Exxon. Dat zijn de wereldnaties van
tegenwoordig. De macht van dit soort concerns overschrijdt alle grenzen. De belangrijkste politieke,
economische en militaire beslissingen worden ondergraven door globale organisaties die door geen enkele
regering of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroepen worden.
We hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supranationale kracht op het
wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de
machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen.
Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over planeet aarde.
Vrijmetselaar Moses Montefiore:
Zolang we geen integrale controle over de wereldpers hebben, zal alles wat doen geen resultaat hebben.
We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we de wereldpers kunnen beïnvloeden als we mensenmassa’s
willen besturen en ketenen.
John Swainton (1829-1901), ooit uitgever van The New York Times:
Er bestaat geen vrije pers… Wij zijn instrumenten en horigen in dienst van financiële machthebbers… We
zijn intellectuele prostituees.
De 13 Satanische Bloedlijnen, uitgebracht in meer dan 100 landen, voert langs een diep verborgen spoor in
de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.
De opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde verschenen voor het eerst in boekvorm
in 1989 in Mexico. In het boek toonde de auteur aan hoe ‘internationale monopolisten’, die achter het
politieke wereldtoneel opereren, al decennialang proberen de bestaande wereldorde te vernietigen om een
dictatoriale Nieuwe Wereldorde te creëren; een wereldontwerp voor een wereldregering en werelddicator. Dit
voornemen siert al lange tijd de één dollarbiljetten (Novus Ordo Seclorum). In Nederland was het niet
mogelijk het oorspronkelijke manuscript van dit boek te publiceren. De gerenommeerde uitgevers gaven te
kennen ‘dat Nederland nog niet klaar was voor dit boek’. Hetzelfde overkwam de
auteur met de uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De
verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De
auteur zegt in het boek aan te tonen dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen
van 11 september betrokken waren. Sinds 2002 oogstte dit boek op vele
internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek veel succes. Ondanks
dit succes vonden Nederlandse uitgevers het boek ‘te explosief’ en ‘te gevaarlijk’.
Vond je dit interessant? Denk er dan aan het artikel te delen op Facebook.
Boekentip: De 13 Satanische Bloedlijnen
http://www.ninefornews.nl/de-13-satanische-bloedlijnen-wereldleiders-zijn-slechtsmarionetten-die-gedirigeerd-worden/
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Tianjin, spontane explosie of aanslag?
zondag 16 augustus 2015, Geschreven door Nexus
Waarom deze vraag? Dat de BRICS in de weg zitten
van de NWO van de elite is algemeen bekend.
Sommige mensen menen nog steeds dat de BRICS
uit de hoge hoed van de NWO ontsproten is als tweede keuze voor het geval de NWO mislukt. Dat zou
betekenen dat Rusland en China een spelletje spelen met de wereldbevolking zoals de elite al jaren
spelletjes speelt met ons allen. Ik wil daar vooralsnog niet aan. Ja, Soros heeft contacten in Rusland en
China, maar wat zegt dat? Zoals ik het nog steeds zie ( totdat het tegendeel bewezen wordt ) houden
Rusland en China hun vijanden dichtbij, dat wordt gezien door sommigen als toenadering of samenwerking.
Vergeet echter niet dat met name Vladimir Putin jarenlang de meest gezaghebbende persoon van de
Russische geheime dienst was. Dit soort mensen weten hoe het spel gespeeld wordt.
George Soros, voor de meesten van jullie bekend als een sluwe rat die veel
geld verdient aan oorlogen, wapenhandel, corrupte financiële producten, etc.
met enorm veel invloed over de hele wereld, liet zich het volgende ontvallen
tijdens een interview;
"Both the US and China have a vital interest in reaching an understanding
because the alternative is so unpalatable. The benefits of an eventual
agreement between China and the US could be equally far-reaching.... If this
approach could be extended to the financial and economic spheres, the threat
of a military alignment between China and Russia would be removed and the
prospect of a global conflict would be greatly diminished."
Een rechtstreekse bedreiging van Soros aan het adres van China?
De elite hebben een hekel aan de BRICS, ze hebben ook een hekel aan de andere instituten die momenteel
opgezet worden vanuit China, Rusland en de andere BRICS landen zoals de SCO, AIIB, ze hebben zeker
een hekel aan het militaire samenspel van China, Rusland en Iran.
Misschien kunnen sommigen zich nog de aardbevingen/zeebevingen herinneren van 2004 en 2011 die
beiden Japan vol raakten. Deze zogenaamde natuurlijke fenomenen kunnen opgeroepen worden met
behulp van moderne technieken, denk aan ultra lage geluidsgolven die gericht worden op breuken in de
tektonische platen of overlappingen in tektonische platen. Experimenten op schaal hebben ronduit bewezen
dat ultra lage geluidsgolven ( ELF door HAARP ) deze gebieden in beweging kunnen zetten met alle
gevolgen van dien. Gebeurt dit in een oceaan dan noemen ze dit een zeebeving en gaat dit meestal gepaard
met een tsunami. Het is dan ook niet vreemd dat Japan vanaf de laatste aanval van de NWO op hun land,
netjes in de pas loopt van de NWO en ze op geen enkel gebied nog in de weg durft te lopen.
Naast het bewijs dat het kan, is er ook nog indirect bewijs dat het daadwerkelijk gebruikt wordt door de elite.
In de volgende video claimt een man dat hij zelf gewerkt heeft voor het HAARP project en stelt dat HAARP
inderdaad ingezet wordt om geopolitieke doelen te verwezenlijken door afpersing.
Meerdere wetenschappers zoals Nick Begich, die ook voorbij komt in de eerste video, beweren verder dat
HAARP niet alleen aarbevingen kan triggeren maar ook gebruikt kan worden om mensen te beïnvloeden op
hersen niveau. Wil je hier meer van weten, google dan eens op de naam Nick Begich en haarp.
Na de dreigementen van George Soros aan het adres van China is het dus niet vreemd om te
veronderstellen dat ook in Tianjin exotische wapens gebruikt zijn om deze grootste niet nucleaire explosie
aller tijden te triggeren. Is het daarmee bewezen? Allerminst, maar houd er rekening mee dat deze exotische
wapens ingezet worden simpel omdat het kan. De Chinezen kunnen er niet op reageren omdat de techniek
zo geavanceerd is dat de meeste mensen hier nog niet van weten en het dus onbegonnen werk is een
beschuldiging te uiten aan het adres van de VS die de leiding hebben over HAARP. De Chinezen weten
echter wel van HAARP en zullen ongetwijfeld een tegenactie ondernemen. Let daarom de komende weken
eens goed op China. Ik verwacht een actie op financieel gebied waardoor de NWO nog verder vertraagd zal
worden.
Positieve noot in dit alles is het gegeven dat de elite weer moet grijpen naar de zwaarst mogelijke middelen
om samenwerking af te dwingen, bij Japan is ze dit gelukt, die lopen in de pas en doen alles om een wit
voetje te halen bij deze club. China is echter een ander verhaal.
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/tianjin-spontane-explosie-of-aanslag
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‘Eén minuut voor twaalf voor wereldwijde crash’
Echte statistieken bewijzen dat zogenaamd economisch ‘herstel’ VS in realiteit een ernstige recessie is
John Ficenec, financieel analist bij de Britse Telegraph, waarschuwt
dat de ‘doemsdag klok voor een wereldwijde marktcrash op één
minuut voor twaalf’ staat nu de ‘centrale banken de controle zijn
kwijtgeraakt’. Alle signalen staan op rood voor een nieuwe,
dramatische financieel-economische crisis die mogelijk al in
september of oktober zal beginnen, zeker als bedacht wordt dat uit
de echte statistieken blijkt dat de Verenigde Staten geen
economisch herstel, maar juist een ernstige recessie meemaken.
Zeven jaar geleden werd de wereldeconomie nog ternauwernood
gered doordat de centrale banken voor honderden miljarden aan slechte kredieten van private
(investerings)banken overnamen, en de gigantische kosten daarvan afwentelden op het gewone volk. Zoals
we hebben kunnen zien heeft dat in heel Europa geleid tot keiharde bezuinigingen en almaar groter
wordende sociale spanningen.
Inmiddels hebben de centrale bankiers niet alleen in Frankfurt, maar ook in China, Brazilië en alle andere
grote en opkomende economieën de controle verloren. Hun geldschepping beleid heeft enkel uitstel
bewerkstelligd, geen afstel. Dat de beurzen records na records noteren zegt helemaal niets, want nu de
wereldeconomie knarsend tot stilstand begint te komen, is het uur U opnieuw zeer nabij.
China, grondstoffen en olie diep in de min
Zeven jaar geleden was China nog de grote redder van de wereldeconomie doordat er biljoenen werden
geïnvesteerd in onder andere de bouw en de infrastructuur. Deze stimulansen zijn nu uitgewerkt; de
economische groei is voor het eerst in een kwart eeuw onder de 7% gedaald, en dat is alleen volgens de
officiële cijfers waarvan iedereen weet dat deze sterk naar boven toe worden gemanipuleerd.
Als allerlaatste redmiddel werd de afgelopen tijd de Chinese munt, de yuan, meerdere malen
afgewaardeerd. De Chinese export neemt echter veel sneller af dan verwacht. Ook de Chinese huizenmarkt
is ingestort, wat slecht nieuws is voor die miljoenen Chinezen die hun geld veilig dachten te beleggen in
nieuwe woningen. De Chinese afkoeling heeft de prijs van grondstoffen zoals olie sterk gedrukt. De index
staat nu net zo laag als aan het begin van deze eeuw. De olieprijs is de beste barometer van de stand van
de wereldeconomie; een vat olie is na een korte opleving dit jaar opnieuw gezakt tot circa $ 50 per vat.
IJzererts, de belangrijkste grondstof voor de Chinese hoogovens, is naar $ 56 per ton gedaald, minder dan
de helft van de $ 140 in januari 2014. Als gevolg van de lage olieprijs zijn de schaliegasproducenten in de
VS in grote financiële problemen gekomen. Het is zeer de vraag hoe lang deze tot over hun oren in de
schulden gestoken bedrijven nog overeind kunnen blijven.
‘De grote stenen beginnen om te vallen’
‘De grote stenen van de wereldeconomie beginnen om te vallen,’ constateert Ficenec. China gaat achteruit,
en de opkomende markten die de afgelopen jaren nog veel van onze producten kochten, raken verstikt door
valuta devaluatie. De veelgeroemde BRICS landen, die volgens veel analisten het Westen zouden inhalen,
bevinden zich in werkelijkheid in verschillende staten van totale wanorde.
De Chinese aandelenmarkt kende dit jaar al meerdere instortingen. Een totale ramp kon alleen worden
voorkomen omdat de regering zelf miljarden aandelen begon op te kopen.
In Europa kan Griekenland alleen overeind blijven door middel van het pompen van maandelijks miljarden
euro’s naar Athene. Beleggers vluchtten massaal naar de veilige Zwitserse frank, maar nadat de ECB met
het creëren van € 1,1 biljoen de euro afwaardeerde (en daarmee opnieuw onze koopkracht en welvaart
verminderde), zag de Zwitserse Centrale Bank zich gedwongen de koers van de frank los te koppelen van
de tot mislukken gedoemde Europese eenheidsmunt.
Ook op de krediet- en schuldenmarkten –een veel betere indicatie dan de ‘zeepbel’ aandelenmarkten- is een
keerpunt bereikt. De rente, die in de VS, het VK en de EU jarenlang extreem laag is gehouden, zal
vermoedelijk op korte termijn gaan stijgen. Beleggers zijn nu al begonnen met het kopen van dollars, omdat
ze verwachten dat de Amerikaanse munt hierdoor zal stijgen.
Sterke indicaties voor nieuwe crash
e
Dan de aandelenmarkten zelf: Wall Street bevindt zich in de 77 maand van een vrijwel voortdurende
stijging, die begon in maart 2009. Het is slechts twee keer eerder gebeurd dat de koersen zo lang achter
elkaar omhoog gingen: de eerste keer was pal voor de grote beurscrash van 1929, en de andere kort voor
het uiteenspatten van de ‘dot.com’ zeepbel in 2000.
Sinds 2008 vervijfvoudigde de hoeveelheid dollars in omloop van $ 800 miljard naar ruim $ 4 biljoen. De
Amerikaanse financiële markten, die als enigen enorm hebben geprofiteerd van het massaal bijdrukken van
e
nieuw geld door de Federal reserve (‘quantitative easing’), zullen het moeilijk krijgen nu het 3 Q.E.
programma is uitgewerkt. Aandelen zijn volgens veel analisten dan ook zwaar overgewaardeerd. De S&P
500 index staat 64% boven het historische gemiddelde van 16.6, wat inhoudt dat een forse correctie niet
lang kan uitblijven. (1)
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Cijfers gemanipuleerd, retail ingestort, ernstige recessie een feit
Dan zijn er nog de al jaren zwaar gemanipuleerde ‘groei’ cijfers van de Amerikaanse regering Obama.
Werkloosheid (21% i.p.v. 5,3%), inflatie (ruim boven 5%), koopkracht, export – zo ongeveer alle cijfers die uit
het Witte Huis komen zijn gebakken lucht op zijn best, en regelrechte leugens als de echte statistieken erbij
worden gepakt. Voor een economie die voor 70% op consumptie draait zijn de retail cijfers heel belangrijk.
De verkopen en winsten van de grootste warenhuizen –Macy’s, Kohl’s, Sears, J.C.Penney- zijn de afgelopen
jaren met tientallen procenten ingestort. De recente zeer geringe stijging was dan ook niet meer dan een
mini pleistertje op een levensgrote wond, want in juli hadden de verkopen net een historisch dieptepunt
bereikt. De verkopen over een periode van 8 jaar zijn na de noodzakelijke correcties vrijwel gelijk gebleven –
nauwelijks een indicatie voor het door Obama zo geroemde ‘herstel’. De komende crash zal dan ook de
doodsteek zijn voor deze grote retailers, waardoor het toch al snel groeiende aantal leegstaande en verlaten
winkelcentra in de VS zal exploderen.
De enige Amerikanen die dit economische ‘herstel’ beleven zijn dan ook de topmanagers van banken en
grote bedrijven, en natuurlijk de politici die door hen worden omgekocht. Kortom: de rijken, die het toch al
bepaald niet slecht hadden. De gewone man beleeft al jaren een ernstige recessie, die nog veel zwaarder
zal worden zodra de niet meer te vermijden beurcrash een feit zal zijn.
Xander - (1) Telegraph, (2) Zero Hedge

Ook bij ons een RFID chip voor mensen met een uitkering?
Een politicus in Finland heeft voorgesteld om alle mensen die een
uitkering krijgen van de overheid te implanteren met een RFID chip.
Dit wordt voorgesteld als dé manier om terrorisme te bestrijden
omdat ISIS strijders op die manier niet onterecht een uitkering
kunnen claimen.
We weten dat overheden alle mogelijke soorten spionage op
burgers die binnen hun mogelijkheden liggen zullen benutten. Ze
weten uiteraard dat ze de bevolking belazeren en dat die vroeg of
laat met represailles zullen komen.
Een soort moderne versie van de Franse revolutie waarbij getracht
zal worden de politici (handlangers van de bankiers) richting guillotine te dirigeren. Uiteraard zullen ook dan
de bankiers buiten schot blijven, maar dat is een ander verhaal.
Het is dus zaak voor de overheid dat ze exact weten wat er speelt onder de bevolking zodat ze tijdig
maatregelen kunnen nemen tegen die individuen die dreigen te “ontsporen”, wat in de praktijk
betekentmensen die wakker worden en zelf gaan nadenken.
Om het “terrorisme nog beter te kunnen bestrijden” zal men dus zeker het middel implanteerbare microchips
(RFID chips) willen inzetten. En de eersten bij wie dit waarschijnlijk (verplicht) zal gebeuren, is bij mensen
die een uitkering ontvangen zoals bijstand of een pgb (persoonsgebonden) uitkering. De (drog)reden
waarmee dit verkocht gaat worden is eenvoudig: Er wordt veel fraude gepleegd en de belastingbetaler heeft
recht om te weten waar zijn centen blijven.
De technologie om op die manier iedereen stap voor stap te kunnen controleren, wordt steeds beter en het
rekent voor eens en voor altijd af met de rechten van de burger.
Het nieuwste voorstel van een politicus in de Finse overheid lijkt afkomstig uit een soort horrorfilm die in de
nabije toekomst speelt, maar is bittere werkelijkheid. Het is dan ook niet zo moeilijk voor te stellen dat Den
Haag met gespitste oren zit te luisteren naar wat deze politicus vertelt en het niet lang zal duren voordat je
hier gelijksoortige geluiden hoort.
Het is echt geen verre toekomstmuziek meer totdat je een bevolking hebt die volledig onder controle staat
via microchips.
Een politicus van de conservatieve Finn Partij in het gelijknamige land heeft voorgesteld om bij mensen die
een bijstandsuitkering krijgen een chip te implanteren.
Dat gebeurt onder de noemer van terrorisme bestrijding. Want het schijnt voor te komen dat mensen zich
aansluiten bij ISIS en de uitkering in het “thuisland” gewoon zo lang mogelijk door laten lopen. Met een door
satellieten gevolgde implanteerbare microchip zouden dit soort praktijken dan tot het verleden behoren.
De politicus Pasi Maenranta wil dan ook dat iedereen die het land wil verlaten om wat voor reden dan ook en
een uitkering heeft, eerst een microchip laat implanteren voordat ze de grens oversteken.
Maenranta maakt helaas geen grap, is bloedserieus, heeft hele stukken op zijn Facebookpagina geplaatst
en zal uiteraard veel bijval krijgen van eenieder die graag ISIS wil bestrijden. Want zo werkt het nu eenmaal.
Je creëert zelf een vijand die jou aan alle kanten loopt te bedreigen, voert zelf een aantal False Flag
operaties uit om te zorgen dat de schrik er goed in zit en pakt vervolgens onder het mom van
terrorismebestrijding de bevolking alle rechten af. Het standaard script bewijst zich keer op keer.
Zo zie je dat er altijd weer wordt begonnen met de zwakste groepen in de samenleving om de volgende
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controlemaatregelen in te voeren. Mensen die een uitkering aanvragen bij de overheid doen dit niet voor de
lol, maar omdat ze met de rug tegen de muur staan en geen kant op kunnen. Dan heb je een heel kwetsbare
groep die gemakkelijk te chanteren is tot het implanteren van microchips. Datzelfde geldt voor oude en zieke
mensen. Daarna zijn de volgende groepen aan de beurt want in onze maatschappij zal de implanteerbare
door satellieten gevolgde microchip ook een prominente rol spelen.
Als wij ze de kans geven tenminste.
Bron: SHTF Plan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9650:ook-bij-ons-een-rfid-chip-voormensen-met-een-uitkering&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nieuwe gruwelvideo’s Planned Parenthood: Geaborteerde baby’s levend opengesneden
De nieuwste video’s over de grootste Amerikaanse aborteur
Planned Parenthood overtreffen de gruwelijkste horrorfilms die ooit
zijn gemaakt, en doen zelfs de experimenten van Nazi kopstuk Josef
Mengele verbleken. Sommige geaborteerde baby’s blijken namelijk
bijna volgroeid te zijn en levend te worden opengesneden om hun
organen en hersenen te ‘oogsten’. Ook veel niet-christenen vragen
zich inmiddels hardop af hoe diep de mensheid nog moet zinken
voordat ‘hogere machten’ eindelijk een einde maken aan dit soort
onbeschrijflijk wrede, door bijna alle Westerse politieke partijen als
‘normaal’ beschouwde praktijken.
e
Voormalig Stem Express medewerkster Holly O’Donnell vertelt in de 7 opname van de ‘undercover’ video’s
die door het pro-life Center for Medical Progresswerden gemaakt hoe ze bij Planned Parenthood getuige
was van de meest afschuwelijke taferelen. Zo worden bewust late-termijn baby’s geaborteerd om hun
organen en zelfs hersenen te ‘oogsten’ en te verkopen.
Soms nog levende baby’s opengesneden
De oud technicus verhaalt hoe het vrouwelijke hoofd van het laboratorium aan haar vroeg of ze ‘iets cools,
iets gaafs (2)’ wilde zien. ‘En ze neemt een van haar instrumenten en klopt op het hartje (van een
geaborteerde, vrijwel volledig volgroeid jongetje(2)), en dat begint te kloppen... En ik zit daar en kijk naar
die foetus en zijn kloppende hartje, en ik weet niet wat te denken. Het had een gezichtje, het was niet
helemaal uit elkaar gescheurd. En zijn neus was heel duidelijk gevormd. Het had oogleden en een duidelijke
mond, en toen, omdat de foetus nog zo intact was, zei ze: oké, dit is echt een hele goede foetus waar we
een boel uit kunnen halen. We gaan de hersenen ‘oogsten’.’ ‘Toen ik dat hoorde dacht ik dat we het hoofdje
gingen opensnijden,’ vervolgt O’Donnell. ‘En ze neemt de schaar en maakt een kleine incisie precies hier
(wijzend op haar kin) en gaat een beetje door de mond heen, en zegt: kun jij de rest doen? En dat wilde ik
niet. Ze gaf me de schaar en vertelde me dat ik midden door het gezichtje moest snijden.’
‘Ik heb er zelfs geen woorden voor hoe dat voelt,’ zei O’Donnell, die de stoffelijke resten van het jongetje
later in de bio-afvalcontainer moest gooien, en zich ‘toen realiseerde dat ik de enige persoon was die ooit
deze baby had vastgehouden. Op dat moment besefte ik dat ik daar niet meer wilde werken.’ (2).
In de video zijn ook opnames te horen van andere prominente ‘orgaan oogst’ bedrijven die samenwerken
met Planned Parenthood, zoals Novogenix Laboratories en LLC uitvoerend directeur dr. Ben Van Handel,
die toegeeft dat ‘het voorkomt dat het hartje na de procedure nog steeds klopt’.
‘Absolute barbaarsheid’
Het Center for Medical Progress concludeert dan ook dat Planned Parenthood zich schuldig maakt aan
‘absolute barbaarsheid. Deze video bevat hartverscheurende opnames over de absolute barbaarsheid van
de abortus prakijken en het verkopen van baby organen door Planned Parenthood, waarbij het voorkomt dat
foetussen intact en levend ter wereld komen,’ verklaarde David Daleiden van CMP. ‘Planned Parenthood is
van hoog tot laag een criminele organisatie en zou onmiddellijk geen subsidie meer moeten krijgen, en
moeten worden vervolgd voor gruweldaden tegen de mensheid.’
Ruim 300.000 abortussen per jaar
Vorige week vrijdag kondigde Stem Express aan te breken met Planned Parenthood vanwege de vele
schokkende onthullingen van de laatste tijd (1). Alleen al de mega kliniek van PP in San Jose (Californië)
heeft een jaarlijks budget van $ 100 miljoen. Enkele staten hebben reeds besloten om de subsidiekraan naar
PP, dat ruim 300.000 abortussen per jaar verricht en daarmee ruim $ 100 miljoen aan inkomsten genereert,
dicht te draaien. Planned Parenthood ontkent alle beschuldigingen en noemt het oogsten van baby organen
een ‘humanitaire onderneming’ (3).
Xander - (1) Infowars, (2) Breitbart, (3) LifeSite News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Nieuwe-gruwelvideos-Planned-Parenthood-Geaborteerdebabys-levend-opengesneden
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Zelfs de zon schijnt te reageren op CERN (video)
Sinds de herstart van CERN zijn er mensen die met het zweet op
hun voorhoofd rondlopen want er zijn talloze tekenen dat deze
machine ons zal terugwerpen naar de Hof van Eden.
Tegelijkertijd zijn er ook berichten van mensen die zeggen te weten
hoe je die dolgedraaide wetenschappers moet stoppen om alles op
aarde te vernietigen.
Vandaag willen we twee aspecten van het CERN verhaal belichten.
De ene, die zegt dat deze dwaze wetenschappers waarschijnlijk
doelbewust bezig zijn om ons helemaal terug te gooien in de tijd en de andere die zegt dat wij als mensheid
de mogelijkheid hebben om deze wetenschappers goed te dwarsbomen in hun pogingen.
We beginnen met onze lezer Bert die al meerdere hier dingen heeft geschreven over CERN en zijn
waarschuwingen, voor een groot deel gebaseerd op de occulte boodschappen, die ons worden gegeven.
Hier is wat Bert heeft te vertellen (dank!):
In dat vreemde wereldje van mij hebben we het regelmatig over zero time, oftewel 00.00. We noemen het
ook wel "back to Eden". Het is een angstaanjagend scenario die in het verschiet ligt, een zo verschrikkelijk
scenario dat je er eigenlijk niet aan wil denken, laat staan het ook nog gaan na pluizen of dit het verhaal is
wat de occulte machthebbers ons wil vertellen.
In de muziekwereld zien we vaak een thema terug komen waarbij onze wenkbrauwen gingen fronzen, het
terug keren naar de tijden van het paradijs, oftewel het begin der tijden.
Het wordt vaak uitgebeeld als een eiland met wat palmbomen, of een zeer bosrijke omgeving waar de
personages in een clip plotseling terecht komen.
Enkele voorbeelden zijn ROAR van Kate Perry, en LA LA song van Fergie, opening superbowl 2014 van
Kate Perry.
Uiteraard hebben we altijd gedacht van, ach dat krijg je dus nooit voor elkaar, het is gewoon een signaal wat
ze afgeven. Konden we maar weer terug naar de tijden van Eden.
Echter sinds de opwaardering van CERN hebben sommige mensen het zweet op hun hoofd staan. Is deze
machine in staat om ons terug te werpen in tijd, back to Eden?
Het angst aanjagende van CERN is dat hier een elektromagnetisch veld wordt gegenereerd die maar liefst
100.000 keer sterker is dan die van de aarde.
Er is nu een persoon die kei hard bewijs zegt te hebben dat onze eigen zon reageert op de activiteit van
CERN. Wanneer CERN wordt ingeschakeld neemt de activiteit van de zon toe en vooral het ontstaan van
filamenten neemt dan fors toe. Tevens blijkt dat ons elektromagnetisch schild om de aarde forse
vervormingen vertoond als CERN draait.
Als dit echt het geval is mogen we ons echt zorgen gaan maken wat deze machine voor potentie heeft. Een
machine waar maar weinig burgers überhaupt het bestaan van afweten.
In 2013 was er een pilot van een serie die er zou gaan komen in 2014. Ondanks de enorm goede kijkcijfers
hebben de hoge heren zonder enige redenen de hele serie af geblazen.
Hier een clip die ons verteld waarom deze serie niet mocht worden uitgebracht, men sloeg waarschijnlijk de
spijker op zijn kop. Misschien is dit wel de big reset waar Christine Legarde het over had.
Het enige wat we nu nog moeten uitzoeken is waar is de escape route. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de
occulte machthebbers zich zelf elimineren. Misschien is hier het geheime ruimteprogramma wel voor.
Even een tijdje van de aarde tot dat de klus is geklaard. Een idioot verhaal?! Volgens twee personen niet
echt. De bijbel geeft aan dat in de eind tijden, tijd zelf zou ophouden te bestaan en zelfs Nostradamus heeft
een angstaanjagende voorspelling gedaan over CERN.
Tot zover het verhaal van Bert en dan nu die van Simon Parkes die misschien een manier heeft om de
dolgedraaide wetenschappers bij CERN te stoppen.
Wat wil namelijk het geval:
Simon Parkes uit het Engelse Whitby in het noorden van Yorkshire heeft al zijn leven lang contact gehad
met buitenaardsen. Parkes heeft enkele jaren geleden nogal veel publiciteit gekregen omdat hij als
gemeenteraadslid voor Labour er niet voor terugdeinsde om de wereld te laten weten over zijn buitenaardse
contacten.
Maar, nu weer terug naar CERN.
Op 13 augustus 2015 schreef Parkes het volgende:
Op 15 augustus zal er een unieke planetaire uitlijning plaatsvinden. De hadron collider zal op die dag ook tot
een maximum worden opgevoerd. De bedoeling hiervan is om het menselijk contact met de bron te
verbreken. De aarde heeft een natuurlijk bioritme dat stijgt en daalt. Net zoals een surfer op de
oceaangolven rijdt, zo wil men de hadron collider laten rijden op bioritmische beweging van de aarde. Dit is
geen goede zaak.
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Vervolgens vraagt Parkes aan mensen wereldwijd om die bewuste dag, 15 augustus, op klokslag 12 uur ’s
middags vijf minuten lang te gaan zitten en eraan te denken dat de geplande acties bij CERN de verbinding
tussen de aarde en de bron niet verloren zullen laten gaan.
Enkele dagen later komt het bericht dat het heeft gewerkt want zo schrijft Parkes:
Vandaag hebben ten minste 500 verschillende mensen in allerlei landen wereldwijd samengewerkt en een
een opvallend resultaat bereikt. Helaas ging er iets mis bij CERN heel vroeg in de morgen rond een uur of
drie toen een aantal controllers bij CERN vroeg wilden beginnen met het experiment. Tegen de tijd dat jullie
klaar waren met je meditatie werkte het apparaat slechts gedeeltelijk en heeft niet op volle kracht gedraaid.
De mensen zijn nog steeds verbonden met de bron en de balans is gehandhaafd. Dit is de tweede keer dat
het apparaat heeft geweigerd met het forceren van de parameters van het multiversum.
Is het bovenstaande misschien een manier om de waanzinnige wetenschappers in Geneve te stoppen? Of
zullen ze erin slagen in september om ons allen terug te werpen naar een ver verleden?
Of er gebeurt helemaal niets die maand, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Of iets wat we niet
primair opmerken als een verandering maar die er wel degelijk is. De uitleg van een promotiefilm van CERN
zelf is daarbij illustratief.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9657:zelfs-de-zon-schijnt-te-reagerenop-cern&catid=38:wetenschap&Itemid=51

Donetsk krijgt net als de Krim een referendum
Het schijnt dat de Russische president Poetin toestemming heeft
gegeven voor het houden van een referendum in Donetsk over
aansluiting bij Rusland.
De uitslag van deze verkiezing die dan in november zal worden
gehouden, ligt al bij voorbaat vast. Het lijkt de normaalste zaak van
de wereld; de bevolking van een land die zelf bepaalt wie hen
bestuurt of bij wie ze nu eigenlijk willen horen.
Zo werkt het echter niet in de manier waarop wij vandaag de dag
leven. Er staan grotere belangen op het spel. Dat wil zeggen die van
de grote bedrijven en bankiers en die gaan meestal lijnrecht in tegen
wat burgers graag zouden willen.
Het Griekse referendum heeft laten zien dat de overheid de dag na de uitslag precies het tegenovergestelde
doet van wat de bevolking wil en hoe het Westen moord en brand schreeuwde toen de bevolking van de
Krim besloot dat ze zich bij Rusland wilden aansluiten.
Het lijkt erop dat deze geschiedenis zich zal gaan herhalen met de zelf uitgeroepen volksrepubliek Donetsk.
Iedereen vroeg zich al af wanneer dit zou gaan gebeuren en dat antwoord lijkt er nu te zijn.
Poetin heeft een jaar lang gewacht totdat het nieuws over het oosten van Oekraïne een beetje van de
voorpagina’s is verdwenen voordat hij toestemming heeft gegeven voor het houden van een referendum
over het aansluiten bij Rusland van wat nu heet de Donetsk People’s Republic. Dit nieuws werd enkele
dagen geleden bekendgemaakt door het Ostrov nieuwsagentschap uit Donetsk.
Dit referendum zal naar verwachting worden gehouden ergens begin november. Volgens het persbericht zijn
de formulieren die ontworpen zijn in de kleuren van de Russische vlag al gedrukt. Er is tot nu toe nog geen
enkel commentaar gekomen van de rebellenleiders noch van de Oekraïense overheid.
Wanneer Donetsk inderdaad dit referendum zal laten plaatsvinden dan weet eenieder bij voorbaat al de
uitkomst. De grote vraag is dan natuurlijk hoe de Westerse wereld hierop zal reageren.
Ondanks dat ze met of zonder referendum de controle over dit gebeid al voorgoed hebben verloren, zal het
worden uitgelegd als de volgende zet van de agressieve Poetin die niets liever wil dan zijn grondgebied
vergroten.
De leiders van de Donetsk republiek hebben in juli al laten weten dat er in oktober verkiezingen gehouden
zullen worden zonder dat Kiev daarbij betrokken is omdat ze vinden dat de Oekraïense overheid hun
verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in het Minsk-akkoord niet zijn nagekomen.
Dat de Russische president Poetin zijn goedkeuring heeft gegeven voor het referendum is natuurlijk
veelzeggend. Dan zijn er twee mogelijkheden:
De eerste is dat Poetin een deal heeft gemaakt met Amerika waarbij hij het oostelijk deel van Oekraïne krijgt
in ruil voor het laten vallen van de Syrische president Assad.
De tweede, dat er helemaal geen deal is en dat dat wel eens de druppel kan zijn die de emmer aan
weerskanten doet overlopen en daarmee de oorlog inderdaad in december gaat beginnen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9666:donetsk-krijgt-net-als-de-krimeen-referendum&catid=37:wereld&Itemid=50
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Er zijn steeds minder hetero’s
Er is een agenda die beoogt het traditionele gezin van vader,
moeder en kinderen zo snel mogelijk te laten verdwijnen.
Hoe meer verwarring er dan ook ontstaat over seksuele voorkeuren,
des te beter.
Wat door de meesten nog steeds niet wordt opgemerkt is dat er een
voortdurende campagne aan de gang om het traditionele gezin
zoals wij dat altijd hebben gekend te laten verdwijnen.
De reden daarvoor is praktisch en eenvoudig. Het gezin zoals wij dat
vroeger kenden van vader, moeder en kinderen is vaak een hechte
eenheid waar het voor overheden moeilijk is om in door te dringen. De kinderen staan volledig onder invloed
van de ouders en dat betekent dat er geen garantie is dat deze kinderen ook daadwerkelijk zullen opgroeien
als gehoorzame, goed gedresseerde burgerslaven.
Zoals wij vorig jaar schreven naar aanleiding van een feministe die vrouwen die kozen voor een traditioneel
gezin een veeg uit de pan gaf:
Het is symptomatisch voor deze tijd, waarbij het alleen zijn en vriendschappen en relaties hebben met
dezelfde sekse als de norm worden beschouwd en de vrouw die kiest voor het traditionele gezin wordt
neergezet als een “loser”.
Ook de grootste door de overheid geïnfiltreerde (a)sociale media op internet, Facebook, werkt daar driftig
aan mee zoals we schreven in een eerder artikel:
Dit nieuwe keuzemenu werd afgelopen donderdag gelanceerd in voorlopig alleen Amerika. Daar hebben
vanaf nu 159 miljoen Facebook gebruikers de keuze uit meer dan 50 geslachtssoorten.
Onderaan dit artikel staat een lijst met alle omschrijvingen waaruit je kunt kiezen. Woorden zoals fluid
gender (vloeibaar geslacht), bi-gender, intersex of transsexual moeten dan duidelijk maken wat voor iemand
jij bent.
Daarnaast kun je dan nog kiezen of je een “haar”, “hem” of “hen” bent.
Dat harde werken aan deze agenda begint nu langzamerhand zijn vruchten af te werpen voor de
machthebbers want in Engeland heeft men een onderzoek gehouden met als uitkomst een aantal
verrassende resultaten.
Het was een uitgebreid overheidsonderzoek naar de seksuele voorkeuren van de bevolking.
Dan blijkt er slechts 72 procent van de bevolking volledig heteroseksueel te zijn, 4 procent homoseksueel en
19 procent van de mensen die zegger er iets tussenin te zijn. De laatste groep wordt dan meestal
geclassificeerd als biseksueel.
Wanneer je kijkt naar de resultaten van een bepaalde leeftijdsgroep,
in dit geval die van 18-24 jarigen, dan ontstaat een geheel ander
beeld. Van die groep is niet meer dan 46 procent heteroseksueel, 6
procent homoseksueel en maar liefst 48 procent zweeft daar ergens
tussenin en weet niet precies wat ze nu eigenlijk zijn. Wat dit
onderzoek aantoont is dat met iedere volgende generatie de
seksualiteit iets is dat steeds minder vaststaat en het liefst wordt
omschreven als “vloeibaar”.
Er is dan straks ook niemand meer die door de bomen het bos nog
ziet en daarom moeten we het nu al gewoon gaan vinden dat er
vijfouder gezinnen gaan komen:
Het nettoresultaat van de verdwijning van het traditionele vader-,
moeder- en kinderen-gezin zal een permanent wisselende stroom van
allerlei soorten relaties zijn, waarbij kinderen volkomen losge(k)weekt
worden van iets dat vroeger een hecht bolwerk in de maatschappij
was. Dat soort kinderen zijn een hele gewillige prooi voor een overheid die alleen maar zo snel en zo
volledig mogelijke controle wil over deze toekomstige slaven.
Bron : IB Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9655:er-zijn-steeds-minderheteros&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Lokale overheden gedwongen in te grijpen bij TTIP
Het gevaar van een handelsverdrag zoals TTIP waarbij nationale
overheden volledig buitenspel worden gezet, komt met rasse
schreden naderbij.
Aangezien nationale en Europese leiders volledig onder controle
staan van de grote bedrijven en bankiers, zijn lokale overheden
gedwongen actie te ondernemen.
Het is een tijd rumoerig geweest rondom het komende TTIP verdrag
met Amerika, maar nu lijkt het rustig.
Al bijna een jaar geleden schreven wij 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).
Ook op Europees niveau is de weg ondertussen vrijgemaakt voor de invoering van het TTIP verdrag zoals
wij vorige maand schreven:
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.
In een “normaal land” waar de regering als vertegenwoordigers van de bevolking een beleid voert dat gericht
is op het welzijn van diezelfde bevolking zou men na een korte blik op het voorgestelde TTIP verdrag dit
onmiddellijk in de prullenbak hebben gekieperd.
Tegenwoordig in een “modern land” echter, bestaat een regering niet meer uit volksvertegenwoordigers. Het
zijn nog wel degelijk vertegenwoordigers, maar dan van de grote bedrijven en bankiers.
Waar men bovenstaande ook lijkt te beseffen is op lokaal politiek niveau. Daarom zijn er al een aantal
gemeentes die zich via moties in de gemeenteraad een TTIP vrije stad hebben verklaard.
We hebben dat gezien in België, maar ook in Nederland zijn er een aantal gemeentes die absoluut niets te
maken willen hebben met TTIP.
De eerste gemeente die dit afgelopen juni kenbaar maakte was de gemeente Tiel, kort daarna gevolgd door
de gemeente Amsterdam.
Zo kwam op 3 juli het volgende nieuws uit Amsterdam:
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het college verzoekt zich uit te
spreken tegen het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). De motie werd ingediend door
oppositiepartij GroenLinks en kon rekenen op steun van de Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen,
PvdA en SP.
Volgens de initiatiefnemers van de Amsterdamse motie kan TTIP een negatief effect op onze gezondheid,
voedselveiligheid, werkgelegenheid, milieu, sociale zekerheid, duurzaamheid en privacy hebben. Vooral de
zogeheten ISDS-clausule, waarmee bedrijven overheden die hun bedrijfsbelangen volgens hen belemmeren
kunnen aanklagen, baart de Amsterdamse raad zorgen.
Vervolgens komt dan het in Nederland lange tijd verboden ex NSB vod, de Telegraaf, aan het woord, bij
monde van ene Rob Hoogland.
In de gedrukte Telegraaf van gisteren ridiculiseert hij op een
onvoorstelbare grove manier de gemeentes Tiel en Amsterdam. Hoe
ze het in hun bekrompen hoofd halen om een mening te hebben
over zoiets als het TTIP verdrag.
Hij suggereert dat ze zich volkomen belachelijk maken en dat
Amsterdam zich beter bezig kan houden met het fietsenprobleem.
Waar halen ze de euvele moed vandaan om zich uit te spreken over
iets waar ze verder niets over te zeggen hebben.
Het antwoord is niet zo moeilijk mijnheer Hoogland. Net zoals u in
dienst staat van uw opdrachtgever en moet schrijven wat hen
welgevallig is, zo is het ook gesteld met onze regering.
Zij verkopen en verraden de bevolking waar we met z'n allen bij
staan. Als er dan lokale politici zijn die niet zijn (om)gekocht en
daarom wél hun gezonde verstand mogen gebruiken dan moeten wij
daar heel blij mee zijn.
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En ja, u heeft gelijk, het zouden eigenlijk geen zaken moeten zijn die een lokale overheid betreffen, maar als
je een nationale overheid hebt die de boel verraadt dan blijft er niet zoveel keuze over.
Het wordt hoog tijd voor meer TTIP vrije steden in Nederland en België.
Is het toeval dat wanneer je het volgende bericht uit de Telegraaf leest, geschreven in 1942, je het gevoel
hebt dat je een exemplaar van gisteren leest?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9659:lokale-overheden-gedwongenin-te-grijpen-bij-ttip&catid=9:binnenland&Itemid=22
tie in Duitsland tegen komende Derde Wereldoorlog
In ons land schijnt eigenlijk niemand zich echt druk te maken over
de steeds groter wordende dreiging van een nucleair conflict tussen
Rusland en het steeds verder provocerende Amerika.
We gaan gewoon door met ons dagelijks leven en dat er zich
inmiddels hele donkere wolken aan de hemel aftekenen, wordt in
ieder geval door het grootste deel van de bevolking niet opgemerkt.
Bij onze buren in Duitsland lijkt dat toch iets anders te liggen en
voelt men dat de manier waarop onze overheden bezig zijn, alleen
maar kan leiden tot een grote ramp.
Daarom is een kleine politieke partij in Duitsland een actie begonnen met een online petitie tegen de
komende Derde Wereldoorlog.
Het gaat om een partij die BuSo wordt genoemd, wat een afkorting is van Bürgerrechtsbewegung Solidarität.
Volgens deze partij vormen de voortdurende militaire provocaties van Amerika richting Rusland en China
een serieuze bedreiging voor de mensheid.
Op de 70e verjaardag van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki is de wereld nu dichterbij een komend
nucleair conflict dan ooit te voren. Volgens sommige experts zijn wij daar nu dichterbij dan tijdens de
beruchte Cubacrisis uit 1962.
De auteurs van de petitie wijzen erop dat met het unilateraal in gebruik nemen van
raketverdedigingssystemen gericht tegen Rusland en het versneld operationeel maken van de nieuwste
generatie tactische B-61-21 nucleaire wapens, Amerika een ernstige bedreiging vormt voor de gehele
wereld.
Onlangs verschenen rapporten hebben onthuld dat tijdens de NAVO oefeningen Trident Juncture 15 er
onder andere is geoefend met het inzetten van nucleaire wapens tegen Rusland.
Na deze “nucleaire provocaties” zijn vervolgens de Russen overgegaan tot het upgraden van hun nucleair
wapenarsenaal.
Met de voorraad nucleaire wapens in beide landen kan de totale wereldbevolking vele malen van de kaart
worden geveegd en dan nóg zijn er nucleaire wapens over. Het lijkt alsof wij als wereldburgers al
slaapwandelend steeds dichterbij de rand van de afgrond komen.
De petitie van BuSo eist dan ook een onmiddellijk einde aan een verdere confrontatie met Rusland en China
en een terugkeer naar een politieke oplossing van conflicten.
Een eerdere serieuze waarschuwing werd in juni dit jaar afgegeven door een groep van 100 voormalige
hooggeplaatste officieren en generaals uit het DDR leger. In een open brief waarschuwden zij voor de
gevolgen van een voortdurende oorlogsretoriek tegen Rusland. Ze veroordeelden dit sterk en drongen aan
op samenwerking tussen de strijdende partijen.
Zes maanden daarvoor eisten 60 prominente Duitsers een nieuwe koers tegenover Rusland. Zij
waarschuwden voor een mogelijke nieuwe oorlog en riepen op tot een vermindering van de spanningen.
Sinds die oproep van die prominente Duitsers is achter de schermen de tensie alleen maar groter geworden,
zoals wij vorige week schreven:
In 2014 bevonden er zich slechts 4.000 man NAVO troepen in de landen die grenzen aan Rusland. In juni
werd door de NAVO bekendgemaakt dat het de zogenaamde rapid response Spearhead Force in oost
Europa zal uitbreiden naar 40.000 man.
Rusland heeft nu gereageerd door massale troepenverplaatsingen te organiseren richting hun grenzen met
Europa. Tegen 1 december van dit jaar moet deze operatie zijn afgerond en zal er zich in het grensgebied
met Europa een formidabel leger bevinden, klaar voor actie.
Dit leger is zo sterk en zo goed georganiseerd dat, mocht Rusland bijvoorbeeld besluiten om Europa te
veroveren, wij als Europa/NAVO daar bitter weinig tegenover kunnen stellen en bij voorbaat al een verloren
strijd voeren.
Wie de petitie van BuSo wil ondertekenen kan dat hier doen. (http://www.bueso.de)
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9658:actie-in-duitsland-tegenkomende-derde-wereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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De vraag naar contant geld groeit sterk
Ondanks dat er door een selecte groep van veelal bankiers
verwoede pogingen worden gedaan om een einde te maken aan
contant geld, lijkt dat toch niet te lukken.
Naarmate de wereld onstabieler wordt, willen steeds meer mensen
contante Euro’s in hun zak en niet een fictief saldo op een bank
waar ze niet aan kunnen komen.
In de afgelopen maand mei schreven wij onder andere het volgende
over het afschaffen van contant geld:
Nog voor het einde van deze maand komt er een geheime
vergadering van bankiers om de afschaffing van contant geld te verder te versnellen.
Volgens de econoom Martin Armstrong zal er voor het einde van deze maand een geheime vergadering
plaatsvinden in Londen waarbij vertegenwoordigers van de ECB (Europese Centrale Bank) en de
Amerikaanse FED (Federal Reserve Bank) aanwezig zullen zijn.
Er zijn nu echter ook geluiden dat het toch niet zo goed gaat met het afpakken van alle contant geld van de
burgers. Het gaat in ieder minder snel dan men had gehoopt.
Ondanks dat we met zijn allen steeds minder zaken met cash geld betalen, zullen dit jaar 5% meer
bankbiljetten worden gedrukt dan vorig jaar. Dat zegt Ralf Wintergerst, een bestuurslid van het Duitse bedrijf
Giesecke & Devrient, dat bankbiljetten drukt voor zo’n 100 landen. De reden is niet ver te zoeken: mensen
zien, ondanks de dubbelcijferige groei van elektronische betalingen, cash nog steeds als een buffer tegen de
globale economische crisis die maar niet opgelost raakt.
Het beste voorbeeld is Griekenland, aldus Wintergerst, waar eind mei voor 45,2 miljard euro in bankbiljetten
circuleerden - 4.000 euro per Griek -, een hoeveelheid enkel vergelijkbaar met die van het hoogtepunt van
de eerste Griekse crisis, in 2012.
Volgens cijfers van de ECB nam de vraag naar cash in Europa ook toe in de nasleep van de crisis rond de
failliete Lehman Brothers Bank in de VS, met een sterk toegenomen vraag naar biljetten van 200 en 500
euro. Dat bewijst dat die biljetten vooral moesten dienen om ergens te worden opgeborgen.
Maar er is nog een reden: er zijn landen waar cash nog altijd ‘king’ blijft. Zo wordt in Duitsland nog altijd
meer dan 50% van alle transacties in cash afgehandeld, terwijl dat wereldwijd zelfs 80% is.
Zoals Wintergerst zegt: “In tijden van crisis is contant geld honderd procent betrouwbaar. In een crisissituatie
stijgt de vraag naar contant geld enorm”.
Iedereen lijkt zo langzamerhand te beseffen dat je met elektronisch geld kwetsbaar bent. Je mag dan een
banksaldo hebben van 20.000 Euro, maar als er ook maar iets mis gaat in de financiële wereld dan kun jij
fluiten naar je mooie saldo en kijken hoeveel losse Euro’s je nog in je zak hebt waarmee je boodschappen
kunt doen. Voor een toenemend aantal mensen is het zelf kunnen beschikken over fysiek geld een absolute
noodzaak geworden. Of dat nu gebeurt in de vorm van fysieke Eurobiljetten of in een lokale valuta maakt
niet zoveel uit. De hele wereld heeft kunnen zien de Grieken tevergeefs in lange rijen voor de pinautomaten
stonden want dat is een bijkomend probleem. Er zijn bij de banken straks ook geen mensen meer bij wie je
verhaal kunt halen, het zijn alleen nog maar machines.
Bronnen: Express, SHTF Plan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9660:de-vraag-naar-contant-geldgroeit-sterk&catid=15:financieel&Itemid=28

Amerikanen kijken vol bewondering naar zeldzame vuurregenboog
Mensen keken raar op toen ze bij de kust in de Amerikaanse
staat South Carolina een ‘kleurrijke engel’ in de lucht zagen.
De wolk, die een circumhorizontale boog wordt genoemd, komt
alleen onder bepaalde omstandigheden voor in cirruswolken
hoog in de lucht, zo vertelde meteoroloog Justin Lock aan de
lokale nieuwszender 14 News.
Alleen als de zon tenminste 58 graden boven de horizon staat zijn de bijzondere kleuren te zien, aldus Lock.
De indrukwekkende wolkenformatie werd gespot door lokale bewoners, die zeiden dat het bijzondere
natuurfenomeen ongeveer een uur was te zien.
Regenbogen zijn gekleurde cirkelbogen aan de hemel die zijn te zien als de laagstaande zon tegen een
nevel van waterdruppeltjes schijnt en de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het effect wordt veroorzaakt
door de breking en weerspiegeling van licht in de waterdruppels.
In Europa is een vuurregenboog uiterst zeldzaam, alleen in het zuiden zijn ze soms te zien. In de Verenigde
Staten komen ze zo nu en dan voor, alleen als de omstandigheden perfect zijn.
http://www.ninefornews.nl/amerikanen-kijken-vol-bewondering-naar-zeldzame-vuurregenboog/
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Bosnische staatszender: Honderdduizenden moslims via Servië op weg naar Europa
Islamitische Staat verklaart opnieuw EU tussen 2017 en 2020 te zullen overspoelen met miljoenen
aanhangers om oorlog tegen Europese bevolking te voeren
Macedonië, afgelopen week: Dagelijks bestormen duizenden
moslims de treinen die hen naar Servië zullen brengen. Dat land zal
hen niet terugsturen, maar juist helpen om naar hun favoriete
bestemmingen door te reizen: Duitsland, Engeland en Nederland.
De Europese Unie kan zich de komende maanden en jaren
opmaken voor een ware invasie. De Bosnische staatstelevisie (BIH
Srbska RTRS) meldde gisteren dat er vele honderdduizenden
moslims via Macedonië en Servië op weg zijn naar Europa (1).
Belangrijker nog: dat hier zich grote aantallen ISIS aanhangers onder bevinden, en misschien nog wel het
allerergste: dat Brussel hen geen strobreed in de weg zal leggen. Het gevolg zal zijn waar wij al jaren voor
waarschuwen: het einde van Europa als vreedzaam, stabiel en welvarend continent.
Servië en Macedonië kunnen de toestroom van moslims die vanuit het Midden Oosten en Afrika via
Griekenland naar Europa komen amper meer aan. Volgens de Bosnische zender krijgen de Grieken grote
bedragen van Brussel om al deze ‘vluchtelingen’ door te sturen naar de EU. Hetzelfde geldt voor de Serven.
De Servische president zei dat de moslims wat hem betreft welkom zijn en zonder strubbelingen naar
Europa mogen doorreizen.
IS: Miljoenen aanhangers gaan terreuroorlog tegen Europeanen voeren
De Islamitische Staat (ISIS) kwam opnieuw met de verklaring dat deze honderdduizenden moslims nog maar
het begin zijn, en het Kalifaat tussen nu en 2020 vele miljoenen als vluchtelingen vermomde aanhangers
naar de EU zal sturen. Over het doel maken ze geen geheim: terreur en oorlog voeren tegen de ‘ongelovige’
en christelijke Europese bevolking, zodat ons continent wordt onderworpen aan de islam. Iedere Europeaan
die weigert zich te bekeren moet worden vermoord.
In eigen land zullen met name D66 en GroenLinks aanhangers –de politieke partijen die het meest proimmigratie en pro-islam zijn- ongetwijfeld staan te juichen bij het vooruitzicht dat de laatste resten van de
Joods-christelijke basis van onze samenleving dan definitief zullen worden uitgeroeid en worden vervangen
door een gecombineerde islamofascistische linksgroene ideologie, ook wel het eurosocialisme genoemd.
Maar ook het kabinet Rutte zal zoals we gewend zijn gewillig met de eurocraten blijven meewerken.
Brussel veroorzaakt crisis om politieke unie op te richten
Over circa vijf jaar is het daarom definitief afgelopen met de vrede, de veiligheid, de stabiliteit en welvaart die
Europa al decennia kent. En vergis u niet: de totale chaos die zal ontstaan wordt doelbewust door de
politieke elite in Brussel uitgelokt, omdat men de ernstige maatschappelijke en financieel-economische crisis
die als gevolg van de immigranteninvasie in alle lidstaten zal uitbreken wil aangrijpen om alle macht naar
zich toe te trekken, zodat de EU met noodmaatregelen wordt omgevormd tot een politieke unie, een soort
Verenigde Staten van Europa.
Xander
Bron: Onze correspondent ter plekke* (*wiens naam om veiligheidsredenen niet openbaar wordt gemaakt)
(1) YouTube (beelden EuroNews)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Bosnische-staatszender-Honderdduizenden-moslims-via-Serviop-weg-naar-Europa

Namen Oranjes uit straatbeeld vlak van de oorlog

In tegenstelling tot België en
Denemarken, waar de
koningen het volk niet in de
steek hadden gelaten,
verdwenen in Nederland na
de smadelijke vlucht van de
Oranjes wel hun namen uit
het straatbeeld.
Gerard de Boer
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Willem Alexander beledigt de Nederlandse burgers
Misschien heeft u het gemist, maar tijdens een interview met de pers tijdens
het bezoek dat W.A. en zijn Evita aan de VS brachten, stelde een
verslaggever de vraag naar de mening van Willemsen over de exhorbitante
verbouwingskosten van paleis Huis ten Bosch. Deze waren aanvankelijk
geraamd op 35 miljoen , maar dat wordt nu 60 miljoen.
De reactie van Willem Alexander was ronduit verbazingwekkend en zal door
veel Nederlanders als een regelrechte belediging worden ervaren:
W.A. zei dat hij niet de eigenaar van het paleis is maar slechts een
gebruiker!!
De Staat der Nederlanden is de eigenaar van Huis ten Bosch. Het is dan ook aan de Staat om te beslissen
wat ermee gebeurt. “Wij hebben er geen invloed op” !
Was Willem’s influisteraar toevallig even naar het toilet, toen hij deze ronduit domme, laffe en bovendien
beledigende uitspraak deed , die u hier kunt zien en beluisteren. ( NOS Nieuws)
Daar bleef het niet bij, want zoals u verder in het NOS Nieuws kunt lezen, was W.A. buitengewoon
ingenomen over het gesprek dat hij met de Amerikaanse president Obama had gehad. “We hebben een
heleboel thema’s kunnen bespreken die spelen tussen Nederland en de Verenigde Staten”, aldus W.A. die
na een half uur weer kon vertrekken.
Tel hierbij op, dat toen de eerste berichten over het bezoek aan Canada en de VS werden gelanceerd, er
sprake was ( zoals gewoonlijk ) van een gecombineerd bezoek, d.w.z. er zou tevens sprake zijn van een
zakenmissie. Als u het bezoek enigszins heeft gevolgd, blijkt hier weinig of feitelijk niets van over te zijn
gebleven. Ook de opgeklopte golf van enthousiasme die de Nederlandse MSM u trachtten voor te schotelen,
werd door de Amerikaanse media niet gedeeld. Uiteraard werd naar Noord Koreaans gebruik weer een
horde kinderen opgetrommeld die met vlaggetjes zwaaiend en een Nederlands liedje zingend, de indruk
moesten geven dat de tijd in de VS even stil stond toen onze eigen Zonnekoning met zijn Marie Antoinette
op bezoek kwamen.
Even terug in de tijd, W.A. kocht zoals u zich kunt herinneren voor ruim 6 ton een gepantserde Audi A8L,
d.w.z. het was het Rijk die de rekening voldeed. Heeft u W.A. horen zeggen, “Nee daar wist ik niets van, ik
ben slechts de gebruiker”?
Het zelfde geldt voor de hele infrastructuur rond de Griekse villa bij Kranidi. Ettelijke miljoenen werden
uitgegeven om te zorgen voor beveiliging. Hebben wij W.A. horen zeggen, “nou dat hoeft wat mij betreft echt
niet en ik betaal het graag uit eigen zak, ofschoon ik slechts de gebruiker ben “?
En hoe zat het ook weer met de restauratie van paleis Noordeinde en het samenvoegen van de daarnaast
gelegen voormalige woning van W.A. die hij met een woekerwinst verkocht aan de Rijksgebouwendienst?
De bouwkosten stegen gigantisch, want de familie had toch nog wel wat wensen. Uiteindelijk stopte de teller
ruim boven de 10 miljoen, maar nee de oranjes wisten van niets, zij waren slechts de gebruikers.
En wat dacht u van het privé bezit van Bea, slot Drakensteyn. Er moest 2 hectare extra grond bijkomen voor
een 22 man herbergende Marechausee kazerne, en een extra hek voor additioneel een paar miljoen, maar
nee de oranjes wisten van niets, terwijl het bij Drakensteyn om privé bezit gaat. Zij zijn slechts gebruikers.
En wat te denken van de kantoorcontainers in de tuin van villa de Horsten, zodat Willemsen gezellig als
ZZP-er thuis kan blijven werken. Weer een paar miljoen, maar nee “ik ben slechts de gebruiker”!
Of moeten wij het nog even hebben over de onderhoudskosten van de Groene Draeck, 3 ton jaarlijks en de
rekening neergelegd bij de Marine. Nee, men wist van niets, en ondanks dat het om privé bezit ging, waren
de oranjes soms weer slechts de gebruikers ?
En wat te denken van de nieuw aan te leggen tuin rondom paleis Huis ten Bosch, dit op verzoek van onze
eigen Marie Antoinette. Mag wat kosten, schatting momenteel 5 miljoen, maar nee, de oranje schatjes
weten van niets, zij zijn slechts de gebruikers ( lees hier )
Lezers, wij weten niet hoe het u vergaat, maar deze opeenstapeling van halve en hele leugens, regelrechte
beledigingen aan het adres van de Nederlandse burger, wekken bij ons afschuw, irritatie en boosheid op.
Wonen en leven wij nog in het oude Frankrijk van 300 jaar geleden, of is het Roemenië met Ceausescu ,
Zimbabwe met Moegabe of Turkije met Erdogan , om maar eens een paar collega’s van Willemsen aan te
halen.
En de klap op de vuurpijl was het bericht dat Maxima nog even in de VS blijft. Zij moet voor “ZAKEN” naar
New York bij de VN langs. De door Nederlandse belastingcenten gekochte pseudobaan als adviseuse van
Ban Ki Moon voor levensbedreigende microkredieten .
Kan de familie niet beter een leuk souvenirwinkeltje met bijbehorende woning openen in Bariloche, de
verbouwing wel zelf betalen s.v.p. !
Wij kunnen toch niet doorgaan ons in de maling te laten nemen ?
http://www.geennieuws.com/2015/06/willem-alexander-beledigt-de-nederlandse-burgers/
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Zo gemakkelijk kan een Derde Wereldoorlog ontstaan (update)
Een behoorlijke uit de hand gelopen ruzie tussen Noord- en Zuid Korea kan
zomaar de aanleiding zijn van een wereldwijd conflict.
De Noord Koreaanse leider Kim Jong-un, die beschikt over kernwapens,
heeft inmiddels verklaard dat zijn land na de meest recente escalatie in
staat van oorlog verkeert.
Update: 23 augustus 2015
Alhoewel de twee Korea’s met elkaar schijnen te communiceren, is de
dreiging van een daar finaal uit de hand lopend conflict allesbehalve verdwenen.
Volgens de laatste berichten zijn de meeste van de Noord Koreaanse onderzeeërs niet meer op hun vaste
basis gestationeerd, maar bevinden ze zich ergens op zee.
Meer dan 50 van deze onderzeeërs zijn “bezig met een operatie” en deze 50 vertegenwoordigen ongeveer
70 procent van het totale aantal Noord Koreaanse onderzeeërs.
Volgens het Zuid Koreaanse leger heeft niemand enig idee waar
deze onderzeeërs zich bevinden. Dat de dreigingen van Noord
Korea dit keer serieus worden genomen, wordt mede bewezen
doordat de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid Korea en
Amerika voor onbepaalde tijd zijn stopgezet.
De vraag is of ze dit inderdaad gedaan hebben onder druk van
Seoel of dat ze bezig zijn om zich voor te bereiden op een mogelijke
militaire confrontatie met Noord Korea.
De spanning in dat gebied duurt voorlopig onverminderd voort.
Bronnen: RT News, Breitbart - Origineel artikel: 22 augustus 2015
Het losgeslagen projectiel dat de leiding heeft over Noord Korea, Kim Jong-un, heeft verklaard dat zijn land
in staat van oorlog verkeert naar aanleiding van een aantal uit de hand gelopen incidenten.
Zuid-Korea heeft inwoners van een dorpje aan de grens met Noord-Korea geëvacueerd nadat van over de
grens een raket was geschoten. Het Zuid-Koreaanse leger heeft daarop als vergelding tientallen 155 mm
artilleriegranaten afgevuurd op stellingen van Noord-Korea.
Noord-Korea zou verder van plan zijn om vrijdag een aantal proeflanceringen uit te voeren met korteafstands- en ballistische raketten. Dat melden Zuid-Koreaanse media op gezag van bronnen binnen de
krijgsmacht.
Kim Jong-un heeft intussen opdracht gegeven dat er vanaf vrijdagmorgen vroeg een oorlogssituatie bestaat
voor alle troepen in de buurt van de grens met Zuid Korea. Dit is een verdere escalatie van een situatie die
daarvoor al werd omschreven als: Spanning Korea’s te snijden.
Hoe heeft dit allemaal zo kunnen onstaan?
Kim Jomg-un vindt dat hij permanent de aandacht verdient op het wereldtoneel. Omdat het enkele weken
rustig was geweest rondom zijn persoon is het niet verbazend dat hij enkele dagen geleden dreigde om een
invasie uit te voeren van Amerika en dat hij daarbij gebruik zou maken van wapens die de wereld nu nog niet
kent. Wat er zich precies allemaal afspeelt in het Noord Koreaanse land
weet bijna niemand. Dat vinden ze daar prima want er heerst een regime
dat erop is gebaseerd de bevolking permanent gehypnotiseerd te houden
in een soort heldenverering van hun grote leider door middel van
propaganda en censuur.
Het land en bijbehorende dictator worden uiteraard regelmatig belachelijk
gemaakt in het Westen. Men heeft de neiging de capriolen van Kim Jongun af te doen als die van een lastig kind, maar niet als iets dat echt serieus
genomen dient te worden.
Om aan te tonen dat ze toch niet helemaal lopen te bluffen, schiet het land
af en toe een raket af die in vervolgens in zee terech komt of executeren
ze een hoogwaardigheidsbekleder uit het land met luchtafweergeschut.
Het mag eigenlijk een wonder worden genoemd dat de schermutselingen tussen de
twee Korea’s al niet veel eerder volledig uit de hand zijn gelopen.
Dit keer gebeurde het volgende:
Vorige week raakten twee Zuid-Koreaanse militairen zwaargewond toen zij tijdens
een patrouille op een landmijn stapten die door Noord-Korea was neergelegd.
Noord Korea claimt uiteraard van niets te weten en vuurt vervolgens een raket af op
een grote geluidsinstallatie net aan de grens die de Zuid Koreanen gebruiken om
permanente propaganda richting noorden te blèren.
Het antwoord van Seoel hierop was een barrage van artillerievuur richting noorden.
Dit is het meest serieuze incident tussen beide landen sinds Noord Korea in 2010
een Zuid Koreaans marineschip tot zinken bracht.
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Tenslotte:
Sinds maandag houdt Zuid-Korea samen met de Verenigde Staten een grote militaire oefening. Volgens
Noord-Korea is dat geen oefening maar een voorbereiding op een invasie.
Zoals Rusland zich in het nauw gedreven voelt door een steeds agressiever optredend Amerika die het land
inmiddels heeft omsingeld met NAVO bases, zo wordt ook Noord Korea bloednerveus van al dat
Amerikaanse wapengekletter.
Met een escalatie zoals die nu plaatsvindt, is er maar heel weinig voor nodig om de voorspelling van remote
viewer Ed Dames en The Killshot uit te laten komen:
4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen vertelde Ed Dames dat één van
de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord
Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een
agressieve manier. Moet nog gebeuren.
Bron: Zerohedge, Measure, Measure
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9677:zo-gemakkelijk-kan-een-derdewereldoorlog-ontstaan-update&catid=37:wereld&Itemid=50

China wraakt Amerikaanse aanvallen (video)
Met gisteren alweer een grote explosie bij een chemisch bedrijf in
China zijn er alleen al dit jaar minimaal vier van formaat geweest op
vergelijkbare lokaties in het land.
Waar het dan ook op lijkt, is dat niet Amerika wraak neemt op de
devaluatie van de Yuan, maar China middels de devaluatie van hun
munteenheid terugslaat in reactie op de aanvallen op hun fabrieken.
We bevinden ons in een stadium die we het beste kunnen
omschrijven als The Endgame. Het is een strijd die gaat over de
totale heerschappij over de wereld.
Het “instrument” dat wordt gebruikt voor het verkrijgen van die wereldhegemonie via wat wij voor het gemak
de Illuminati noemen, is het land Amerika.
Dat betekent dat de VS moet afrekenen met twee formidabele tegenstanders. Landen die in een iets andere
categorie vallen dan bijvoorbeeld Irak en Lybië. Het gaat om Rusland en China.
We bevinden ons nog niet in het stadium waarbij er een openlijk militair conflict is ontstaan tussen deze
beiden landen en Amerika, maar we zijn daar niet zo gek ver meer vandaan.
Ondertussen woedt er wel degelijk een oorlog op diverse fronten. Zo worden over en weer cyberaanvallen
uitgevoerd en een economische oorlog in de vorm van een valutaoorlog.
Op 12 augustus 2015 werd de wereld opgeschrikt door een geweldige explosie van een chemische fabriek
in de vierde grootste (haven)stad in China, Tianjin.
Pas nu wordt een beetje duidelijk hoe groot die ramp eigenlijk was:
Tien dagen na de verwoestende explosies in de Chinese stad Tianjin, is het dodental door de ramp
gestegen naar 121. Vooral de hulpdiensten zijn hard getroffen. Onder de slachtoffers bevinden zich volgens
staatspersbureau Xinhua zeker 67 brandweerlieden en zeven politiemensen.
Bij de ramp raakten vele honderden mensen gewond. 640 slachtoffers liggen nog altijd in het ziekenhuis.
Van hen verkeren 48 personen in kritieke toestand. Ook zijn nog 54 mensen vermist. Het gaat onder meer
om 37 brandweerlieden en vier agenten.
De politie in de Chinese havenstad gebruikt DNA-materiaal om de doden te identificeren. Dat zou in vrijwel
alle gevallen al gelukt zijn. Van slechts twee slachtoffers is de identiteit nog onbekend.
Dit is hoe de plaats van de ramp er nu uitziet, met een gigantisch grote krater op de plek waar de explosie
plaatsvond:
Enkele dagen na de ramp kwam er via onder andere Natural News
naar buiten dat we hier niet te maken hadden met een “natuurlijke
explosie”, maar met een gerichte aanval door Amerika met (mogelijk)
geheime ruimtewapens. Ook gezien de enorme krater die werd
veroorzaakt door de explosie, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit
"simpelweg" is veroorzaakt door opgeslagen gevaarlijke stoffen.
De explosie in Tianjin vond plaats op 12 augustus, een dag nadat op
11 augustus de Chinese overheid begon met het devalueren van de
Yuan.
De Amerikaanse aanval zou dan een vergelding zijn voor de stroomversnelling in de valutaoorlog die door
de Chinese devaluatie was veroorzaakt.
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Wanneer je de verklaringen zoals van klokkenluider en economic hitman John Perkins weer voor de bril
haalt dan is duidelijk dat het hier niet gaat om een vergezocht scenario maar behoort tot de al vaak in de
praktijk bewezen werkelijkheid. Amerika zal indien ze dit nodig achten er absoluut niet voor terugdeinzen om
dergelijke dingen te doen.
Zoals vaak op het wereldtoneel is niet alles wat het op het eerste gezicht lijkt en is rond vele kwesties vaak
het omgekeerde van wat het lijkt, het geval. Dit jaar zijn er zeer regelmatig vreemde explosies geweest bij
Chinese fabrieken.
Zo was er in april van dit jaar een geweldige explosie in een chemische fabriek in Zhangzhou in de
zuidwestelijke provincie Fujian. De explosie gebeurde op 6 april, de daarop volgende brand duurde vier
dagen en hoewel hier geen doden vielen, waren er talloze gewonden en was de (economische) schade
enorm. Op 16 juli is het weer raak wanneer een geweldige explosie plaatsvindt bij een chemische fabriek in
de plaats Rizhao in de provincie Shandong. Ook hier vallen geen doden en is er een onbekend aantal
gewonden.
Dit is een video-opname van de explosie in Rizhao.
Daarna de mega explosie in Tianjin en dan als klap op de vuurpijl gisteren een nieuwe explosie.
Wederom bij een chemische fabriek in de provincie Shandong, maar dit keer in de plaats Zibo City.
Volgens de laatste berichten is hier één dode gevallen en uiteraard weer talloze gewonden. De explosie
vond plaats op ongeveer één kilometer afstand van een woonwijk. Er zijn nog geen (betrouwbare)
videobeelden van deze explosie.
Dat zijn in totaal, gerekend vanaf april dit jaar, al vier enorme explosies bij chemische fabrieken. Er vanuit
gaand dat Amerika verantwoordelijk is voor de explosie op 12 augustus in Tianjin (zoals door Mike Adams
van NatuaralNews is beschreven) dan is het niet onlogisch om te veronderstellen dat ze ook iets te maken
hebben met die andere explosies. Vier chemische fabrieken die zo ongeveer achter elkaar de lucht in
vliegen, is een beetje veel, zelfs voor Chinese begrippen.
Daarmee is het dan dus niet zo dat Amerika wraak neemt op China zoals wordt gesuggereerd, maar dat het
China is die door middel van devaluatie van hun munteenheid wraak neemt op Amerika. De VS was dus al
ver voor de devaluatie van de Yuan bezig met het opblazen van Chinese chemische fabrieken. Dit is een
bijzonder effectieve tactiek want de Chinese overheid krijgt het steeds moeilijker om de bang geworden
bevolking gerust te stellen en hen ervan te verzekeren dat er niet iedere vijf minuten een andere fabriek zal
exploderen naast hun woonwijk. Er is duidelijk sprake van een destabilisatieproces zoals ook uitgelegd door
economic hitman John Perkins. Hoe bombardeer je een land zonder het te bombarderen. Zo dus.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9678:china-wraakt-amerikaanseaanvallen&catid=37:wereld&Itemid=50

Oud vicepresident Cheney verwacht kernoorlog door akkoord met Iran
Hoogstwaarschijnlijk zal niet Israël, maar Saudi Arabië
het doelwit worden van de eerste Iraanse kernaanval.
De beruchte oud vicepresident Dick Cheney en zijn
dochter Liz, destijds een hoge official in de regering
Bush, wijden in hun binnenkort te publiceren boek een
compleet hoofdstuk aan Iran. Vader en dochter Cheney
hebben de overtuiging dat het in hun ogen dramatisch
slechte akkoord dat Obama met de Islamitische
Republiek sloot zal leiden tot een kernoorlog.
‘Bijna alles wat de president ons over het Iran akkoord
heeft verteld is vals,’ schrijft Cheney in een keiharde aanval op Obama. De huidige president blijft volhouden
dat de kerndeal zal voorkomen dat Iran ‘de bom’ krijg, maar volgens de Cheneys ‘zal dit akkoord een Iraans
nucleair arsenaal juist faciliteren en legitimeren,’ en vrijwel zeker zal leiden tot ‘het eerste gebruik van een
kernwapen sinds Hiroshima en Nagasaki.’ (1)
Velen denken dat Israël het eerste doelwit van Iran zal zijn, maar een ander land kan op de nog grotere haat
van de ayatollahs rekenen: Saudi Arabië. Bovendien zal Israël bij een kernaanval zonder twijfel keihard
terugslaan met zijn eigen nucleaire wapens.
‘Neocon’ Cheney is één van de meest bekritiseerde leden van de regering van Bush jr., omdat later werd
aangetoond dat hij de VN vervalste foto’s en video’s had laten zien van veronderstelde Iraakse
massavernietigingswapens, waarmee de VS de invasie van Irak rechtvaardigde. Overigens zijn
televisiebeelden en berichten (van onder andere CNN) dat deze (chemische) wapens in het begin van de
Tweede Golfoorlog in allerijl naar Syrië zouden zijn verplaatst, al snel in alle stilte uit de nieuwsarchieven
verdwenen.
Xander - (1) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Oud-vicepresident-Cheney-verwacht-kernoorlog-door-akkoord-met-Iran
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Vluchtelingen zagen aan de fundamenten van de Europese Unie
Dit bericht werd gepost in ActueelEindtijd ontwikkelingen on 23 augustus 2015 by Silvia Videler
Bron: Nachthemel .nl
Nieuwe lijntjes: Forceren vluchtelingen einde aan Europese Unie?
Geschreven door Worldwatcher
Teruggekeerde Syriëstrijders zijn een groot gevaar voor de nationale veiligheid van Europese landen,
bewijst de verijdelde aanslag in de Thalys. De overmeesterde schutter in de Thalys-trein vrijdagavond was
volgens Spaanse autoriteiten recent nog in Syrië. De dreiging die van Syriëgangers uitgaat werd in mei 2014
ook al duidelijk bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel door een jihadist die in Syrië
gevechtservaring had opgedaan. De terugkeer van deze strijders is een belangrijk element in de dreiging
tegen het Westen, erkent ook de Nederlandse geheime dienst AIVD. Nederland kent tientallen
terugkeerders. (Bron)
In het Duitse Heidenau bij Dresden zijn zaterdagavond dan weer opnieuw protesten uitgebroken bij een
noodopvang voor vluchtelingen, nadat een dag eerder de demonstranten ook van zich hadden laten horen.
Dit melden diverse Duitse bronnen. Demonstranten gooiden bierflesjes en vuurwerk naar de politie. Agenten
gebruikten schilden om de weg vrij te maken. In Heidenau worden vluchtelingen opgevangen in een
voormalige bouwmarkt. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of er mensen zijn gearresteerd of
gewond zijn geraakt. In de loop van de dag moeten meer cijfers over het voorval naar buiten worden
gebracht.
Duitsland ziet de weerstand en het geweld tegen asielzoekers in snel tempo toenemen. Minister van
binnenlandse zaken Thomas de Maizière grijpt in node naar onconventionele maatregelen, en wil zelfs
gepensioneerde ambtenaren daarom terughalen naar actieve dienst om de verwachte toestroom van
800.000 vluchtelingen allen dit jaar naar Duitsland, überhaupt te kunnen verwerken. Conclusie: de Maizière
erkent dat middels normaal gangbare procedures de asielzoekerproblematiek –nu al- een onoplosbaar
probleem voor Duitsland betreft.
Bondskanselier Merkel zei een week eerder in een interview met de Duitse omroep ZDF nog; ´De
vluchtelingenproblematiek in de EU kan voor Europese landen een groter probleem worden dan de Griekse
schuldencrisis. Europa krijgt de komende jaren waarschijnlijk te maken met een grotere toestroom van
vluchtelingen’. In Duitsland is de afgelopen tijd meer dan tweehonderd keer brand gesticht bij
vluchtelingencentra. En ook in Macedonië is zoals Europa- breed bekend, inmiddels de noodtoestand
uitgeroepen omdat men de immense toestroom vluchtelingen niet meer aan kan.
Ondertussen wil de PVV in Nederland dat de Tweede Kamer andermaal terugkomt van reces om deze week
nog te praten over de poging tot een aanslag in een Thalys. Geert Wilders stelt dat er veel mis is met de
aanpak van terreur en dat terroristen ieder moment ook in Nederland kunnen toeslaan.
Maar wellicht ware het vele malen verstandiger indien de dames & heren EU- jubelaars & verkneukelaars
zich eens af zouden vragen wat een land tot een land maakt, wat een staat eigenlijk tot een staat maakt? Wij
zullen alvast een stukje van het antwoord verklappen:
Een staat, bijvoorbeeld een EU-staat, herkent men op de allereerste plaats als lijntjes op de wereldkaart. Die
lijntjes noemen we grenzen. Binnen die lijntjes gelden formeel de wetten van de machthebber. Gummen we
die lijntjes (gedeeltelijk) weg, dan is er in gevolge ook geen sprake meer van een staat. Een staat zonder
grenzen is immers geen staat, en waar geen staat is kunnen ingevolge ook geen staatswetten gelden. Een
staat met open grenzen is in de kern precies gelijk een staat zonder grenzen: anders luidende wetten zullen
de ‘opengrenzen staat wetten’ geleidelijk overnemen. Want een staat waar zelfs maar het allerkleinste stukje
grens ontbreekt is een staat zonder functie, vergelijkbaar met een stuwdam die een stukje wand mist:
nutteloos, waardoor waardeloos.
Er ontstaat anarchie en chaos, een geografisch gebied waarbinnen ‘krijgsheren’ in geweld hun achterban
zullen aanvoeren om nieuwe lijntjes op de wereldkaart te kunnen zetten. Een geografisch gebied
waarbinnen de mate van het toegepast (excessief) geweld der individuele krijgsheren hun wetten zal
reflecteren. Beslist geen ‘vrijstaat’ of ‘Libertarische staat’ omdat -om te beginnen- de lijntjes hier simpelweg
voor ontbreken, maar juist een onbegrensd strijd en oorlogsgebied.
En mocht op enig moment een einde komen aan de geweldhandelingen en de rook optrekken, wat zullen wij
dan zien? Wat zal de oogst zijn?
Nieuwe lijntjes.
En zal men dan weer opnieuw aan een Europese Unie beginnen? Om de vrede te bewaren?
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Paniek slaat toe op Wall Street
De laatste twee dagen van de afgelopen week hebben een
historisch beeld opgeleverd in het grootste casino ter wereld.
In twee dagen tijd verloor Wall Street 888 punten van de Dow Jones
Index, de grootste crash ooit over een periode van enkele dagen.
Datgene waar wij al maandenlang voor waarschuwen, is nu in alle
ernst begonnen.
Afgelopen vrijdag hebben we iets historisch kunnen zien voor wat
betreft de financiële markten. De Dow Jones Index kelderde maar
liefst met 530 punten en dat nadat deze op donderdag al 358 punten
verloor. Wanneer je die twee dagen bij elkaar optelt dan zien we een totaalverlies van 888 punten, wat groter
is dan welke aandelencrash dan ook in de Amerikaanse geschiedenis.
Een crash van 888 punten in de 8e maand van dit jaar. Dit opvallende getal kan toeval zijn of een betekenis
hebben. In de numerologie betekent het het einde van een levensfase en draagt de waarschuwing in zich je
hierop voor te bereiden.
Dit is de eerste keer dat de Dow met meer dan 300 punten is gedaald op twee achtereenvolgende dagen
sinds november 2008 en velen weten wat er toen gebeurde.
Over het geheel genomen hebben we de slechtste week voor de Dow in vier jaar tijd achter de rug en er zijn
slechts vijf maanden in de totale geschiedenis geweest waarbij deze meer dan 1.000 punten is gezakt. Te
bedenken dat het nog maar eind augustus is en daarna de met gemengde gevoelens verwachte
septembermaand nog moet volgen.
Iets wat ook opvallend genoemd kan worden, is dat de grootste crash van de beurs plaatsvond op de laatste
dag van het Shemitahjaar in 2008 en we zijn nu minder dan een maand verwijderd van het eind van het
huidige Shemitajaar.
Het is opvallend hoe dit soort “toevalligheden” zich blijven voordoen.
Alles gebeurt tegenwoordig op weredlwijde schaal en dus ook op andere plaatsen ging het goed mis. De
Chinese aandelen kelderden nog meer dan de Amerikaanse. De Japanse beurs ging onderuit en de
Europese deden het niet veel beter. Daar bovenop kregen de valuta van de landen die behoren bij de
emerging markets (nieuwe ontwikkelingsmarkten) ook nog eens een fikse dreun.
Alhoewel het eraan zat te komen, is de snelheid waarmee dit alles gebeurt toch wel verrassend. Normaal
gesproken is augustus op financiëel gebied een rustige maand. De maanden die historisch gezien voor de
grootste dreunen zorgen zijn september en oktober. De verwachting was dan ook dat het pas rond die tijd
echt zou beginnen.
Kenmerkend in de komende periode zal dan ook de grote heftigheid op de markten zijn. Grote bewegingen
naar beneden, maar er zullen ook dagen zijn dat de markt ineens geweldig omhoog schiet.
Dan doet zich nog iets merkwaardigs voor met de zogenaamde VIX index. Deze index, waar veel op wordt
gewed, is een barometer voor de heftigheid waarmee de markt zich beweegt. Hoe lager de VIX des te
rustiger en stabieler de situatie. Hoe hoger de waarde, des te meer commotie. Deze wordt ook wel “index of
fear” genoemd, de angstindex.
Wanneer je dan bedenkt dat de VIX index in het begin van de afgelopen week op 13 stond en dan enkele
dagen later meer dan verdubbeld was naar 28 dan is dat veelzeggend.
Dat betekent niets meer of minder dan dat Wall Street volledig in paniek is en niemand meer weet welke
kant het opgaat.
Of juist wel? Zo te zien zijn er één of meerdere partijen die exact weten waar het naartoe gaat omdat die
geweldige bedragen hebben gewed dat de waarde van de VIX index in september minimaal 50 zal
bedragen.
Iemand die daar hele grote bedragen op wedt, “weet iets”. Voorkennis die wij niet hebben en die wijst in de
richting van een volledige ineenstorting van de markt in september.
Wanneer iemand dat precies weet dan is het dus geen toeval dat dit allemaal precies zo gebeurt en hebben
we te maken met een script.
Hier volgt een grafiek van de VIX index van de afgelopen tien jaar. Het was in het beruchte jaar 2008 dat
deze index bijna de 60 haalde; grote angst en paniek.
Al met al bevinden we ons nu aan het begin van een erg onstabiele
periode op aarde. De markten zullen zich niet herstellen simpelweg
omdat de wereldeconomie zo goed als op haar gat ligt.
Centrale banken hebben geen idee wat ze verder moeten of kunnen
doen om de dode economie weer aan te zwengelen of in ieder geval
wekken keurig die indruk. Geld bijdrukken, zou misschien nog een
laatste, maar ook gevaarlijke optie kunnen zijn.
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Waar het nu serieus op begint te lijken, is alsof de wereldwijde bubbel nu begint open te barsten en dat we
nog slechts aan het begin staan van een proces dat ook ons land op z'n grondvesten zal doen schudden.
Trap niet in de misleidende berichten van de mainstream media dat in ons land de bomen de hemel in zullen
groeien want dat zullen ze niet.
Bronnen: The Economic Collapse Blog, Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9674:paniek-slaat-toe-op-wallstreet&catid=15:financieel&Itemid=28

Ontwerper F-16: Joint Strike Fighter wordt ‘aan flarden geschoten’ door oude Russische jagers
Aaannnddd... it’s gone! Voor de prijs van een complete luchtvloot
MiG-21’s wordt één F-35 Lightning II –toekomstige bijnaam: het
‘lachertje van de lucht’- aan flarden geschoten door een bijna 60 jaar
oudere tegenhanger.
Pierre Sprey, als mede ontwerper van de succesvolle F-16 één van
de gezaghebbendste luchtvaart ingenieurs in de VS, noemt de F-35
Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter, een dramatisch
slecht en ‘absoluut hopeloos’ toestel, dat zelfs door een stokoude
Russische MiG-21 ‘aan flarden’ zou worden geschoten. In februari
ging de Tweede Kamer nog akkoord met de aankoop van 37 JSF’s, waardoor bijna onze complete
luchtmacht tientallen jaren lang opgezadeld zal worden met een vliegende, € 4,5 miljard kostende Fyra.
De luchtmacht wil ‘m enkel omdat ie er zo stoer uitziet, en het kabinet koos ervoor om de Amerikanen te
paaien. Desondanks blijkt al jaren uit talloze simulaties dat de extreem dure F-35 in werkelijk alle opzichten
een vreselijk slecht toestel is dat in tijden van oorlog met bosjes tegelijk uit de lucht zal worden geschoten.
De mening van een groot aantal eerdere critici werd in Den Haag ‘natuurlijk’ schouderophalend genegeerd,
maar nu misschien wel de grootste Amerikaanse expert de F-35 met de grond gelijk maakt, zouden onze
parlementariërs toch eens moeten gaan nadenken of het nu wel zo verstandig is om (opnieuw) miljarden
euro’s over de balk te gooien, en dat voor een gevechtsvliegtuig dat het zelfs niet kan winnen van een
inmiddels 56 jaar oude tegenstander als de MiG-21.
Geen ‘puur goud’ maar ‘totale mislukking’
De Amerikaanse media omschrijven de Joint Strike Fighter als ‘puur goud’, maar Sprey –oud piloot van de
gevreesde A-10 tankjager- noemt het F-35 project -het duurste in de Amerikaanse defensie geschiedenis-,
een ‘totale mislukking’. ‘De (Russische) Su-27 en zelfs de MiG-29 hebben grotere vleugels, krachtigere
motoren en kunnen meer wapens meenemen... Daarom zal de F-35 tegen beide toestellen totaal hulpeloos
zijn, want als je het tegen een beter wendbaar, sneller accelererend en beter bewapend toestel moet
opnemen, dan zit in je problemen.’
‘De F-35 is zelfs zo slecht, dat het een absoluut hopeloos geval is als het wordt afgezet tegen moderne
vliegtuigen. Het zou zelfs aan flarden worden geschoten door een antieke MiG-21.’
National Security Network: F-35 ‘aanzienlijk inferieur’
Sprey krijgt bijval van het National Security Network, een non-profit organisatie dat in het rapport ‘Thunder
Without Lightning: High Cost and Limited Benefit Development Program of F-35’ schrijft dat de JSF ‘ het
verliest van vierde generatie jagers zoals de MiG-29 en Su-27, die door de Russische luchtmacht zijn
ontwikkeld en over de hele wereld worden gebruikt.’
‘Wat betreft mee te nemen wapens (uitzondering: F-35C), acceleratie en aandrijving/gewicht ratio is de F-35
aanzienlijk inferieur aan de Su-27 en MiG-29,’ aldus NSN analist Bill French. Bovendien hebben alle versies
van de F-35 een fors lagere maximum snelheid dan de oude Sovjet jagers.
Uit gevechtssimulaties komt zelfs een nog ontluisterender beeld naar voren. Ondanks de zogenaamde –niet
bewezen- stealth eigenschappen van de F-35 zullen er voor iedere Su-27 of MiG-29 maar liefst 3 JSF’s
verloren gaan. Dat betekent dat Rusland slechts 13 oude toestellen nodig heeft om de complete toekomstige
Nederlandse luchtmacht te vernietigen.
Westen raakt luchtoverwicht definitief kwijt
Dan hebben we het nog maar niet over de modernste Russische toestellen, zoals de Su-35 en diens
opvolger, de T-50, die ook volgens veel Westerse experts het beste gevechtsvliegtuig zal zijn dat ooit werd
gebouwd, waartegen zelfs de nooit voor export vrijgegeven Amerikaanse F-22 niet opgewassen zal zijn.
Kortom: komt het ooit tot een conventionele oorlog met Rusland, dan zal het Westen het zonder het oude
vertrouwde luchtoverwicht moeten doen. En daardoor zal een militair conflict bij voorbaat nooit gewonnen
kunnen worden, ook niet tegen zwakkere tegenstanders.
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Ontwerper-F-16-Joint-Strike-Fighter-wordt-aan-flardengeschoten-door-oude-Russische-jagers
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Totale chaos dreigt
Bron: vrijechroniqueurs.nl
Geplaatst op 24 augustus 2015, door Tijl Uylenspiegel.
Jazeker, daar is geen letter van verzonnen, Europa wordt van alle kanten
bestormd door asieleisers, In Griekenland zit men met de handen in het haar,
niet alleen balanceert het land op het randje van een faillisement ze kunnen de
toestroom van mensen uit de Middellandse Zee met geen mogelijkheid de
baas.
Ook Italië kampt met grote problemen, Tjechië, Macedonië overal staan grote
aantallen `vluchtelingen´ aan de poort te rammelen.
De media zijn eindelijk zover dat ze melding maken van de vele rellen in Duitsland tegen de komst van nóg
meer asieleisers.
En wat doet de politiek?
Onze Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Lillianne Plouwen (jawel PvdA) wil een
werkgroep in het leven roepen.
Angela Merkel gaat nog maar eens op bezoek bij Francois Hollande, nee nee, niet om te praten over het
sluiten van de grenzen of het opschorten van het Verdrag van Schengen, nee zij wil een eerlijke verdeling
van de asieleisers over Europa.
In plaats dat men erkent dat we op de rand staan van totale chaos gaat men er nog eens even rustig voor
zitten om er nog maar eens over te praten.
Burgeroorlogen zijn niet langer een ver van mijn bed show maar staan mogelijk op punt van uitbreken, in
Griekenland natuurlijk, maar ook in Duitsland is het niet langer onmogelijk, en in plaats dat er lichte paniek
ontstaat gaat men nog maar eens theedrinken!
Calais is al verandert in een soort oorlogsgebied, Cameron waarschuwt al dat wellicht Hoek van Holland
binnenkort hetzelfde te wachten staat.
Vanuit de hoofdstad van Europese Unie blijft het akelig stil, Guy Verhofstadt zwijgt (gelukkig) in alle talen.
Het schip Europa is op meerdere plaatsen lek geslagen, de boot komt almaar dieper in het water te liggen,
passagiers schreeuwen om reddingsvesten terwijl de kapitein een diner organiseert voor zijn bemanning.
Hoe dit allemaal verder moet, ik heb werkelijk geen idee maar ik ben bang dat we daar op zeer korte termijn
achter gaan komen, en om eerlijk te zijn heb ik weinig fiducie in een goede afloop.

Nederlaag voor Monsanto: Schotland verbiedt alle genetisch gemodificeerde gewassen
De Schotse overheid heeft besloten om genetisch gemodificeerde organismen uit de landbouw te weren. De
regering wil het ‘groene en zuivere label’ van Schotland behouden.
Woordvoerder landbouw Richard Lochhead wil het verbod invoeren volgens de Europese regelgeving.
Volgens hem wegen de voordelen van ggo’s niet op tegen de nadelen. “De Schotse overheid maakt zich al
enige tijd zorgen over genetisch gemodificeerde gewassen. Deze zorgen worden gedeeld door andere
Europese landen en consumenten en moeten niet lichtzinnig genegeerd worden,” zei hij.
Zwarte lijst
Schotland wil genetisch aangepast maïs, dat door de EU werd goedgekeurd, verbieden. Ook komen zes
andere gewassen, die nog op goedkeuring wachten, op de zwarte lijst. Het verbod geldt voor commercieel
gebruik.
Milieubewegingen hebben positief gereageerd op het besluit. De boeren zijn minder blij met het verbod.
Volgens de Schotse boerenvakbond NFU benadeelt het voorstel de positie van Schotse boeren tegenover
andere landen. In buurland Engeland staat men wel positief tegenover transgene gewassen.
Milieueffecten
In Noord-Amerika en Azië worden genetisch gemodificeerde gewassen massaal geoogst, maar in Europa
maken veel lidstaten zich grote zorgen over de milieueffecten van ggo’s. De EU-wetgeving verbiedt ze niet,
maar individuele lidstaten mogen wel besluiten om ze te weren. Vind je dit een positieve ontwikkeling? Denk
er dan aan dit artikel te delen op Facebook.
[DeMorgen via The Verge] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/nederlaag-voor-monsanto-schotland-verbiedt-alle-genetisch-gemodificeerdegewassen/
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Immigrantenvideo: Allah Akbar gillende moslims stromen Europa binnen. Kijk dan!
Door Joost Niemöller - 23 AUGUSTUS 2015
Wie de emo porno wil geloven die ons dag in dag uit wordt
voorgeschoteld door de BBC, de NOS en RTL, zal geloven dat de
golven van illegale immigranten die Europa overstromen
‘wanhopigen’ zijn. Ja, zelfs zo wanhopig dat vaders zich met hun
baby’s door het prikkeldraad willen wurmen. Niemand lijkt te willen
zien dat de werkelijkheid achter deze zogenaamde ‘wanhoop’
hebzucht en veroveringsdrang is. We worden platgelopen.
Wie wat beter kijkt naar de beelden, ziet dat het allemaal georganiseerd is door militante ophitsers die hun
zakken vullen. Mannen blazen op fluitjes. Mannen geven tekens. Mannen met baby’s, kinderen met baby’s
dringen zich naar voren waar de politiek correcte camera’s zijn.
Wie de echte beelden wil zien, de beelden die de BBC, de NOS en RTL ons niet laat zien, moet maar eens
hier kijken. In Hongarije. Schreeuwende moslims met moslimvlaggen. Dit is wat ze willen. De desintegratie
van het Midden Oosten overplaatsen naar hier. En dan op de puinhopen het kalifaat stichten. Kijk dan!
https://www.youtube.com/watch?v=lKVMlmC1HSM

Containerprijzen Azië naar Europa in 3 weken 60% gedaald
Wereldhandel in vrije val: Containerprijzen Azië naar Europa in 3 weken 60% gedaald
Krankzinnig: Grote container operators zoals Maersk gaan de
prijzen ondanks de fors dalende vraag juist weer verhogen, wat een
nog grotere crash zal veroorzaken.
Media en politiek proberen ons nog steeds een economisch herstel
op de mouw te spelden. De statistieken laten echter een totaal
andere, keiharde werkelijkheid zien. Zo zijn de
containervervoerprijzen van Azië naar Europa in slechts 3 weken
tijd met maar liefst 60% gedaald. Vorige week vrijdag was een 20
voet container van China naar Rotterdam sinds de maandag ervoor
26,7% goedkoper geworden. Naar havens in Zuid Europa ging de vrije val nog verder: -32,1%. Ook de
beurzen staan vandaag wereldwijd weer diep in het rood. In China wordt al van een ‘zwarte maandag’
gesproken nadat bijna 2000 koersen 10% of meer (de limiet) verloren, en slechts 13 stijgingen werden
genoteerd (2). Sinds 11 augustus werd op de beurzen wereldwijd al meer dan 4,35 biljoen euro verloren.
De Baltic Dry Index, een erg betrouwbare indicatie van de staat van de wereldhandel, stond 5 augustus nog
op 1222 punten. Op 21 augustus was de index naar 994 punten gezakt. De bovengenoemde instorting van
de containerprijzen van Azië naar Europa bevestigen dat het met de wereldhandel inderdaad helemaal de
verkeerde kant opgaat. Ook de prijzen van containers van Azië naar de VS daalden, maar veel minder fors: 7,9% (westkust / Los Angeles) en -9,9% (oostkust / New York).
Grootste klap sinds 2008
In maart had de wereldhandel al de grootste klap sinds de crash na het omvallen van Lehman Brothers in
2008 opgelopen. De statistieken laten inmiddels eenzelfde stijle lijn naar beneden zien als in dat financiële
rampjaar.
Hoe denken grote container operators deze klappen op te vangen? Maersk gaat proberen om de verliezen
te beperken door de prijzen gewoon weer met $ 1000 te verhogen (Azië – Noord Europa / Rotterdam).
Andere grote containerbedrijven hebben vergelijkbare plannen.
De vrijwel gegarandeerde uitkomst van deze ‘strategie’ om hogere prijzen te gaan rekenen bij een fors
dalendevraag zal een nog grotere instorting zijn dan we nu al meemaken.
Gaan Centrale Banken nu ook nieuwe handel ‘bijdrukken’?
Op Zero Hedge wordt sarcastisch –maar hoogstwaarschijnlijk zeer terecht- opgemerkt dat de Centrale
Banken na het oneindig bijdrukken van geld nu wellicht ook overgaan tot het oneindig creëren van nieuwe
handel – op papier, dus. Zodat u in de media zult blijven lezen dat het de goede kant opgaat, terwijl recht
voor uw ogen de instorting almaar erger zal worden.
Maar de doorsnee Westerling vertrouwt inmiddels blindelings op wat de gevestigde orde hem wijsmaakt –
totdat hij zelf plotseling ook getroffen wordt. Dan zal het echter te laat zijn om de noodzakelijke
voorbereidingen te treffen voor de ergste financieel-economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Wereldhandel-in-vrije-val-Containerprijzen-Azi-naar-Europa-in3-weken-60-gedaald
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BBC berichtte in 2000 over asteroide op ramkoers aarde eind 2015
Overal kom je nu “eind van de wereld” berichten tegen, inclusief
allerlei rampen zoals meteorietinslagen in september.
Hoe kunnen wij nu bepalen of de BBC gelijk had toen ze in 2000
met het bericht kwamen over een asteroïde op een ramkoers met de
aarde?
Dat de elite verwacht dat er iets op ons af zal komen, lijkt
ondertussen wel duidelijk. Onlangs schreven wij een artikel over de
onderzoeker Bob Fletcher die had ontdekt dat er in Amerika
miljarden Dollars achterover zijn gedrukt die gebruikt zijn voor het
bouwen van gigantische ondergrondse complexen.
Dit alles heeft dan te maken met de nadering van de planeet Nibiru. De symptomen hiervan zien we
dagelijks en niemand kan ontkennen dat de toenemende aardbevingen en vulkaanuitbarstingen worden
veroorzaakt door iet heftigs. Iets dat niet door mensen wordt veroorzaakt.
Een vreemde planeet binnen ons zonnestelsel kan dat wel degelijk veroorzaken en die is ook nog
verantwoordelijk voor iets anders en dat is de toenemende stroom asteroïden die onze kant op komen.
Nu is er de laatste tijd veel gespeculeerd over een mogelijke astroïde-inslag in september, maar daar zijn
geen concrete aanwijzingen voor.
Wat er nu de ronde doet op internet is het verhaal van iemand die zegt dat in het jaar 2000 er enkele dagen
lang een boodschap op de zogenaamde tickertape (balkje onderin beeld met doorlopende tekst met nieuws)
van de BBC liep.
Eerst was er op 17 augustus 2000 een boodschap dat er een asteroïde was ontdekt die op een mogelijke
ramkoers lag met de aarde. NASA deed onderzoek en ontdekten daarbij nog een object wat op dat moment
nog verder van ons verwijderd was, maar wat absoluut zeker op aarde terecht zou komen.
Er werd ook een tijdsberekening bij getoond die aangaf dat de asteroïde ergens december 2015 of januari
2016 de aarde zou raken.
Volgens de man die het verhaal vertelt, werd dit verder door geen enkele nieuwsorganisatie opgepikt en
zeiden ook de commentatoren van de BBC er verder niets over. In de avond van 18 augustus verdween het
bericht plotsklaps van de tickertape en is er verder nooit iets over gezegd.
De theorie van deze man is nu dat dit bewust gedaan is en ook de verspreiding van de boodschap van een
mogelijke meteorietinslag in september. Wanneer dan de maand september voorbijgaat zonder dat er een
dergelijke inslag voorvalt, zal later niemand geloven dat er aan het einde van het jaar een meteoriet zal
inslaan, waardoor de elite alle gelegenheid krijgt om zich in veiligheid te brengen.
Dit is wederom een verhaal en misschien is het waar, maar er is een grotere kans dat ook dit weer een van
de vele fabels is die er op internet worden rondgestrooid.
Dat lijkt het zeker wanneer we de volgende reactie van een lezer bekijken (dank!). Iemand die goed op de
hoogte is wanneer er wel een werkelijke dreiging is en wanneer niet. Een werkelijke dreiging waar we in het
jaar 2005 wel degelijk mee te maken hadden.
Op internet en op jullie site lees ik dat veel mensen denken dat de aarde WEER eens zal vergaan, dit keer in
september 2015. De meest aannemelijke optie blijken sommige een meteoriet te vinden.
Mijn mening is dat dit ONZIN is! De werkelijkheid (wat ik nergens lees) is dat in 2005 WEL een mega grote
meteoriet naar de aarde kwam. Dit is destijds verzwegen door alle regeringen en pas 3 maanden later naar
buiten gebracht.
Wat er in die periode WEL gebeurde en nu NIET is het volgende:
- De beste graadmeter zijn EAM (Emergency Action Messages) en SKYKINGS messages. Dit zijn de
belangrijkste militaire codes die verzonden worden door de USSTRATCOM die samenwerkt met het
Pentagon. https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Action_Message Dit zijn letterlijk the Go's and No Go's
for a nuclear war en eventueel andere grote rampen en oorlogen als de oorlog in Iraq, WTC ramp.
In 2005 klonken deze codes aan 1 stuk door, iedere 10 min ongeveer weken lang. In de eerste week vergat
men het bericht te coderen waardoor er een impact time/date/hour te horen was met een callsign Operation
Snowball en even later werd het bericht onderbroken met Go Green!! en werd de codering ingeschakeld.
Maar toen het al te laat en vele in de wereld, waaronder ik hadden het bericht al onderschept. Nogmaals,
EAM's en Skykings is de beste graadmeter. Het leger onderneemt maatregelen voor er iets gaat gebeuren,
als ze uiteraard op de hoogte zijn!
- De graadmeter is dat banken hun geld veilig stellen, met name de grootste banken in de wereld. Dit werd
ook gedaan voordat de oorlog tegen Iraq begon. Ook hier is nu nog sprake van.
- Wanneer een meteoriet naar de aarde zou komen dan gaat het leger actie ondernemen om schuilplekken
te vinden zoals in 2005 de SAS van de UK in het geheim onderzoek ging doen in de grotten van Mexico.
- De regeringen zullen hun agenda bijstellen. Het koninklijk huis zal onderduiken, zie internet voor de agenda
van Obama (white house) hierin zullen afspraken gecancelled worden.
- Kunstschatten zullen worden veilig gesteld in de wereld. Ook hier is nog geen sprake van zo ver ik weet.
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- in 2005 waren er veel kleine meteoriet impacts in het nieuws, een aantal per week ergens in de wereld. Dit
gebeurd vaker wanneer er een grote onderweg is en er kleine meteorieten voor en erachter vliegen.
En de klap op de vuurpijl in 2005 was dat ALLE marine schepen van alle landen in de wereld, op een paar
schepen na, de oceanen op gingen. Dit is nog nooit in de geschiedenis van de aarde voorgekomen. Met
deed voorkomen dat het om een oefening ging. Dit was een leugen! Alle landen hielpen elkaar om de
oceanen op te gaan met spoed destijds.
Wanneer schepen op zee zijn schatte men de kans van overleven grote in met een tsunami dan op het land.
Ik heb zeer betrouwbare bronnen in het Nederlands leger met zeer hoge functies.
Toen ik hen erop aansprak en vertelde van de extreem veel EAM's en Skykings bevestigde zij dit maar ze
mochten niet zeggen waarom. Ik vroeg of ze het wel wist en het antwoord was ja maar de reden was
geheim. Op mijn vraag of er een nucleaire oorlog op komst was wederom het antwoord dat hij niets mocht
zeggen.
Ook in het nieuws was niets te vinden over een ernstige dreiging die onderweg was, terwijl die er wel
degelijk was. M.a.w. Wanneer de wereld vergaat en de regeringen weten dit, zal men hier NIETS over
zeggen.
Internet is een peilmeter maar er staat ook veel troep op. Veel giswerk en fantasieën worden maar zo voor
waar aangenomen! Ook de niburu site heeft daar snel een handje van zeg ik eerlijk.
Toch wil ik jullie er op attenderen wat EAM's en Skykings zijn. Wanneer je via de korte golf ook de
gevechtsleidingen, GHFS (Global High frequenties stations vd USAF) volgt en evt de Cargoplanes,
bommenwerpers etc kan men een iets betere inschatting maken of er echt iets speelt of niet. Het beluisteren
van HF stations kan ook via (een site) internet en via je mobiel, een zeer bekende freq van de GHFS usaf is
11.175. Voor alle duidelijkheid, het is de afgelopen weken qua EAM's en Skykings erg rustig op de kortegolf,
dit in tegenstelling tot 2005.
Dus ga er maar vanuit dat er GEEN meteoriet onderweg is met impact course aarde. Tenzij de regering het
niet weet natuurlijk, maar dat geloof ik niet.
Hiermee zullen we het hoofdstuk dreigingen van asteroïden dit jaar voorlopig afsluiten. Mochten er zich
omstandigheden voordoen waardoor dit verandert dan klimmen wij uiteraard weer in de pen.
Bron: Before it’s News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9673:bbc-berichtte-in-2000-overasteroide-op-ramkoers-aarde-eind-2015&catid=37:wereld&Itemid=50

Duizenden vluchtelingen doorbreken de grens van Macedonië op weg naar West-Europa
Bron: De Dagelijkse Standaard
Foto: Freedom House (Bron: Flickr)
Een grote groep vluchtelingen heeft Griekenland verlaten door
– met geweld – door de grenzen van Macedonië te breken.
Duizenden mensen zijn op illegale wijze, en met geweld, de grens
tussen Macedonië en Griekenland overgestoken vandaag. De
vluchtelingen uit met name het Midden-Oosten braken met geweld
door de grens toen duidelijk werd dat de Macedonische autoriteiten
hen niet wilden toelaten in het land.
De reden dat Macedonië dat niet wilde is dat het land te kampen
heeft met een enorme instroom van vluchtelingen. Die instroom is
zelfs zo groot dat men het niet meer aankan. Eerder deze week kondigde Macedonië daarom de
noodtoestand af.
Toen de enorme aantallen vluchtelingen de grens over wilden rennen besloot de Macedonische politie om in
te grijpen. Zo werden er onder meer flitsgranaten ingezet. Het was de bedoeling dat de vluchtelingen
vervolgens zouden omkeren en terug zouden gaan naar Griekenland.
Hoewel er wel degelijk vluchtelingen waren die inderdaad rechtsomkeert maakten gold dat lang niet voor
iedereen. Volgens getuigen zijn er in ieder geval enkele duizenden door de grensovergang gebroken. Zij zijn
nu dus in Macedonië. Het moge duidelijk zijn dat het door de reusachtige aantallen bijzonder lastig wordt om
hen allemaal te vinden, laat staan om ze uit te zetten. Daar komt bij dat Griekenland ook niet al te blij met ze
is, en dat land ze dus vrijwel zeker niet vrijwillig terugneemt.
Dat land wordt immers al helemaal overstroomd door massaimmigratie van mensen uit het Midden-Oosten.
VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR riep Macedonië eerder op om de vluchtelingen toe te laten omdat ze in
buitengewoon erbarmelijke omstandigheden leven in Griekenland. De Macedonische regering kon geen
gehoor geven aan dat verzoek, puur en alleen omdat men zelf ook niet voor de vluchtelingen kon zorgen. Nu
is Macedonië dus alsnog gedwongen om dat te doen – of men dat nou wil of niet.
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Oude (nazi)tijden herleven in Duitsland
De nazitijd in Duitsland stond bekend om de vele
boekverbrandingen om te voorkomen dat mensen intellectuele
werken zouden lezen en zelf gaan nadenken.
Nu worden er wederom boeken vernietigd omdat ze politiek niet
correct zijn en worden asielzoekers verwenst met “Ausländer
heraus”.
De onderstaande afbeeldingen van boekverbrandingen uit de
naziperiode in Duitsland kunnen de meesten van ons zich nog wel
herinneren uit de geschiedenislessen op school.
Nu, zoveel jaren later, maken we vergelijkbare taferelen mee in
Duitsland. Ook nu worden er duizenden boeken vernietigd in
Duitsland omdat ze politiek niet correct zijn.
Meer dan 3.000 boeken uit de gemeentebibliotheek in de Duitse
stad Bad Durrheim werden vernietigd omdat er dingen in staan die
geacht worden niet te kunnen in het moderne Duitsland.
Volgens Roland Tichy, voorzitter van de Ludwig-Erhard Stichting en
voormalig redacteur van het tijdschrift Wirtschaftswoche, was deze
“zuivering” vooral gericht tegen de bekende auteur Erich Kästner en nog een aantal wegens het gebruik van
woorden zoals “neger” en “zigeuner”.
Ook bij ons is Erich Kästner bekend bij vele (ex)leerlingen van middelbare scholen:
Een aantal van zijn kinderboeken zoals "Emil und die Detektive" en "Die verschwundene Miniatur" zijn bij
vele middelbare scholieren in Nederland bekend als verplichte leesboeken voor het vak Duits.
Volgens Tichy zijn de boeken van Kästner beland op de brandstapel net zoals bij de beruchte nazi
boekverbrandingen waarbij de intellectuele boeken van Duitse schrijvers werden vernietigd om te
voorkomen dat mensen zelf zouden gaan nadenken.
Tegenwoordig hebben we allemaal te maken met “politieke correct” omdat wanneer je dat bijvoorbeeld als
politicus niet bent dan kun je de verkiezingen wel op je buik schrijven want je wordt afgemaakt door je
tegenstanders. De politieke correctheid begon ooit tijdens het nazibewind. Toen was er slechts het door de
overheid voorgeschreven standpunt dat politiek correct was en je moest het niet wagen om er een
afwijkende mening op na te houden.
Eigenlijk is er sinds die tijd heel weinig veranderd want ook tegenwoordig wordt de bevolking
voorgeschreven wat ze wel en niet mogen denken of zeggen in het kader van "het politiek correct zijn".
En dus, in datzelfde kader van politieke correctheid, is Zwarte Piet in ons land gedoemd te verdwijnen.
Onder druk van de Verenigde Naties heeft Nederland de afgelopen week toegezegd Zwarte Piet aan te
zullen pakken.
De Nederlandse regering belooft de internationale gemeenschap van Zwarte Piet
een figuur te maken die voor iedereen acceptabel is.
Zo hebben vanwege de politieke correctheid de negerzoenen al in 2006 het
onderspit moeten delven:
De Tilburgse koekfabrikant Van der Breggen verandert de naam van de door de
onderneming gemaakte negerzoenen in 'Buys Zoenen'. Het bedrijf geeft daarmee
gehoor aan de kritiek dat de naam van de lekkernij racistisch zou zijn.
De befaamde Jodenkoeken van Davelaar houden tot op dit moment wel nog steeds stand al zal deze koek
binnenkort ongetwijfeld worden uitgeroepen tot antisemitisch. Er moet natuurlijk wel voor worden gezorgd
dat Nederland politiek correcte koeken eet. Naast de aanval op boeken in Duitsland in verband met de
politieke correctheid zijn er ook mensen in Duitsland die de aanval op vluchtelingen hebben geopend.
Met de komst van 250 asielzoekers in de Duitse stad Dresden kwam het tot een botsing van zo’n 1.000
betogers met de politie. Was het nog niet zo gek lang geleden “Juden heraus”, nu is het “Ausländer heraus”.
De asielzoekers kregen nu niet bepaald een warm welkom want ze werden bekogeld met flessen en stenen.
Het begon als een vreedzame demonstratie toen bekend werd dat er 250 vluchtelingen zouden worden
gehuisvest in een leeg gebouw, maar zaken liepen al vrij snel uit de hand.
In nazi Duitsland hadden ze trouwens in 1936 een nieuw spel geïntroduceerd dat heette “Juden Heraus”.
Het was een bordspel met een paar dobbelstenen en figuren met puntmutsen die Joden voorstelde.
Doel van het spel was om zoveel mogelijk Joden te vangen en te
deporteren naar Palestina. Wanneer je 6 Joden had gevangen dan
had je gewonnen.
In die tijd was het bovengenoemde spel een politiek correct spel
want het reflecteerde de mening van de overheid.
Nu zijn de criteria voor politieke correctheid enigszins veranderd,
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maar het principe is nog exact hetzelfde. Je krijgt voorgeschreven wat je wel en niet mag denken en/of
zeggen. Durf je daar om wat voor reden dan ook van af te wijken dan is dat politiek niet correct en loop je
grote kans te worden verketterd en/of zelfs opgesloten.
Zo herleven in Duitsland oude (nazi) tijden met asielzoekers die worden bekogeld en verwenst met
“Ausländer heraus” en boeken die worden vernietigd omdat ze politiek niet correcte woorden bevatten.
Ondertussen wordt Griekenland door onder andere Duitsland beroofd, opgekocht en geplunderd. Dat is
politiek namelijk wel correct.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9679:oude-nazitijden-herleven-induitsland&catid=37:wereld&Itemid=50

Mierikswortel: stimulans voor gal en spijsvertering
Column van Jaap Huibers, natuurarts
Verse mierikswortel zie je tegenwoordig zelden in een groetenwinkel. Het neefje van de mierikswortel, de
rettich, is dikwijls wel verkrijgbaar. Vandaag toch even aandacht voor die al-oude mierikswortel.
De mierikswortel is een van oudsher zeer gewaardeerde plant die in geen boerentuin ontbrak. Misschien
duidt de (Latijnse) naam van de mierikswortel op die hechte band met het boerenleven en de moestuin die
bij geen enkele boerenhoeve ontbrak. In het Latijn heet de plant namelijk : Armoracia rusticana. Rusticana
wil zeggen, bij het boerenleven behorend, op de boerenmanier. In het Duits heet de mierikswortel:
Märrettich. Het Duitse woord Mär heeft in dit geval niet met de zee (Meer) te maken, als wel met een merrie
of paard. Die relatie vinden we bijvoorbeeld ook in de Engelse naam van de mierikswortel terug. In het
Engels heet de mierikswortel horse-radish, of wel: paardenradijs. Rettich en radijs stammen weer van het
Latijnse woord radix, dat wortel betekent. Dat het bij de mierikswortel, de radijs en de rettich om de wortel
gaat valt niet zo moeilijk te begrijpen. Bij al de genoemde planten toont de wortel een enorme ontwikkeling
en groei. In die grote dikke wortel van de genoemde planten bevindt zich in wezen de belangrijkste energie
van die plant.
De mierikswortel behoort tot de familie der kruisbloemigen. Probeer dit eens te onthouden, want veel
eetbare planten en tal van geneeskruiden behoren tot deze kruisbloemigen: de koolsoorten, mosterd, radijs,
de pinksterbloem, rettich, barbarakruid, paksoi en vele anderen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de
genoemde kruisbloemigensoorten is o.a. dat er altijd iets scherps, iets pittigs te proeven valt, eigen een
smaak die je ‘prikkelend’ zou kunnen noemen. Dat komt omdat bij de kruisbloemigen het element zwavel
dikwijls een rol speelt. Verse rettich, radijs hebben dan ook een reinigende werking op de darmen.
Mierikswortel bevat niet alleen sporen zwavel, maar ook veel vitamine C. Daarom was het zo’n 300 jaar
geleden een geliefd middel om, scheurbuik te voorkomen of genezen. Mierikswortel heeft ook een stevige
invloed op de werking van de gal. In oude kruidenboeken en zelfs in een officiële Farmacopee (dat is een
heel belangrijk boek voor apothekers) uit 1747, wordt mierikswortel nadrukkelijk aangeprezen bij galstenen.
In die Farmacopee staat het zo prachtig geschreven: “De krachten van Meiredik (dat is een oud Nederlandse
naam voor mierikswortel) slijten den steen….” Er staat dus niet dat de galsteen zomaar wordt afgevoerd,
nee, er staat ‘slijten’ den steen. Daarmee werd bedoeld dat de galsteen zachter werd, als het ware een
beetje oploste, waardoor het gruis via de galgang kon afvloeien. Wat waren de mensen in die tijd toch goede
waarnemers. En waarom dan wel? Omdat jaren geleden al kon worden vastgesteld dat mierikswortel
inderdaad van invloed is op de gal. Zelf heb ik ooit aangetoond dat mierikswortel een cholesterolverlagende
invloed heeft. En wat heeft cholesterol nu weer met galstenen te maken? Veel, want galstenen bestaan
dikwijls uit ‘neergeslagen’, zeg maar versteend, gekristalliseerd cholesterol. Mierikswortel is van ultieme
betekenis om de gal- en de cholesterolhuishouding in het lichaam in goede banen te houden. Een van mijn
eerste patiënten, zo ruim veertig jaar geleden, had frequent last van ‘galaanvallen’, omdat, zo bleek na
verder onderzoek, er galsteentjes aanwezig waren. Ik heb haar toen aangeraden iedere dag wat verse,
geraspte mierikswortel te gebruiken en later iedere dag 25 druppels Mierikswortel tinctuur (Armoratia
tinctuur) te gebruiken. Tot op deze dag heeft ze geen last van de gal meer ervaren.
Mosterd, rettich en mierikswortel zijn rasechte ‘aanvuurders‘ van het spijsverteringsproces. Niet alleen de
galafscheiding verloopt beter, maar ook de enzymen die in de alvleesklier worden aangemaakt, en heel
belangrijk zijn voor een gezonde en goed verlopende spijsvertering, krijgen een extra stimulans. Nog niet zo
dwaas, dat de mierikswortel in de groentetuin bij de boerderij van weleer stond aangeplant. Het boerenmiddagmaal was meestal zware, vette kost, nogal zwaar verteerbaar. Een ietsie-pietsie mierikswortel,
geraspt en vers over de ‘speklappen’, die voor de meeste boeren heilig waren, dat deed wonderen.
Is het niet geweldig, dat men in vroeger tijd die vele unieke mogelijkheden puur en zuiver wist te benutten?
Om best eens over na te denken, als u, in de supermarkt, uw diepvriesmaaltijd voor de magnetron in het
winkelwagentje legt….
Luisteraars, graag tot de volgende week.
Copyright, 2015, Jaap Huibers, Amerongen.
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MH17-crash gewoon nog even kritisch bekeken..!
2015 © WantToKnow.nl/.be
In de onderstaande uitzending van RT, vinden wij van WantToKnow fatsoenlijke berichtgeving over de crash
met MH17. Informatie die weliswaar afkomstig is van de pro-Russische zender ‘RT’, maar waarom zouden
we Russische journalisten niet fatsoenlijk de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Straks staat het
nieuws, ons ‘onafhankelijke’ NOS-nieuws o.a., weer vol met berichten over de presentatie van het officiële
verslag van de oorzaak en omstandigheden van de MH17-ramp en daarom reiken we je nog graag een keer
dit verhaal aan.
Een gedegen documentaire over vooral het straaljager-verhaal, dat als de pest gemeden lijkt te worden door
de Westerse media. Omdat het natuurlijk DIRECT de schuldige aanwijst: de Oekraïense luchtmacht,
ongetwijfeld ‘geadviseerd’ door de Amerikaanse ‘adviseurs’, die in februari 2014 door Washington naar de
Oerkraïne waren gestuurd. Nadat natuurlijk ene ‘Fuck-the-EU’-onderminister van Buitenlandse Zaken,
Victoria Nuland, in december 2013 op een -door CHEVRON gesponsorde- lezing, al had gemeld, dat de
vooruitzichten in Oekraïne steeds beter werden voor ‘Westerse belangen’. Voor alle zekerheid zullen we
deze presentatie hieronder ook nog maar even plaatsen, zodat het verband, of wellicht zelfs ‘een motief’
zichtbaar wordt.
Maar we vragen je met open blik en mind naar deze documentaire te kijken en vooral te letten op de boeren
en vele andere OOGGETUIGEN, die spreken over meerdere vliegtuigen, straaljagers, die WEGVLOGEN
van het verkeersvliegtuig.. (En even voor de goede orde: ook geveschtsvliegtuigen zijn in staat om BUKachtige raketten af te schieten, die vlak bij een vliegtuig ontploffen en eenzelfde werking hebben als een
BUK-raket..!!)
Kijk naar deze docu en zie dat alleen al, door het interviewen van omwonenden van het rampgebied en
onafhankelijke experts (zoals de Duitse Peter Haishenko) vrijuit te laten spreken, er feiten aan het licht
komen, die niet of nauwelijks zijn behandeld in ons nieuws. Feiten die wel degelijk zeer belangrijke
puzzelstukken zijn in een tragische gebeurtenis die om werkelijk onafhankelijk en objectief onderzoek vraagt,
zoniet schreeuwt..!
De onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS, Victoria *Fuck the EU* Nuland, aangenaam,
Wanneer we spreken over een motief voor deze afgrijselijke daad, brengen we je graag in herinnering, dat er
op deze Aarde krachten werkzaam zijn, die werkelijk totaal en geen waarde hechten aan mede-menselijk
leed, noch schromen om mensen regelrecht te vermoorden, wanneer het in hun ‘kraam’ past. Sterker nog:
wanneer het ‘nodig’ is, om de emoties van burgers te ‘bespelen’, bijvoorbeeld bij een ‘valse-vlag-operatie’,
dan zijn doden een essentieel onderdeel van het verhaal.
Het is maart 2014, de Olympische Spelen in het Russische Sotzji.
Het zorgvuldig door Poetin opgebouwde imago, zoals hier met onze
koning en koningin, al bierdrinkend op de foto, werd een paar
maanden daarná, door de ramp met de MH17 ineens verbrijzeld.
Tja, en wie had baat bij deze vernedering van Poetin..?
Bedoeld om haat op te roepen en datgene voor elkaar te krijgen, wat
vóór de aanslag de bedoeling, het doel was.. De publieke opinie
zódanig te beïnvloeden, dat de onschuldige als schuldige wordt
aangewezen en de schuldige zijn list en bedrog in alle consternatie kan verhullen en maskeren. Maar wel als
‘redder’ op de proppen kan komen, en de bevolking helpt om de ‘grote boze wolf’ te bestrijden, die het
feitelijk ZELF is..!
Later, véél later vaak, komt de waarheid dan aan het licht, maar dan blijkt dat veel burgers hun conclusies al
hebben getrokken, niet in de gaten hebbend, dat ze zijn gemanipuleerd..!! Wat zou het motief voor de
separatisten zijn, of nog heftiger: voor Putin, om een verkeersvliegtuig uit de lucht te schieten..?? Veel
verder dan dat het een ongeluk is, kom je dan niet..
De gigantische voordelen voor de VS, voor de krachten-achter-de-schermen aldaar, bij de aanslag op de
MH17 zijn voor iedereen zichtbaar, maar door weinigen ‘gezien’..! Kijk eens naar het economische voordeel,
van de de EU-boycott van Rusland, voor de VS. Kijk eens naar de militair-strategische deur die ineens open
gaat, voor de VS in oost-Europa..!! Daar waar dit eerst niet meer dan een natte droom was, blijkt de VS nu officieel gesteund door NATO- aan de grens met Rusland te staan.. TEGEN ALLE AFSPRAKEN IN, toen de
Russen beloofden hun Warschau-pact te slopen en op te heffen, na het vallen van de Berlijnse muur.
Enfin, het hele politieke spel is voor velen duidelijk. Maar dat dit keihard over lijken gaat, is voor velen nog
steeds een moeilijk te verteren issue. Maar kijk eens naar de aanslagen van 11 september 2001 op de VS,
die VAN BINNEN werden georchestreerd.. Daarbij verloren maar liefst 3000 mensen het leven, waaronder
veel brandweerlieden en politie-mensen. Kijk naar de presentatie van Victoria Nuland, in december 2013, 3
maanden vóór de ‘revolutie’ in Kiev.. Let op haar zelfingenomenheid en je zult de puzzelstukjes in elkaar
kunnen passen. Of er een compleet plaatje ontstaat, laten we echter aan jou over om te beslissen..!
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/mh17-crash-gewoon-nog-even-kritisch-bekeken/

N I E U W S B R I E F 2 3 0 – 3 1 A U G U S T U S 2 0 15 – P A G . 3 7

RFID-zapper straalt chips kapot
De streepjescode van de 21ste eeuw is een RFID-chip, het zit in
allerlei producten. Maar is dat wel zo veilig en effectief als de RFIDlobby wil? De 'draadloze streepjescode' blijkt niet opgewassen tegen
de RFID-zapper, een stukje huisvlijt van Duitse hackers. Een
wegwerpcamera en wat koperdraad helpen de identiteitschip — van
een afstandje — naar de bliksem. Piepkleine RFID-chips leiden
goederenstromen in juiste banen en functioneren ook al op
bankpassen. Deze hightech variant op de streepjescode kan niet
alleen goederen, maar ook personen en huisdieren identificeren.
Niet bewust
RFID-chips zitten niet alleen in verpakkingen, maar fabrikanten 'verstoppen' de chips ook steeds vaker in
producten. Consumenten zullen zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van zo'n chip. De chip blijft na
aankoop functioneren en kan worden uitgelezen zonder dat consumenten daarvan op de hoogte zijn.
Bedrijven kunnen zo producten en dus mensen op bepaalde plekken 'herkennen' en daar bijvoorbeeld
reclame op afstemmen. Fabrikanten kunnen het verder onmogelijk maken de RFID-chip te verwijderen door
bijvoorbeeld de chip in een spijkerbroek te naaien. Uiteindelijk hangt er een soort 'RFID-wolk' rond de
consument en z'n aankopen. Kortom: een privacyprobleem voor de burger.
Hackers
Duitse hackers dachten daarom dat het handig zou zijn als iedereen zelf een RFID-chip definitief kan
uitschakelen. De hackers, aangesloten bij de Chaos Computer Club, kwamen met een creatieve en
goedkope oplossing: een omgebouwde wegwerpcamera 'zapt' RFID-chips, en blaast ze van een afstandje
op. RFID is kort voor Radio Frequency Identification; identificatie middels een radiosignaal. Een RFID-chip is
soms niet veel groter dan een zandkorrel en kan allerlei informatie bevatten. Bijvoorbeeld een kort nummer
dat gekoppeld aan een database meer informatie boven water brengt, maar ook naam- en adresgegevens,
een digitale foto en de balans van een digitale portemonnee.
Speciale apparatuur kan de chip via een radiosignaal op afstand 'ondervragen'. Een stroompje in de straling
activeert de chip die een antwoord terugstuurt. De radiogolven gaan dwars door allerlei materiaal heen en
dus is de chip ook leesbaar als hij in een doos of product zit.
RFID onder de huid
RFID is ook al in gebruik om deursloten automatisch te openen zodra een persoon met een bevoegde chip
in de buurt komt. Wapenfabrikant Smith & Wesson werkt aan een vuurwapen dat alleen werkt in handen van
een specifiek gechipt persoon. En er zijn al mensen en huisdieren met een RFID-chip onder hun huid.
De wetenschappelijke benaming voor de truc van de Duitse hackers is HERF, kort voor High Energy Radio
Frequency, doorgaans microgolven. Een behandeling in een magnetron zou een RFID-chip ook om zeep
helpen, maar niet alle producten kunnen dat aan en bijvoorbeeld een spijkerbroek zou ook beschadigd raken
doordat het bakken van de chip een steekvlam kan veroorzaken.
Goedkope wegwerpcamera
De Duitse RFID-zapper werkt volgens het principe van de
magnetron. Voor hun doe het zelf-project namen de Duitsers een
goedkope wegwerpcamera met flits. Ze soldeerden koperdraad
tussen de elektronica en de flits en voegden een schakelaar toe.
Klaar. Het apparaatje is een stuk minder krachtig dan een
magnetron, maar sterk genoeg voor de fragiele RFID-chip.
Bij een ontlading genereert de zapper een kort maar krachtig
elektromagnetisch veld. Door het omgebouwde fototoestel van dichtbij op een RFID-chip te richten, krijgt de
chip een sterke schok die hem onherstelbaar zal beschadigen.
Goederenstroom saboteren
Bij een online discussie bracht iemand naar voren dat de zapper alle chips in een pakhuis zou kunnen
vernietigen. Dat zou een goederenstroom die vertrouwt op RFID kunnen saboteren. Maar de Duitse
uitvinding kan slechts één chip tegelijk aan. Om een complete goederenstroom te saboteren, zou een veel
grotere, sterkere en duurdere zapper nodig zijn. Dergelijke apparatuur bestaat overigens wel. Het
Amerikaanse leger gebruikt en ontwikkelt energiewapens die elektronische apparatuur van de tegenstander
buiten werking kunnen stellen. Een ander voorbeeld is de I-Bomb http://eiu.org/experiments/i-bomb/, een
experiment van een groep wetenschappers. De I-Bomb stoort elektronische apparaten in de buurt, of
schakelt ze uit en wist ook data van magnetische opslagmedia als diskettes en creditcards.
Winkeldief
De RFID-zapper is een prototype en de Duitsers willen binnenkort een handleiding online plaatsen zodat
iedereen er één kan maken. Bedoeld voor persoonlijke privacy, maar een winkeldief zou 'm ook kunnen
gebruiken om chips in de winkel uit te schakelen.
http://www.planet.nl
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Prikbord nr. 451 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Basisinkomen
Nederland heeft ca. 600.000 werklozen, 800.000 arbeidsongeschikten, 200.000 illegalen en gastarbeiders
die geen belasting betalen, tenminste 100.000 gelukszoekers die wel geregistreerd staan, maar kansloos
zijn op de arbeidsmarkt (naast een onbekend aantal met bijstandsuitkering), en tot slot een onbekend aantal
AOW-ontvangers – al dan niet met een aanvullende bijstandsuitkering – die hier nooit hebben gewerkt.
En dan komen een paar linkse mafkezen met het absurde idee iedereen een basisinkomen aan te bieden,
waarbij zonder controle/aftrek mag worden bijverdiend. En dat moet allemaal worden opgebracht door
degenen die nog wel fulltime blijven werken of is dit een ‘ballonnetje’ om het immigrantenprobleem verder te
vergroten? Want juist stompzinnige geruchten verspreiden zich het snelst, zeker onder gelukszoekers.
Bijna een miljard euro
De EU krijgt steeds meer kenmerken van een criminele bende. Godfathers die zichzelf boven de wet stellen,
handlangers en profiteurs die zwijggeld ontvangen, valse declaraties, baantjes die gekocht kunnen worden,
oncontroleerbare geldstromen die de begroting overschrijden, en vooral de jaarlijkse conclusies van de
fraudebestrijdingsorganisatie OLAF. Indien bijna een miljard aan (verhaalbare) fraude aantoonbaar is, dan
kan men gerust aannemen dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Geen wonder dat Nederland
honderden miljoenen moest bijbetalen om de gaten te dichten… of ging het hier om de afkoop van een
verzwegen fraudegeval zoals destijds met de 700 miljoen van Melkert?
Brussel danst
In de geschiedenis is ‘Wenen danst’ synoniem met lichtzinnigheid en zelfbedrog terwijl groot onheil zich
reeds aftekent. De EU maakt zich druk over de verdeling van 40.000 ‘vluchtelingen’, terwijl het
gelukszoekers juist aanmoedigt door de eigen schendingen van de verdragsregels inzake asielprocedures.
Daarbij wil men niet zien dat het in werkelijkheid zelfs niet om 400.000, maar om 4 miljoen nieuwe
immigranten gaat in (West) Europa. De VN helpen alvast een handje door de maandelijkse betaling voor
eerste levensbehoeften in de vluchtelingenkampen rond Syrië, tot nagenoeg nul te reduceren! Dan
vertrekken de hongerende bewoners vanzelf naar elders.
Scenario
In Boedapest dreigt een grote chaos te ontstaan met de gelukszoekers die daar bivakkeren. De media
zwijgen hier discreet over en richten zich liever op de toestanden aan de grens van Macedonië, zodat de
zieligheidsindustrie weer op volle toeren kan draaien. In Duitsland demonstreert extreem-rechts tegen de
komst van nog meer buitenlanders, waardoor gematigde burgers hun terechte bezwaren maar inslikken om
niet tot ‘fascist’ te worden bestempeld. Wellicht is dit de ware achtergrond van al het geweld dat daarbij
wordt aangewend, want het zal niet de eerste keer zijn dat een Duits regeringsorgaan een verborgen
scenario hanteert. En de regering in Berlijn heeft al verkondigt dat het immigrantenprobleem oplosbaar is,
als alle deelstaten er de schouders onder zetten. Een duidelijker uitnodiging om het getal van 800.000
volgend jaar te verhogen naar 2 miljoen, is nauwelijks denkbaar.
Verkeerde keus
Hoe triest het ook is voor gezinnen met kinderen uit islamitische landen, maar Europa kan niet blijven
opdraaien voor de lamlendigheid van de VN en de Arabische staten. Zelfs het opvangen van echte
vluchtelingen wordt al een probleem, gezien de miljoenen die door IS, de Turkse regering en
fundamentalistische terreurbendes worden opgejaagd.
De verspilde miljarden voor Griekenland hadden dan ook veel beter gebruikt kunnen worden voor de
terugkeer van gelukszoekers die al op weg zijn en het sluiten van de grenzen. Zo nodig het
vluchtelingenverdrag opzeggen totdat de VN keiharde afspraken hebben gemaakt met de thuislanden en
reeds vóór de Europese grenzen opvangkampen hebben opgezet. Want Macedonië is helemaal niet
verplicht zijn grenzen open te stellen, maar wel om dan zelf opvang te bieden. En indien 4 miljoen
gelukszoekers straks gevolgd worden door 40 miljoen ‘familieleden’ die allemaal hebben bijgedragen aan de
eerste € 5000 voor de smokkelbendes en corrupte grensbewakers, dan is € 30 miljard nu nog ruim
voldoende om deze uitgaven te ‘compenseren’ zonder dat daar eerst een jarenlange en kostbare
asielprocedure plus uitzetting voor nodig zijn.
Zodra men in de herkomstlanden weet dat de grenzen definitief gesloten zijn en dat een vluchtelingenstatus
eerst door de VN moet worden vastgesteld, worden de smokkelbendes vanzelf werkloos, terwijl nu de
maatregelen op zee en in de EU-landen juist als aanmoediging werken om de investering voor de
(geleende) reiskosten te doen.
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VS wil na Libië en Syrië ook uit Oekraïne vluchtelingenstroom naar Europa veroorzaken
Duitse minister BuZa: Zonder Rusland is vrede in Europa niet mogelijk
Onbegrijpelijk dat bondskanselier Merkel en president Hollande gisteren wel
met deze Amerikaanse marionet, de Oekraïense ‘president’ Poroshenko, om
de tafel gingen zitten, maar niet met de Russische president Putin.
De Verenigde Staten zijn druk doende om de Europese samenleving, cultuur
en economie te ondermijnen met het veroorzaken van enorme vluchtelingenstromen. Na Libië, Syrië en Irak is Oekraïne het volgende land dat
Washington in totale chaos probeert te storten, zodat ook vanuit het oosten
honderdduizenden vluchtelingen op Europa zullen afstormen. Als de Europeanen niet heel snel de voor hen
ongezonde banden met de VS doorsnijden en toenadering zoeken tot Rusland, dan zal er over een jaar of 5
à 10 vrijwel niets meer zijn overgebleven van onze welvaart, onze vrede en daarmee onze toekomst.
‘Geen vrede in Europa zonder Rusland’
‘Er kan uiteindelijk geen vrede in Europa zijn zonder Rusland daarin te betrekken,’ verklaarde de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier, die helaas één van de zeer weinige politici in
Europa is die zich nog enigszins nuchter en bezonnen opstelt tegenover Moskou.
Daar heeft hij volkomen gelijk in. NWO topman Henry Kissinger verraste vriend en vijand door het Westen
op te roepen te ‘stoppen met het ten koste van alles steunen van (het regime in) Kiev,’ omdat Rusland en
Oekraïne zeer nauw met elkaar verweven zijn, niet alleen omdat er zoveel Russen in Oekraïne wonen, maar
ook vanwege de sterke economische en historische banden tussen beide landen.
Economie stort dankzij VS in
En die economie is dankzij de VS compleet aan het instorten. In het eerste kwartaal daalde het BNP van het
land met 18%, in het tweede kwartaal nog eens met 15%. De schuldenlast steeg tot 100% van het BNP. De
internationale crediteuren van het land onderhandelen daarom met Kiev over een door het IMF gewilde
schuldenkwijtschelding. Rusland doet niet mee met deze onderhandelingen, omdat het de € 3 miljard die
Oekraïne in december moet terugbetalen gebruikt als drukmiddel in de onderhandelingen met de EU en de
VS.
Vluchtelingenstroom
Als het pro-Westerse fascistische regime in Kiev oorlog blijft voeren tegen de (pro-) Russische bevolking in
het oosten van het land zal de economische en maatschappelijke situatie dermate te verslechteren, dat het
slechts een kwestie van tijd is voordat er een enorme vluchtelingenstroom richting Europa op gang komt.
Oekraïne dreigt dan hetzelfde lot te moeten ondergaan als de eveneens door Amerika en de NAVO –direct
of indirect- verwoeste landen Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. Al tijdens de eerste oorlogsmaanden zochten
honderdduizenden Oekraïners een veilig heenkomen in Rusland, dat deze vluchtelingen ondanks de hoge
kosten gastvrij heeft opgenomen. Oekraïners zullen feitelijk het volste recht hebben om ook hun heil te
zoeken in Europa – niet omdat ze hun thuisland zo graag willen verlaten, maar omdat er dankzij de antiRussische bemoeienissen van Washington straks niets meer van over zal zijn.
Hoogste tijd om te praten met Putin
Om dat te voorkomen is het de hoogste tijd dat de Europese leiders samen om de tafel gaan zitten met de
Russische president Vladimir Putin, die al vanaf het uitbreken van de crisis pleit voor een vreedzame
oplossing om de stabiliteit in Oekraïne te herstellen en de economie van het land te redden. Tot nu toe
werden zijn alleszins redelijke voorstellen echter door Washington en Brussel van de hand gewezen.
Valse propaganda uit Kiev
De Oekraïense ‘president’ Petro Poroshenko is daar mede schuldig aan doordat hij het Westen voortdurend
voedt met ongeloofwaardige propaganda en een vals schrikbeeld van tienduizenden Russische soldaten en
duizenden tanks en pantservoertuigen die aan de grens zouden klaarstaan voor een invasie. Tot nu toe
werd er geen greintje bewijs geleverd voor zijn soms krankzinnige beweringen – sterker nog, Westerse
inlichtingendiensten bevestigden meerdere malen dat er van een Russische militaire operatie in of tegen
Oekraïne geen enkele sprake is.
EU moet deelname aan agressieve oorlog tegen Rusland weigeren
Europa moet van Poroshenko eisen dat hij de honderden miljoenen die hij van Brussel heeft gekregen niet
gebruikt om oorlog te voeren tegen de Russisch sprekende bevolking, maar enkel om de economie te
herstellen en de getroffen burgers te helpen. Ook moeten de Europese regeringen de VS de NAVO klip en
klaar laten weten dat wij nooit en te nimmer zullen meewerken aan een agressieve oorlog tegen Rusland
en/of tegen een deel van de bevolking van Oekraïne, en dat het daarom afgelopen moet zijn met de
provocerende militaire oefeningen van de NAVO in Oost Europa.
Amerikanen willen Europa door vluchtelingen laten instorten
Alleen dan kan voorkomen worden dat Europa dankzij Washington tientallen jaren lang in ellende wordt
gestort. ‘Dankzij Washington – is dat niet overdreven?’ denkt u? Nee, zeker niet nadat onlangs bekend werd
dat het Witte Huis zogenaamde ‘non profit’ organisaties steunt die vanaf Amerikaanse bodem via het internet
offensief ‘reclame’ maken voor de mensenhandelaren en vluchtelingenhelpers in Europa en hen zelfs
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financieel ondersteunen om zoveel mogelijk moslims vanuit Afrika en het Midden Oosten naar ons continent
te sturen. De Amerikanen willen via deze bewust gecreëerde toestroom van miljoenen moslim vluchtelingen
Europa ondermijnen en uiteindelijk doen instorten, zodat er straks niet één serieuze concurrent voor de dan
enige overgebleven supermacht meer over blijft. Er rest de Europese volken nog maar heel weinig tijd om te
breken met dit destructieve beleid van de VS en een rampzalige toekomst te voorkomen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Anderwelt Online
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/VS-wil-na-Libi-en-Syri-ook-uit-Oekrane-vluchtelingenstroomnaar-Europa-veroorzaken

Wat is er met onze planeet aan de hand? (video)
Onder de noemer aardveranderingen zijn er de laatste jaren
vreemde, bizarre en soms onverklaarbare verschijnselen waar te
nemen.
Aardveranderingen die onverminderd doorgaan en zorgen voor
heftige taferelen op deze aardbol.
De wereld draait door, iedere dag opnieuw en dat deze sterk is
veranderd ten opzichte van enkele tientallen jaren geleden, valt
eigenlijk maar relatief weinig mensen op.
Wanneer je luchten ziet, zoals op de volgende afbeelding, dan weet
je dat er wordt geknoeid met het weer. Dit zijn absoluut geen wolken
die op een natuurlijke manier zijn ontstaan. Dat gat is niet ontstaan
door, zoalsmeteorologen plegen te beweren, een vliegtuig dat er
doorheen vloog.
Over het soort wolken zoals die te zien zijn op de volgende
afbeelding hebben we al de nodige artikelen geschreven. Officiëel,
wederom meteorologen in de bocht, worden ze omschreven als
lenswolken, maar steeds meer mensen geloven dat het UFO's in
vermomming zijn. Het aantal waarnemingen van dit soort wolken
neemt wereldwijd hand over hand toe, maar de bulk van de
bevolking merkt ze niet eens op.
Een lucht zoals je die ziet op de volgende afbeelding is absoluut het gevolg van geo-engineering
oftewelchemtrails oftewel het sproeien in de lucht met giftige deeltjes. Dit gaat dag in dag uit door boven
onze hoofden en bijna niemand ziet het.
Een ander heel vreemd verschijnsel dat de laatste jaren veelvuldig voorkomt zijn de vreemde mysterieuze
lichtstralen die als een soort pilaar uit de hemel neerdalen (of wie weet vanaf de aarde naar boven stralen).
De hiernavolgende video geeft naast het bovenstaande een overzicht van allerlei vreemde en mysterieuze
verschijnselen op onze aarde gedurende de laatste jaren.
We rubriceren alle bovengenoemde zaken meestal onder de noemer aardveranderingen.
Het is nu bepaald niet zo dat die aardveranderingen aan het afnemen zijn en dat wij als planeet in rustiger
vaarwater terecht zijn gekomen.
Vaak staan wij daar niet zo bij stil omdat de gevolgen van al die aardveranderingen tot nu toe mild zijn

geweest. Andere delen van de aarde zijn minder gelukkig en voor een overzicht van wat er de afgelopen
weken zoal aan extremen heeft plaatsgevonden, volgt hier een video met een overzicht van de meest
dramatische gebeurtenissen.
Van aardbevingen tot vulkaanuitbarstingen. Overstromingen, bosbranden en onverwachte sinkholes
(zinkgaten). Dan ook nog stormen, tornado’s, zand, vuurballen en verzengende hitte.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9684:wat-is-er-met-onze-planeet-aande-hand&catid=37:wereld&Itemid=50
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Verdere escalatie Chinees-Amerikaanse oorlog (video)
Er gebeurt wel eens een ongeluk op een militaire basis en er zal
ongetwijfeld ook ergens per ongeluk ooit een munitieopslagplaats in
de lucht zijn gevlogen.
Dat er nu een geweldige explosie plaatsvindt op een Amerikaanse
bases in Japan heeft echter hoogstwaarschijnlijk niets met een
ongeluk te maken.
Het volgende was gisteren te lezen in de mainstream media:
In een Amerikaanse militaire basis in Japan hebben zich
maandagochtend vroeg (plaatselijke tijd) explosies voorgedaan.
Op amateurbeelden, die op zo'n 300 meter van de vuurzee zijn gemaakt, is te zien dat er veel explosieven
de lucht in vliegen. De brandweer en andere hulpdiensten zijn in grote getale uitgerukt. Er cirkelen
helikopters boven het gebied. Het is ook onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.
De basis, in bebouwd gebied, heeft een oppervlakte van bijna 200 hectare. Er ligt onder meer munitie en ook
is er brandstof opgeslagen. Rond het gebied staan onder andere een universiteit, een opvang voor kleine
kinderen en een ziekenhuis.
Volgens de eerste berichten zijn er geen doden of gewonden gevallen bij de explosies op een Amerikaanse
legerbasis in de Japanse stad Sagamihara. Het Pentagon meldt zondag dat de brandweer van de basis
bezig is met de bestrijding van de vlammenzee die na de explosies ontstond. Even werd er gevreesd dat het
vuur zou overslaan naar naastgelegen panden. Dat werd voorkomen door de brandweerlieden, die snel ter
plaatse waren.
Zoals Zerohedge nogal sarcastisch opmerkt: “Exposies en implosies zijn tegenwoordig dagelijkse
gebeurtenissen in Azië”.
Afgelopen zondag schreven wij een artikel over hoe het absoluut geen toeval is dat de chemische fabrieken
in China achter elkaar exploderen. Ongelukken komen voor, maar dit gaat richting het absurde.
In datzelfde kader is een grote explosie op een Amerikaanse legerbasis in Japan ook absoluut geen toeval.
Volgens een bericht in de Wall Street Journal klopt dit ook want de politie in Japan heeft meegedeeld dat er
in een veld op minder dan twee kilometer afstand twee stalen pijpen met elektrische kabels zijn gevonden.
Later vond de politie twee projectielen in een ander veld die klaarblijkelijk met behulp van de pijpen waren
afgevuurd.
Het is een volgende stap in de Chinees-Amerikaanse oorlog die eigenlijk al volop woedt. Je zult hier verder
ook weinig nieuws over aantreffen in de mainstream media, maar in de achtergrond zal er door Amerika
ongetwijfeld alweer de volgende wraakactie worden voorbereid.
Zo schreven wij afgelopen juni over de situatie in de ooknu weer opspelende situatie in Zuid Chinese Zee:
Volgens de internationale richtlijnen is de Zuid Chinese zee uiteraard geen Chinees eigendom en mag
iedereen daar vertoeven.
China denkt daar heel anders over en heeft zich eigenlijk de hele Zuid Chinese Zee toegeëigend en is daar
bezig om allerlei kunstmatige eilandjes te creëren.
Amerika heeft al laten weten zich niets aan te zullen trekken van de Chinese eigendoms-claims voor dat
gebied en heeft laten weten dat het niet verstandig is om te proberen de Amerikaanse marine tegen te
houden.
China heeft daarop geantwoord dat wanneer dit de houding van Amerika zal zijn, dit onherroepelijk tot een
oorlog zal leiden.
Naast de valutaoorlog die in volle hevigheid is losgebarsten, is de Chinese leiding de controle over de
aandelenbeurzen ook volledig kwijt:
De aandelenbeurzen in Azië waren maandag opnieuw in de greep van de vrees voor een verdere afkoeling
van de Chinese economie. De beurzen in China raakten wederom in een vrije val, terwijl elders in de regio
forse verliezen op de borden werden gezet. De vrees voor een harde landing van de Chinese economie
zorgde eind vorige week ook al voor zware koersverliezen op de wereldwijde beurzen.
Er zullen nog heel wat meer explosies volgen voordat in Azië (en de wereld) de rust is weer gekeerd.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9681:verdere-escalatie-chineesamerikaanse-oorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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Invasie Europa: Dagelijks dringen 1000+ Allahu Akbar schreeuwende moslims Hongarije binnen
Demagogische bondskanselier Merkel noemt anti-islam demonstranten ‘donkerduitsers’ – ‘Vluchtelingen’
hadden voor kosten ticket naar Europa (€ 7000 - € 14000) minstens een vol jaar royaal in eigen land kunnen
blijven leven – Onderzoeksjournalist Wisnewski: Migrantengolf is ‘militaire operatie tegen Europa’
Grote aantallen immigranten blijken zich enkel uit te geven voor
vluchtelingen uit Syrië, omdat ze weten dat ze dan automatisch
worden toegelaten (6). Foto: ‘vluchtelingen’ doorbreken de grens
van Macedonië.
Europa wordt belegerd – herstel: Europa is het doelwit van een
invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging
tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten
van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit
het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad
strijders, om jullie te veroveren en te onderwerpen,’ zegt ISIS. Wie heeft gelijk?
Kijk eens naar dit filmpje uit Hongarije, waarop te zien is hoe honderden agressief ‘Allahu Akbar’
schreeuwende moslims in bedwang moeten worden gehouden door de politie. Hongarije krijgt dagelijks
1000 tot 1500 van dit soort ‘vluchtelingen’ te verwerken, reden waarom het land bezig is een muur langs de
grens met Servië te bouwen. En Nederland? Dat gaat in Brabant twee nieuwe welkomscentra voor de
volgelingen van Allah en Mohammed bouwen, want zij vormen het leeuwendeel van de vloedgolf
immigranten (2).
‘Donkerduitsers’
Het links-liberale establishment, waar we voor de volledigheid ook de christendemocratie aan moeten
toevoegen, vindt het schandalig, racistisch en onmenselijk dat autochtone Europeanen zich verzetten tegen
de komst van al die ‘arme en zielige’ vluchtelingen. De Duitse bondskanselier Merkel –die in Heidenau werd
getrakteerd op hohnderden demonstrerende burgers die haar een volksverrader noemden- brandmerkt
onderdanen die het niet eens zijn met de komst van alleen al dit jaar 800.000 immigranten inmiddels als
‘donkerduitsers’ (1).
Waar halen ze het geld vandaan?
Alle demagogie van de heersende Europese elite ten spijt, niemand van hen heeft ooit maar een seconde
aandacht willen schenken aan legitieme vragen zoals waar al die vluchtelingen de € 7000 a € 14.000 p.p. (3)
vandaan halen die de deels door de VS betaalde (4) mensensmokkelaars voor een ‘ticket’ naar Europa
rekenen. Voor dat geld hadden ze minimaal een jaar met een compleet gezin zeer royaal in hun eigen land
kunnen blijven wonen.
Waarom nemen hun mede moslims hen niet op?
Een andere vraag die niet gesteld mag worden: waarom weigeren steenrijke Arabische oliestaten zoals
Saudi Arabië om hun vluchtende mede moslims op te nemen, en sturen ze hen doelbewust bijna allemaal
naar Europa, waar de snel groeiende invloed van de islam, die op vrijwel alle gebieden totaal onverenigbaar
is met de Westerse cultuur, juist voor almaar grotere sociale, maatschappelijke en economische instabiliteit
en onrust zorgt? De vraag stellen is hem beantwoorden, zoals u inmiddels weet.
‘Militaire operatie tegen Europa’
Zelfs de linkse Duitse onderzoeksjournalist Gerhard Wisnewski noemt de vluchtelingengolf niets minder dan
‘een militaire operatie tegen Europa’. Hij wijst erop dat het niet toevallig is dat het overgrote deel van de
moslimvluchtelingen ongetrouwde jonge mannen zijn (terwijl de media er altijd voor zorgen dat er vooral
kinderen in beeld komen). Zij zijn rechtstreeks afkomstig uit de revoluties en burgeroorlogen in Noord Afrika
en het Midden Oosten, en worden door het Arabische blok doelbewust naar het gehate Europa gestuurd om
ons continent te ondermijnen en uiteindelijk volledig te laten instorten.
‘Capitulatie Europa heeft reeds plaatsgevonden’
Europa is de controle over zijn grenzen al kwijtgeraakt. ‘Een staat die de controle over zijn grenzen en
grondgebied verliest, bestaat niet meer,’ constateert Wisnewski. ‘Daarmee heeft de capitulatie voor het
migratiewapen reeds plaatsgevonden.’ Volgens hem zal het niet lang meer duren voordat de NAVO militair
ingrijpt – niet om de vluchtelingen tegen te houden (want die worden met NAVO marineschepen hierheen
gehaald!), maar om de zogenaamde oorzaken –de chaos, opstanden en burgeroorlogen in Afrika en het
Midden Oosten- aan te pakken. Dat de ellendige puinhoop in deze landen juist door de NAVO
(bombardementen Libië, steunen islamisten Syrië, etc.) is ontstaan, daar maalt niemand meer om.
‘Immigratie is dodelijk ziekte die Europa fataal zal worden’
De miljoenen moslims komen dus uit zogenaamde ‘failed states’, en komen in Europa in zombiestaten
terecht. Zombiestaten, want van de ooit onafhankelijke en democratische landen in Europa is niets anders
meer dan een lege huls overgebleven, zo zegt Wisnewski. Wij worden namelijk niet langer geregeerd door
leiders die het beste met ons voor hebben, maar juist uit zijn op onze verarming en ondergang, en daar bij
uitstek het migrantenwapen voor hanteren. Door de miljoenen immigranten zullen de Europese sociale
systemen al binnen enkele jaren onhoudbaar worden en instorten. Hetzelfde geldt voor onze
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pensioensystemen, gezondheidszorg en feitelijk de totale begroting. Zo heeft bijvoorbeeld Denemarken
vandaag vanwege geldgebrek moeten besluiten om de € 1450 per maand (!) die iedere vluchteling tot nu toe
kreeg terug te schroeven naar een kleine € 800 (5).
Wisnewski: ‘Duitsland en de andere Europese landen hebben een dodelijke ziekte opgelopen, die zal
eindigen met de dood van de staat en het volk.’
‘Vluchtelingen terugsturen, grenzen moeten dicht’
Dit kan misschien nog voorkomen worden, maar dan moet er héél snel een totaal ander beleid worden
gevoerd. Zo moeten alle op zee geredde vluchtelingen linea recta worden teruggestuurd, moeten de
grenzen van Europa worden gesloten (inclusief de herinvoering van grenscontroles), moet de bewijslast
weer bij de vluchtelingen zelf worden gelegd, moeten alle economische vluchtelingen onmiddellijk worden
uitgezet, en moet Europa weer een gezinsvriendelijk beleid gaan voeren, zodat de autochtone
geboortecijfers worden opgekrikt.
‘Of willen wij ons Europa eenvoudigweg van ons laten wegnemen?’
Xander - (1) N-TV, (2) NU, (3) KOPP, (4) Info-direkt.at, (5) Handelsblatt, (6) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Invasie-Europa-Dagelijks-dringen-1000-Allahu-Akbarschreeuwende-moslims-Hongarije-binnen

Zo verkoop je een niet werkende griepprik
Een van de problemen waar de farmaceutische industrie tegenaan
loopt, is dat ze niet werkende griepvaccinaties moeten zien te
verkopen aan het publiek.
Om dat op te lossen, wordt er nu een nieuw vaccin aangekondigd
dat levenslang zou werken tegen iedere vorm van griep.
De farmaceutische industrie heeft al jaren een probleem met niet
werkende griepvaccins.
Niet alleen spuiten ze je lichaam vol met rotzooi, de bescherming die
ze beloven tegen de griep werkt ook niet eens.
Daar schijnt nu verandering in te komen. Big Pharma heeft nu een
marketingconcept bedacht waarmee ze heel wat mensen kunnen injecteren.
Het wordt aan het publiek uiteraard niet bekendgemaakt als marketingtactiek, maar als oplossing voor het
probleem van niet werkende griepvaccinaties:
Onderzoekers zijn naar eigen zeggen een stap dichterbij een vaccinatie voor levenslange bescherming
tegen élke vorm van griep. Twee verschillende Amerikaanse onderzoeksteams hebben met succes het
onderdeel van het griepvirus aangepakt dat niet muteert, schrijft de BBC.
Het lastige van bestaande griepvaccins is dat ze maar beperkt werkzaam zijn omdat griepvirussen steeds
muteren. Voor elk virus is daarom een ander vaccin nodig en dus ieder jaar een nieuw soort griepprik.
Testen op dieren laten zien dat het nieuwe vaccin werkt tegen een deel van het virus dat juist zeer constant
is. De prik zou beschermen tegen alle griepvirussen, waaronder de vogelgriep.
In de praktijk zal later waarschijnlijk blijken dat mensen die deze bijzondere vaccinatie krijgen ook gewoon
griep oplopen, maar vooralsnog is het een prachtig verkoopargument.
De Big Pharma professor die dit voor de industrie prachtige resultaat heeft bereikt, is dan ook zeer blij:
Professor John Oxford, griepexpert aan de University of London, is in zijn nopjes. "Dit is een grote sprong
voorwaarts. Er zijn mooie resultaten behaald bij dieren. Niet alleen bij muizen, maar ook bij fretten en apen."
Wel wordt erbij verteld dat de komst van dit supervaccin nog wel een jaar of tien op zich laat wachten. Tot
die tijd moet het niet wakkere deel van de bevolking het blijven doen met niet werkende vaccinaties.
Het bizarre is dat ondanks dat ze weten dat deze vaccins niet werken, ze toch gewoon doorgaan met het
injecteren van de vaak te goedgelovige mensheid.
De verplichte vaccinatie is nog geen feit noch is het levenslang werkende griepvaccin op de markt. Het zou
mooi zijn als voordat deze twee zaken rond zijn het merendeel van de bevolking wakker is geworden en
weigert.
Gelukkig zijn er heel wat mensen die weten dat je voor je geen enkele griep bang hoeft te zijn wanneer je
immuunsysteem op volle sterkte is. En dat is iets wat je in eigen hand hebt.
Meer informatie over vaccinaties: vaccinvrij
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9685:zo-verkoop-je-een-nietwerkende-griepprik&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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De wereld maakt kennis met de staaf van God (video)
De explosie in het Chinese Tianjin die aan meer dan 100 mensen
het leven kostte is waarschijnlijk veroorzaakt door een ruimtewapen
dat heet “De staaf van God”, Rod from God.
Eén van de Nazi’s die in Amerika aan de geheime ruimtewapens
werkte, zei destijds: “Heren, ik ben niet naar dit land gekomen om de
Derde Wereldoorlog te verliezen. Ik heb er al twee verloren”.
In een artikel enkele dagen geleden hebben wij geschreven dat
minimaal enkele van de enorme explosies bij Chinese chemische
fabrieken niet zijn veroorzaakt door ongelukken.
Zeker de meest heftige van allemaal, die op 12 augustus 2015 in Tianjin waarbij meer dan 100 doden vielen,
was zeker geen ongeluk.
De vraag is dan uiteraard op wat welke een dergelijke explosie kan worden veroorzaakt zonder dat de dader
daarbij betrapt wordt.
De enorme krater die is veroorzaakt in Tianjin verraad eigenlijk dat deze niet is veroorzaakt door
exploderende chemicaliën.
We praten in Tianjin over een krater van 400 meter breed en 7,5 meter diep.
De eerste explosie registreerde een kracht van 2.3 op de schaal van
Richter en de tweede een kracht van 2.9.
Normaal gesproken zorgt een explosie op de grond niet voor een
noemenswaardige seismische registratie omdat de explosie naar
boven is gericht. Wat in Tianjin werd gemeten kwam overeen met
die van een kleine aardbeving.
Daardoor kun je er dan ook van uitgaan dat deze kinetische energie
onder de grond vrijkwam en werd veroorzaakt door een krachtige
penetratie van het grondoppervlak.
Zou een land als Amerika in staat zijn om ongezien een dergelijke
explosie te veroorzaken?
Dat kan inderdaad. Ter onderbouwing en illustratie hiervan volgt hier een deel van een artikel dat wij
schreven in 2013:
Bruce Gagnon is de coördinator van The Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space. Een
organisatie die sinds 1992 bestaat en waarvan hij medeoprichter was.
In een interview met The Voice of Russia vertelt Gagnon een aantal weinig bekende feiten over de
militarisatie van de ruimte door de Amerikanen, de ontwikkeling van de eerste ruimte-drones en de
oprichting van het Amerikaanse industriëel-militair complex door Nazi wetenschappers die gebrand waren op
een overwinning in de Derde Wereldoorlog. Als je dacht dat de raketafweerschilden en drones (onbemande
vliegtuigen) een slechte zaak zijn dan heeft Gagnon nieuws voor je.
En verder:
Als gevolg daarvan wordt er vandaag de dag een heel arsenaal aan nieuwe technologieën ontwikkeld door
Space Command. Ze zeggen bij het Pentagon dat ze misschien niet allemaal zullen werken, maar het
merendeel wel en ondertussen zijn ze in staat om vanuit ruimtestations ieder doel op aarde te raken met
hun, wat ze noemen “Rods from God”, staven van God.
Vraag: "Noemen ze die staven van God?"
Gagnon, "Ja, ze noemen dat staven van God. Er wordt op dit moment een nieuw militair toestel getest door
het Pentagon. Zij hebben aangetoond dat dit toestel een jaar lang in een omloopbaan in de ruimte kan
blijven zonder piloten en in feite dus een drone. Deze zijn dan gekoppeld aan de door de Amerikanen
gebouwde grondstations over de hele wereld. Dit noemen ze de zogenaamde “downlink stations”, die
communiceren met de Amerikaanse militaire satellieten en drones. Dit hele netwerk is gebouwd als
onderdeel van het plan wat zij in één van hun strategische rapporten noemen “control and domination of
space”.
Vraag: "De ruimtedrone waar je het net over had. Is die op dit moment al operationeel?"
Gagnon: "Het heet de X37B en is inderdaad al een paar jaar actief. Ze hebben het testprogramma versneld
en daarmee hebben ze tot nu toe drie succesvolle lanceringen achter de rug. Enkele maanden geleden, net
voor het eind van 2012, hadden ze de derde lancering. Daarvoor hadden ze al zo’n toestel een heel jaar in
de ruimte.
De rol van de X37B, ook wel het ruimtevliegtuig genoemd, is voor velen niet duidelijk. Sommige mensen
menen dat het doel observatie is, het bespioneren van landen als Rusland en China. Weer anderen geloven
dat het een “first strike” wapen is, bedoeld om vanuit de ruimte neer te dalen en een aanval uit te voeren op
een bepaald land. In de simulatieoefeningen die Space Command uitvoert komt inderdaad een “first strike”
aanval op China voor in 2016. Dus, inderdaad die rol zou de X37B zeker kunnen vervullen.
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Met als doel een industriëel gebied vol met chemicaliën zoals in Tianjin kan een staaf van God ervoor
zorgen dat er geweldige vervolgexplosies zullen plaats vinden. Een normaal explosief is niet nodig omdat
wanneer een zwaar metalen voorwerp met een snelheid van Mach 10 op z'n doel terechtkomt, dit meer dan
voldoende is.
In de volgende video wordt duidelijk gemaakt hoe de kinetische energie wordt opgewekt door een staaf van
God. Het principe van de staaf is dat deze wordt gelanceerd in de ruimte en door de zwaartekracht steeds
meer snelheid opbouwt.
De staaf van God is bijna niet te onderscheppen en heeft hele goede zogenaamde stealth eigenschappen
(onzichtbaar voor radar), waardoor hij niet te traceren is. Deze staaf is als de lucifer van een brandstichter
waarbij de chemicaliën op de plek des onheils voor de rest zorgen.
Wat er die dag gebeurde in Tianjin wordt duidelijk wanneer je de volgende video bekijkt.
Wanneer de Chinezen dan tijdens het opruimen fragmenten van zware metalen tegenkomen, zal in alle
toonaarden worden ontkend dat die iets te maken hebben met een staaf van God.
Zoals we schreven in ons artikel van 2013 voeren alle sporen uiteindelijk weer terug naar de Nazi’s.
Majoor Generaal Walter Dornberger was het hoofd van Hitler’s geheime ruimteprogramma. Hij werd naar
Amerika gehaald om te gaan werken voor Bell Aerospace. Hij getuigde in de jaren vijftig voor het Congress
waar hij ondermeer zei, “Heren, ik ben niet naar dit land gekomen om de Derde Wereldoorlog te verliezen. Ik
heb er al twee verloren”.
Deze man was één van de eersten die zijn visie neerlegde omtrent de volledige controle over de ruimte.
Waarmee de Verenigde Staten niet alleen de complete controle dáárover krijgt, maar ook die over de aarde.
Bron: Winter Watch
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9682:de-wereld-maakt-kennis-met-destaaf-van-god&catid=20:het-complot&Itemid=33

ISIS verbrandt vier opgehangen gevangenen levend Mannen zouden Iraakse soldaten zijn
Bron: De Post - 31-08-2015
In een nieuw vrijgegeven video is te zien hoe ‘ISIS in de provincie Anbar’ vier gevangenen doodt door ze op
te hangen aan een stellage, en er vervolgens een vuur onder op te stoken. Het bestaan van de gruwelijke
beelden wordt door verschillende media, waaronder de SITE Intelgroep, bevestigd.
De mannen worden er van beschuldigd gevochten te hebben voor het Irakese leger. IS zou wraak willen
nemen op nieuwe acties van het Iraakse leger waarbij ISIS strijders leven verbrand zouden zijn.
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De beleggers gaan juichend richting ondergang (video)
Ondanks dat de Chinese beurzen opnieuw keihard onderuit gingen
en China opnieuw hun munt de Yuan devalueerde, was het feest op
de Amsterdamse beurs.
Niemand trok zich ook maar iets aan van de Chinese berichten en
de “koopjesjagers” scoorden na de mini-crash van afgelopen
maandag.
Het is verbazingwekkend hoe men reageerde na de beurs-crash
afgelopen maandag. Zoals was te verwachten, zijn de
propagandamachines in overdrive gegaan en doet iedereen in mainstream-land hard zijn best om de ander
ervan te overtuigen dat wat er afgelopen maandag gebeurde slechts een correctie was en dat alles nu prima
in orde is.
Dan ontstaat de bizarre situatie dat ondanks dat de beurs in China gistermorgen nog veel verder onderuit
was gegaan, de Chinezen opnieuw hun Yuan devalueerden, er een geweldige stijging viel waar te nemen op
de aandelenbeurzen.
Getuige ook berichten zoals “koopjesjagers slaan hun slag”. Iets waar die koopjesjagers heel binnenkort
grote spijt van zullen krijgen.
De drie grootste stijgingen ooit van de Dow Jones Index in Amerika vonden plaats middenin de grote crisis
van 2008.
Er is geen ontkomen aan, de wereldwijde financiële meltdown is begonnen en er zullen voor de markten
goede dagen en slechte dagen komen, maar de wereldwijde ineenstorting van het op gebakken lucht
gebaseerde financiëel/economisch systeem is tot een eind gekomen.
Er is sinds 2008 nog nooit echt herstel geweest van de economie. In plaats van rentestijgingen heeft de
Amerikaanse Federal Reserve niets anders gedaan dan geld bijdrukken (QE) en de rente kunstmatig op iets
van nul procent gehouden.
De trukendoos van de FED is leeg, de centrale banken verliezen wereldwijd controle. De prijzen van olie en
grondstoffen dalen, de emerging markets (nieuwe groeimarkten) gaan overal onderuit en China als groeiland
heeft z'n langste tijd gehad.
De onderstaande kaart laat zien hoe de situatie is in een groot deel van de wereld. Van de landen die
behoren bij de zogenaamde emerging markets zijn er 30 die het heel slecht doen.
Daarnaast is de geopolitieke situatie in de wereld in lange tijd niet zo onstabiel geweest. De situatie tussen
Amerika en Rusland is nu meer gespannen dan ten tijde van de Koude Oorlog, de Chinees-Amerikaanse
oorlogis achter de schermen al volledig losgebarsten en ook in het Midden Oosten gaat de situatie in Syrië
langzaam maar zeker richting climax.
De wereld wil uiteraard graag in sprookjes blijven geloven en wat je de komende dagen/weken gaat zien is
de mainstream media die hun uiterste best zal doen om de bevolking zand in de ogen te strooien en alles en
iedereen ervan proberen te overtuigen dat wat er
afgelopen maandag is gebeurd, absoluut niets te
betekenen heeft. Verstandige mensen nemen
voorzorgsmaatregelen en zorgen dat ze zoveel mogelijk
hun geld in fysieke tastbare vorm hebben, onder de
matras of in een oude sok, ver weg van de graaiende
overheden en banken die jouw geld zullen gaan gebruiken
om hun eigen gokverliezen goed te maken. (dat heet een
bail-in en Jeroen Dijsselbloem kan daar veel meer over
vertellen).
De volgende video kregen wij opgestuurd van een lezer
en deze laat op een komische manier zien wat er gebeurt
wanneer een kind voor het eerst naar een bank gaat om
zijn spaargeld te deponeren.
De beurzen op deze wereld, de grote casino’s, zullen het
meeste van hun waarde gaan verliezen.
Niets eens de markt in ogenschouw genomen die zal zorgen voor de grootste ellende van allemaal, de
derivatenmarkt. De eerste berichten zijn inmiddels al verschenen dat er in deze enorme luchtbel de eerste
scheuren beginnen te ontstaan.
Wanneer die iets groter worden en die bel uit elkaar spat dan is het voorgoed over en sluiten voor ons
huidige financiële systeem.
Maar, zoals de Telegraaf het weer prachtig weet te verwoorden:
Terwijl in Azië de uitverkoop van aandelen onverminderd doorging, toonden beleggers op het Damrak
steeds meer moed na de mokerslagen van een dag eerder.
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Zij noemen het “moed”, wij zouden het eerder “dom” willen noemen. Terwijl er ondertussen al tientallen
kanaries het leven hebben gelaten, gaan we met z'n allen zingend richting ondergang.
Toen viel de avond en zat iedereen nog na te genieten van een fantastische dag op de beurs. Tegen tien uur
gisterenavond kwam de Telegraaf nog met het volgende vrolijke bericht.

Ongeveer een uur daarna viel Wall Street van 16.076 terug naar 15.666 punten waardoor ze de dag afsloten
met verlies in plaats van winst.
Zoals Zerohedge wist te vertellen, verandert de grootste rally van 2015 in de grootste terugval sinds
deondergang van de Lehman Brothers.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9687:de-beleggers-gaan-juichendrichting-ondergang&catid=15:financieel&Itemid=28
Verwende ‘vluchtelingen’ smijten hulpgoederen weg. Docu.
Door Joost Niemöller
Dezer dagen wordt er weer een dikke drab leed door de media bij ons
naar binnen gespoten over de zogenaamde vluchtelingen uit Syrië, die
geweldig te lijden hebben onder de oorlog en in grote angst en
wanhoop een levensgevaarlijke tocht maken om in het veilige Europa te
komen. In werkelijkheid is er niets gevaarlijks aan die reis, althans
wanneer ze via de Balkan komen. Het is een stukje varen van niets
tussen Turkije en het eerste Griekse eiland. Daarna is er verzorgd EU
vervoer, maar moeten ze nog wel even door Macedonië, wat in de
praktijk geen enkel probleem is, dan via Servië, waar men de mensen
ook zo snel mogelijk doorlaat, en dan via Hongarije naar het rijke
Duitsland waar de autoriteiten niet weten hoe breed ze hun armen
moeten spreiden bij wijze van schuldbewust welkom.
Als we de beelden mogen geloven die ons worden voorgeschoteld, gaat
het allemaal om kindjes en arme vrouwen en moeten ze onder het
prikkeldraad door en weer niet wat. In werkelijkheid gaat het om grote
groepen mannen. Die geen enkele armoe leiden. Die het aangeboden
voedsel en water gewoon wegsmijten, want ze hebben al meer dan
genoeg. Die uit landen komen waar helemaal geen armoede heerst,
zoals Turkije en Libanon. In Duitsland wachten ze een leven van lang
luieren, gratis eten en drinken, opvang, gezondheidszorg. Wie wil dat
niet. Soms moet je hier en daar een stukje door een grensgebied lopen,
maar problemen van betekenis zijn er niet.
Kijk hier eens naar wat dramatische beelden zoals ze ons door de
media worden gebracht.
Kijk dan naar deze docu waarin u zelf kunt zien hoe u weer beetgenomen wordt door de media.
Oordeel zelf.
https://youtu.be/W_3--oH7CIw
http://joostniemoller.nl/2015/08/verwende-vluchtelingen-smijten-hulpgoederen-weg-docu/
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Invasie Europa: Dagelijks dringen 1000+ Allahu Akbar schreeuwende moslims Hongarije binnen
Demagogische bondskanselier Merkel noemt anti-islam demonstranten ‘donkerduitsers’ – ‘Vluchtelingen’
hadden voor kosten ticket naar Europa (€ 7000 - € 14000) minstens een vol jaar royaal in eigen land kunnen
blijven leven – Onderzoeksjournalist Wisnewski: Migrantengolf is ‘militaire operatie tegen Europa’
Grote aantallen immigranten blijken zich enkel uit te geven voor
vluchtelingen uit Syrië, omdat ze weten dat ze dan automatisch
worden toegelaten (6). Foto: ‘vluchtelingen’ doorbreken de grens
van Macedonië.
Europa wordt belegerd – herstel: Europa is het doelwit van een
invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging
tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten
van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika.
‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad strijders, om jullie te veroveren en te
onderwerpen,’ zegt ISIS. Wie heeft gelijk?
Kijk eens naar dit filmpje uit Hongarije, waarop te zien is hoe honderden agressief ‘Allahu Akbar’
schreeuwende moslims in bedwang moeten worden gehouden door de politie. Hongarije krijgt dagelijks
1000 tot 1500 van dit soort ‘vluchtelingen’ te verwerken, reden waarom het land bezig is een muur langs de
grens met Servië te bouwen. En Nederland? Dat gaat in Brabant twee nieuwe welkomscentra voor de
volgelingen van Allah en Mohammed bouwen, want zij vormen het leeuwendeel van de vloedgolf
immigranten (2).
‘Donkerduitsers’
Het links-liberale establishment, waar we voor de volledigheid ook de christendemocratie aan moeten
toevoegen, vindt het schandalig, racistisch en onmenselijk dat autochtone Europeanen zich verzetten tegen
de komst van al die ‘arme en zielige’ vluchtelingen. De Duitse bondskanselier Merkel –die in Heidenau werd
getrakteerd op hohnderden demonstrerende burgers die haar een volksverrader noemden- brandmerkt
onderdanen die het niet eens zijn met de komst van alleen al dit jaar 800.000 immigranten inmiddels als
‘donkerduitsers’ (1).
Waar halen ze het geld vandaan?
Alle demagogie van de heersende Europese elite ten spijt, niemand van hen heeft ooit maar een seconde
aandacht willen schenken aan legitieme vragen zoals waar al die vluchtelingen de € 7000 a € 14.000 p.p. (3)
vandaan halen die de deels door de VS betaalde (4) mensensmokkelaars voor een ‘ticket’ naar Europa
rekenen. Voor dat geld hadden ze minimaal een jaar met een compleet gezin zeer royaal in hun eigen land
kunnen blijven wonen.
Waarom nemen hun mede moslims hen niet op?
Een andere vraag die niet gesteld mag worden: waarom weigeren steenrijke Arabische oliestaten zoals
Saudi Arabië om hun vluchtende mede moslims op te nemen, en sturen ze hen doelbewust bijna allemaal
naar Europa, waar de snel groeiende invloed van de islam, die op vrijwel alle gebieden totaal onverenigbaar
is met de Westerse cultuur, juist voor almaar grotere sociale, maatschappelijke en economische instabiliteit
en onrust zorgt? De vraag stellen is hem beantwoorden, zoals u inmiddels weet.
‘Militaire operatie tegen Europa’
Zelfs de linkse Duitse onderzoeksjournalist Gerhard Wisnewski noemt de vluchtelingengolf niets minder dan
‘een militaire operatie tegen Europa’. Hij wijst erop dat het niet toevallig is dat het overgrote deel van de
moslimvluchtelingen ongetrouwde jonge mannen zijn (terwijl de media er altijd voor zorgen dat er vooral
kinderen in beeld komen). Zij zijn rechtstreeks afkomstig uit de revoluties en burgeroorlogen in Noord Afrika
en het Midden Oosten, en worden door het Arabische blok doelbewust naar het gehate Europa gestuurd om
ons continent te ondermijnen en uiteindelijk volledig te laten instorten.
‘Capitulatie Europa heeft reeds plaatsgevonden’
Europa is de controle over zijn grenzen al kwijtgeraakt. ‘Een staat die de controle over zijn grenzen en
grondgebied verliest, bestaat niet meer,’ constateert Wisnewski. ‘Daarmee heeft de capitulatie voor het
migratiewapen reeds plaatsgevonden.’
Volgens hem zal het niet lang meer duren voordat de NAVO militair ingrijpt – niet om de vluchtelingen tegen
te houden (want die worden met NAVO marineschepen hierheen gehaald!), maar om de zogenaamde
oorzaken –de chaos, opstanden en burgeroorlogen in Afrika en het Midden Oosten- aan te pakken. Dat de
ellendige puinhoop in deze landen juist door de NAVO (bombardementen Libië, steunen islamisten Syrië,
etc.) is ontstaan, daar maalt niemand meer om.
‘Immigratie is dodelijk ziekte die Europa fataal zal worden’
De miljoenen moslims komen dus uit zogenaamde ‘failed states’, en komen in Europa in zombiestaten
terecht. Zombiestaten, want van de ooit onafhankelijke en democratische landen in Europa is niets anders
meer dan een lege huls overgebleven, zo zegt Wisnewski. Wij worden namelijk niet langer geregeerd door
leiders die het beste met ons voor hebben, maar juist uit zijn op onze verarming en ondergang, en daar bij
uitstek het migrantenwapen voor hanteren.

N I E U W S B R I E F 2 3 0 – 3 1 A U G U S T U S 2 0 15 – P A G . 4 9

Door de miljoenen immigranten zullen de Europese sociale systemen al binnen enkele jaren onhoudbaar
worden en instorten. Hetzelfde geldt voor onze pensioensystemen, gezondheidszorg en feitelijk de totale
begroting. Zo heeft bijvoorbeeld Denemarken vandaag vanwege geldgebrek moeten besluiten om de € 1450
per maand (!) die iedere vluchteling tot nu toe kreeg terug te schroeven naar een kleine € 800 (5).
Wisnewski: ‘Duitsland en de andere Europese landen hebben een dodelijke ziekte opgelopen, die zal
eindigen met de dood van de staat en het volk.’
‘Vluchtelingen terugsturen, grenzen moeten dicht’
Dit kan misschien nog voorkomen worden, maar dan moet er héél snel een totaal ander beleid worden
gevoerd. Zo moeten alle op zee geredde vluchtelingen linea recta worden teruggestuurd, moeten de
grenzen van Europa worden gesloten (inclusief de herinvoering van grenscontroles), moet de bewijslast
weer bij de vluchtelingen zelf worden gelegd, moeten alle economische vluchtelingen onmiddellijk worden
uitgezet, en moet Europa weer een gezinsvriendelijk beleid gaan voeren, zodat de autochtone
geboortecijfers worden opgekrikt.
‘Of willen wij ons Europa eenvoudigweg van ons laten wegnemen?’
Xander - (1) N-TV, (2) NU, (3) KOPP, (4) Info-direkt.at, (5) Handelsblatt, (6) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Invasie-Europa-Dagelijks-dringen-1000-Allahu-Akbarschreeuwende-moslims-Hongarije-binnen

Koningin Wilhelmina wilde na 1945 een autoritair bewind olv het Oranjehuis (en de multinationals)
De op 13 mei 1940 smadelijk naar Londen gevluchte koningin Wilhelmina is een groot deel van haar jaren in
ballingschap bezig geweest met het smeden van plannen om na de oorlog de parlementaire democratie op
een zeer laag pitje te zetten. Vanwege haar onvrede over het parlementaire stelsel wilde ze na de bevrijding
een geheel ander staatsbestel met een nieuwe grondwet in de richting van een autoritair bewind onder
leiding van het Huis van Oranje. Hierbij kon ze uiteraard rekenen op veel sympathie van schoonzoon prins
Bernhard, die ook al weinig van democratie moest hebben. Wilhelmina's rede voor Radio Oranje op 2
september 1943 baarde in het bezette Nederland dan ook grote ongerustheid en felle kritiek. Zij gaf ons
namelijk een kijkje in hetgeen zoal in Londen werd bekokstoofd. Wilhelmina: "Ik wil u thans enkele
mededelingen doen omtrent hetgeen er hier wordt voorbereid voor het tijdstip uwer bevrijding. Een
aanzienlijk aantal landgenoten is opgeleid voor de uitvoering van de reeds eerder door mij genoemde staat
van beleg. Zij zullen onder leiding van een militair belast worden met de uitoefening van het militair gezag.
Dit militair gezag zal op het uur der bevrijding aanwezig zijn". Als de militair die belast zou worden met de
leiding had Wilhelmina aanvankelijk prins Bernhard naar voren geschoven, maar aangezien dat op hevige
weerstand van de ministerraad stuitte, werd uiteindelijk generaal Kruls door Wilhelmina aangesteld. Deze op
13 mei 1940 eveneens lafhartig gedeserteerde, en naar Engeland gevluchte voormalige kapitein van het
Nederlandse leger, moest de weg effenen voor het Oranjehuis opdat het later meer macht zou krijgen. De
overige ''officieren" die door de Wilhelmina werden geselecteerd waren topmensen van multinationals met
kantoren in Londen, zoals Philips, Unilever, AKU en Shell. In de verzetskranten werd meteen scherpe kritiek
geuit op het instellen van een militair bestuur, zoals in (nota bene) 'De Oranjekrant' en 'De Waarheid'. 'De
Oranjekrant' merkte op dat het Nederlandse volk geen nieuwe vorm van dictatuur wenste. De enige
herinnering die men nog van de Nederlandse officieren had bewaard, was van fuivende,
champagnezwelgende lafaards. En 'De Waarheid' zag op 4 mei 1945 (een dag voor de bevrijding)
Wilhelmina's plan als een vervanging van het Duitse fascisme door een nieuw soort Nederlands fascisme.
Eerder had dit verzetsblad al op 7 oktober 1943 geschreven: "De wederinvoering van de Staat van Beleg na
de bevrijding vindt in Nederland weinig weerklank. Reeds eerder citeerden wij verschillende illegale bladen,
die allen afwijzend stonden tegen de invoering van
beperkende maatregelen in bevrijd Nederland. Ons volk
vreest zeer terecht, dat onder de Staat van Beleg de
poorten geopend worden voor een ongezonde militaire
dictatuur die niet strookt met de doeleinden, waarvoor
geheel ons volk de lijdensweg van een vertrapt volk
doormaakt om uiteindelijk de overwinning over de
machten der duisternis te behalen!" Uiteindelijk is van
Wilhelmina's plan om de parlementaire democratie de
nek om te draaien niets terechtgekomen. Haar militair
gezag werd na veel tegenstand, en tot grote vreugde
van de Nederlandse bevolking, in maart 1946 alweer
opgeheven.
Gerard de Boer
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725348577610357&set=a.109288372549717.19625.1000040566
45826&type=1
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Nachtmerrie: Misdaadbendes en ISIS-immigranten in Europa bundelen krachten
EU-hoofdstad Brussel zinkt weg in criminaliteit door Marokkaanse motorbendes
Een Marokkaanse criminele motorbende in Brussel zweer openlijk
trouw aan ISIS.
Een ware nachtmerrie voor de gewone Europese burgers begint
werkelijkheid te worden nu blijkt dat bestaande misdaadbendes, die
voornamelijk worden gerund door migranten, de krachten bundelen
met de vele duizenden ISIS aanhangers onder de zogenaamde
‘vluchtelingen’ waar onze leiders massaal de grenzen voor hebben
geopend. Hierdoor dreigen veel wijken en straten, ook in kleinere
steden, binnen korte tijd te veranderen in levensgevaarlijke no-go zones waar islamistische misdaadbendes
het voor het zeggen hebben, omdat de politie niet voldoende middelen zal krijgen om tegen hen op te
treden.
De afgelopen jaren zijn door migranten beheerste bendes zoals Satudarah, United Tribuns en ook het
Koerdische Median Empire snel groter geworden. Veel immigranten die naar Europa komen voelen zich
aangetrokken tot deze bendes, niet alleen vanwege hun gezamenlijke afkomst en/of religie, maar ook
vanwege het snelle geld dat deze bendes verdienen met hun criminele activiteiten.
De meeste leden van deze bendes hebben hun sporen verdiend in de drugshandel, dwangprostitutie,
wapen- en mensenhandel en met moorden. EU-hoofdstad Brussel, een van de eerste grote steden in
Europa waar moslims binnen afzienbare tijd de meerderheid zullen vormen, zinkt door bendes zoals de
Kamikaze Riders MC steeds dieper weg in criminaliteit. Ook het aantal no-go zones in de stad neemt verder
toe.
Marokkanen maken Brussel onveilig
Oprichters van de Kamikaze Riders zijn Said Saouti, die ooit gevangen zat vanwege inbraak en
wapendelicten, en Abdelouafi Elouassaki en diens twee broers, Houssien en Hakim, die als immigranten in
Brussel wonen en leidinggevende posities hebben in de moslim organisatie Sharia4Belgium, dat er geen
geheim van maakt België door middel van terreur om te willen vormen tot een islamitische staat. De leden
van de club, die een ‘kill’ tatoeage op hun vuist hebben en op snelle Japanse motoren rijden, zijn allemaal
Marokkanen.
Saouti heeft ondertussen een echte salafisten(haat)baard laten groeien en heeft op zijn eigen Facebook de
eed van trouw aan de Islamitische Staat geplaatst. Op hun gezamenlijke Facebook pagina zijn jihadistische
foto’s te zien, waaronder een van een tienkoppige, met Kalashnikovs bewapende ISIS-terreureenheid.
Houssien en zijn broer reisden naar Syrië om te vechten aan de kant van ISIS. Eerstgenoemde werd daarbij
gedood. Hakim keerde gewond naar Brussel terug en werd er van verdacht in Syrië te hebben verkracht en
gemoord, maar zijn advocaat zorgde ervoor dat alle aanklachten werden ingetrokken.
Zwaar bewapende moslim criminelen met oorlogservaring
De oprichting van een criminele motorbende zoals Kamikaze Riders is een nieuwe tactiek die radicale
islamisten in Europa toepassen bij het werven van volgelingen. Dit nachtmerrie scenario dreigt zich over
heel Europa, inclusief Nederland, te verspreiden, zeker nu onze landen de komende jaren zullen worden
overspoeld met miljoenen moslims, waarvan de meesten ongetrouwde jonge mannen zijn die rechtstreeks
van de slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika afkomstig zijn.
Het grootste gevaar zit in de combinatie van de radicale islamitische ideologie en de zware wapens
waarover deze bendes doorgaans beschikken. Van machinegeweren tot handgranaten en explosieven – ze
hebben vrijwel alles en zijn bereid hun arsenaal ook daadwerkelijk te gebruiken. Aanslagen met grote
aantallen slachtoffers lijken dan ook slechts een kwestie van tijd.
Koerdische motorbende zegt op ‘ISIS pedofielen’ te jagen
In Duitsland zijn er vergelijkbare ontwikkelingen rond de motorbende Median Empire MC in Köln, waar
hoofdzakelijk Koerden toe behoren met banden met de in het Westen als terreurorganisatie bestempelde
vrijheidsbeweging PKK. Omdat de Koerden in Syrië en Irak zware strijd leveren tegen het door Turkije
gesteunde ISIS, zweren de leden van de motorclub op ISIS-aanhangers in Duitsland te zullen jagen. Op hun
Facebook is onder andere een foto geplaatst met het bijschrift: ‘Koerden jagen op pedofielen in Duitsland!
Wie mensen voor ISIS rekruteert moet erop rekenen de rechtvaardige vuist van de Koerden voor zijn bek te
krijgen! Abou-Nagie rechts, en links ISIS-kinderverkrachter Deso Dogg!’
Abou-Nagie is een bekende agressieve radicale salafist. ‘Deso Dogg’ is de bijnaam van de rapper Denis
Cuspert (afkomstig uit de beruchte Berlijnse wijk Kreuzberg) die zich aansloot bij ISIS en later zelfs in
onthoofdingsvideo’s was te zien. In zijn recente liedjes verheerlijkt hij de jihad en zingt hij dat de Europeanen
zich de komende jaren moeten opmaken voor zelfmoordaanslagen met bomvesten en andere bloederige
terreuraanslagen (2).
Behalve de dreiging richting de autochtone Europeanen is er dus ook het gevaar van zeer gewelddadige
botsingen tussen rivaliserende motorbendes, die hun conflicten en oorlogen mee naar onze landen hebben
genomen. Onze regeringen weigeren hier echter consequenties uit te trekken – of het moet zijn dat de
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welkomscultuur juist in een nog hogere versnelling wordt gezet. Daarbij wordt het gewone volk via de media
onwetend en onbenullig gehouden met vrijwel uitsluitend foto’s en videobeelden van zielig kijkende
vluchtelingenkindertjes.
Europeanen wacht chaos en terreur
Andy Neumann, voorzitter van de Duitse Bond van Rechercheurs, is een van de weinige officials die durft te
waarschuwen voor wat er komen gaat. ‘Hoe zullen we met de terugkomers (uit Syrië en Irak) omgaan? Het
gaat hierbij uitsluitend om potentieel gewelddadige criminelen, die dan paramilitaire oorlogservaring zullen
hebben.’ De al bestaande criminele migrantenbendes in Europa zullen hierdoor op den duur veranderen in
goed getrainde en zwaar bewapende terreurlegers, die door geen politiemacht meer te stoppen zullen zijn.
De terreur en chaos in migrantenwijken in inmiddels beruchte steden als Malmö, Göteborg, Stockholm,
Londen, Marseille, Parijs, Berlijn, Duisburg, Brussel en tientallen andere steden zal zich dan ook verspreiden
over alle grote en ook de kleinere steden in Europa, zodat de autochtone Europeaan bijna nergens veilig
meer zal zijn. (1)
In plaats van hier iets tegen te ondernemen hebben onze beleidsmakers de media en statistici het bevel
gegeven om bij iedere criminele (terreur)daad zorgvuldig de etnische en religieuze (hoofdzakelijk
islamitische) afkomst van de daders te negeren en te verzwijgen – tenzij het om een blanke autochtoon gaat.
Met dit destructieve ontkenningsbeleid hebben zij welbewust de ondergang van ons continent in gang gezet.
Xander - (1) KOPP, (2) The Post
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Nachtmerrie-Misdaadbendes-en-ISIS-immigranten-in-Europabundelen-krachten

Vergeten stukje geschiedenis: oorlogsverklaring Nederland aan Japan
Gisteren werd herdacht dat
precies 70 jaar geleden met de
capitulatie van Japan een einde
kwam aan de bezetting van
Nederlands-Indië. Daarom hier
nog eens de feiten over de
Nederlandse oorlogsverklaring
aan Japan in december 1941.
Na de Japanse aanval op de
Amerikaanse vlootbasis Pearl
Harbor was Nederland haantje de
voorste met Japan de oorlog te
verklaren. Dus zelfs nog voor het
aangevallen Amerika! De
oorlogsverklaring werd namens
koningin Wilhelmina en haar
ballingenregering op 8 december
1941 om 03:00 uur p.m. in Tokio overgebracht door de Nederlandse consul in Japan dhr. Jean Charles
Pabst. Als reactie kreeg Pabst te horen dat Japan de Nederlandse oorlogsverklaring naast zich neer zou
leggen, met de uitdrukkelijke mededeling dat alleen Amerika en Engeland (plus de Dominions) de vijanden
waren. Het korte antwoord van de Nederlandse regering was dat de oorlogsverklaring gehandhaafd bleef,
om vrijwel direct daarna over te gaan tot de eerste oorlogshandelingen tegen Japan. Op 10 december 1941
werden door 9 Nederlandse Brewster 339D gevechtsvliegtuigen van de afdeling ML-KNIL diverse operaties
uitgevoerd, waarbij onder andere een Japanse torpedobootjager tot zinken werd gebracht en vier Japanse
vliegtuigen werden neergehaald. Inmiddels had ook de Nederlandse onderzeeboot O16 al 5 Japanse
schepen beschadigd of tot zinken gebracht, namelijk de Ayatosan Maru, de Sakura Maru, de Tosan Maru,
de Asosan Maru en de Kinka Maru. Ondanks de Nederlandse oorlogshandelingen bleef een Japanse reactie
nog steeds uit. Pas op 19 december 1941 sloeg Japan voor het eerst terug met een bombardement op
Pontianak (Borneo). Eind december 1941 kwam Japan met een laatste waarschuwing dat de Nederlandse
vijandelijkheden moesten stoppen (zie document), maar daar werd geen gevolg aan gegeven. In de nacht
van 10 op 11 januari 1942 landden zesduizend Japanse militairen op Tarakan, een eiland ten noordoosten
van Borneo en op 1 maart 1942 op Java. Dat was dus bijna drie maanden na de Nederlandse
oorlogsverklaring op 8 december 1941 aan een tot de tanden bewapende, militaristische Japan. Een daad
van pure zelfoverschatting van Wilhelmina en haar kliek die zelf tijdens de Duitse inval in mei 1940 lafhartig
de benen hadden genomen.
Gerard de Boer
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‘WASHINGTON zit achter het neerhalen van MH-17’
2015 © Paul Craig Roberts / WantToKnow.nl/.be
‘Een intelligente Amerikaan’ is een paradox. Ik ben ervan overtuigd
dat Washington achter de vernietiging van MH-17 zit, omdat
Washingtons propagandamachine direct in volle vaart van start ging.
Ik hoorde pas geleden op de radio twee dingen waardoor ik het
kleine beetje geloof dat ik nog had in het leiderschap van Amerika
ben verloren. Ik concludeer dat de term een ‘intelligente Amerikaan’
een paradox is. De Amerikaanse elite heeft besloten dat wij ons
door de oorlogen en economische chaos nog niet voldoende
bedreigd voelen, dus brachten ze vorig jaar het Ebola-virus naar Amerika; twee met Ebola besmette mensen
werden naar het Emory University Hospital in Atlanta gebracht.
Aan Ebola sterven veel mensen. Een niesje of druppeltje speeksel is genoeg om het virus in één van de
belangrijkste transportcentra van de Verenigde Staten vrij te laten. Zal het grootste deel van de wereld een
zucht van opluchting slaken als door een Ebola pandemie Washington decimeert? Ik lees dat de Ebolapatiënten in speciale kamers in quarantaine worden geplaatst. Terwijl we allemaal weten dat ziekenhuizen in
Amerika niet eens eenvoudige stafylokokbesmettingen in de hand kunnen houden
Wat gebeurt er met het bestek, borden, kopjes en glazen waarmee de met Ebola besmette personen eten
en drinken? Wie maakt hun bedpannen schoon? Een klein foutje, een scheur in een handschoen en het
virus ontsnapt. En als we niet sterven aan Ebola, hebben we altijd nog een nucleaire oorlog die we te
ontwijken hebben.
Obama en Poetin..
Ik heb Obama’s persconferentie in het Witte Huis gehoord en hij
beschuldigt Poetin van alles wat Obama zelf uitvreet. Als Obama
werkelijk gelooft wat hij aan de pers vertelt, dan is hij volkomen fout
geïnformeerd door zijn adviseurs. Als hij weet dat de pure
propaganda die hij bezigt onwaar is, dan is hij met opzet bezig om
een aanvaring met, of zelf oorlog tegen Rusland uit te lokken.
En dat betekent waarschijnlijk ook oorlog met China! En natuurlijk
het einde van ons allemaal. Vergeet niet, dat acht jaar Amerikaanse
bezetting in Irak en dertien jaar bezetting in Afghanistan tot niets
hebben geleid. Een paar duizend lichtgewapende Talibanstrijders zijn niet verslagen..! En Rusland en China
zijn geen Irak of Afghanistan..
De oorlog tegen Rusland zal een nucleaire zijn. Washington heeft zich er op voorbereid. Washington is uit
het ABM-verdrag gestapt (waarbij ABM staat voor Anti-Ballistic Missile). Dit is een verdrag tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de beperking van anti-ballistische raketten die gebruikt werden om
gebieden te verdedigen, tegen per raket afgeleverde nucleaire wapens. Op 26 mei 1972 tekenen Nixon en
Brezjnev het ABM-verdrag. 30 Jaar later, op 13 juni 2002 stapt de VS uit dit verdrag; het heeft een ABMschild opgetrokken en haar oorlogsdoctrine veranderd.
De VS wil de eerste nucleaire slag uitdelen.
Uiteraard gericht op Rusland en de Russische regering weet dit. En
hoe lang zal Rusland zitten wachten voordat Washington haar als
eerste aanvalt? Atoomwapens zijn geen vergeldingswapens meer,
ze dienen een offensieve eerste klap. In Polen werden door Amerika
dichtbij de Russische grens raketafweersystemen gestationeerd en
andere steunpunten zijn in voorbereiding. Uiteindelijk zal Rusland
omringd worden door Amerikaanse raketsteunpunten, zo simpel is
de conclusie.
En Rusland blijft Amerika in de weg zitten wanneer Washington de ene na de andere leugen uitkraamt;
leugens die worden gebruikt om overal op de wereld oorlogen te starten. Rusland (en China) gaan mee in de
leugens van Washington over de zogenaamde massavernietigingswapens in Irak. Rusland (en China) gaan
mee in de leugens van Washington waardoor 13-jaar lang Afghanistan werd bezet om ‘Osama bin Laden te
vinden’. Rusland (en China) trappen in de misleiding van Washington waardoor met behulp van een VNresolutie een no-fly zone boven Libië wordt ingesteld, zogenaamd om te voorkomen dat Gaddafi’s
luchtmacht zijn eigen volk zal bombarderen. Rusland (en China) zien later in dat Washington hen heeft
misbruikt om de NAVO-luchtmacht aan te kunnen sturen om de Libische regering omver te werpen.
Maar Rusland en China pikken het niet meer..!
Wanneer Washington in het openbaar in Syrië een ‘rode lijn’ in het zand trekt, met betrekking tot het gebruik
van chemische wapens, kan men gaan vermoeden dat Washington zelf iets zal gaan organiseren. Ze sturen
islamitische huurlingen naar Syrië, zogenaamd de ware woordvoerders voor de democratie in Syrië, maar de
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meeste regeringen weten dat Washington op het punt staat een chemische aanval te organiseren en
volgens het ‘valse-vlag-concept’ de schuld te schuiven in de schoenen van Assad.
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als
tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is
uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen.
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
En ja, toen die aanval plaats vond trapten Rusland en China daar
niet meer in. En Engeland ook niet trouwens. Rusland kan de
bewijzen die de plannetjes van Washington dwarsbomen laten zien.
Deze interventie door Rusland, wekt de woede op van Washington,
net als Ruslands weigering om Iran aan te vallen. Washington wil
Iran de oorlog verklaren, volstrekt in tegenspraak met de rapporten
over Iran van het International Atomic Energy Agency.
Omringd door 40 Amerikaanse bases en twee vloten aan de kust regelt Poetin echter een deal tussen Iran
en de VS, verrijking van uranium wordt op zo’n laag peil vastgesteld dat er nooit voldoende zal zijn voor de
productie van nucleaire wapens. Vrede maar onvrede bij de VS.. Want het is de tweede keer dat Rusland
Amerikaanse plannen dwarsboomt. Rusland en China blijken niet meer de marionettenstaten aan de
touwtjes van Amerika, zoals de EU landen (via o.a de NATO), Canada, Australië en Japan dat wel zijn; zij
hebben jaren geleden al hun soevereiniteit opgegeven.
Victoria Nuland: ‘Fuck the EU’.
Rusland heeft laten zien voldoende macht te hebben om met de Wolfowitz-doctrine
te maken te krijgen. Deze doctrine is de basis voor de buitenlandse politiek van
Washington met de simpele regel: zorg ervoor dat geen enkel land machtig genoeg
wordt om de hegemonie van Amerika aan te tasten. Maar Washington is ontdaan
omdat Rusland twee keer Washingtons oorlogsintenties heeft verijdeld en het
parlement van Groot-Brittannië stemt met de Russen in.. De wereld draait weg van
de controlerende handen van de VS..
De Europese economie torpederen.. Een doel op zich..
Washington maakte zich ook zorgen over de groeiende economische en politieke
betrekkingen tussen de Europese vazalstaten en Rusland. EU-landen zoals
Duitsland hebben talrijke uiterst winstgevende economische banden met Rusland en
daarenboven is heel Europa afhankelijk geworden van Russische energie. Het is
duidelijk dat Washington wel moést concluderen dat het de controle
over Europa dreigde te verliezen. Terwijl de Russische regering
vorig jaar droomde over de aanstaande Olympische Spelen,
organiseerde Washington een staatsgreep in Kiev. ()
Het was de neo-conservatief Victoria Nuland, door president Obama
als ‘Assistant Secretary of State’ (onderminister van Buitenlandse
Zaken) benoemd, die direct en openlijk toegaf, dat Washington maar
liefst US$5 miljard had geïnvesteerd in de vijfde colonne,
Oekraïense non-goevernementale organisaties, die de zittende
regering simpelweg kunnen destabiliseren en handlangers van de
VS op hun plaats in de nieuwe regering kunnen zetten. Nuland
noemt de overname van de Oekraïne heel glad ‘een proces van
democratisering’.
2 Van de daders van de Oekraïense coupe in beeld..? De leider
van de ulta-rechtse partij in de regering van Oekraïne, En
natuurlijk de leider van de Amerikaanse goeddoeners..
John McCain, volop aanwezig voordat er ergens in de
wereld Amerikaanse wapens en ‘adviseurs’ geleverd gaan
worden..
Washingtons staatsgreep tegen een democratisch gekozen
regering in de Oekraïne brengt extreme elementen aan de
macht die hun haat tegen joden en Russen ventileren. Deze
elementen vernietigen Russische oorlogsmonumenten, stellen
wetten op die het Russisch als officiële taal verbieden en
houden zich bezig met gewelddadige aanvallen op de
Russisch sprekende bevolking. Het is de neo-naziclub, waar
ook John McCain zich al mee had laten fotograferen.
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De door internationale waarnemers goedgekeurde verkiezingen in Oekraïne, brachten Tymoshenko
aan de macht, de pro-Russische leider. Het blauwe deel hier op de kaart is pro-Russisch en had
massaal op Tymoshenko gestemd. Het gevolg was duidelijk: Oekraïne was democratisch proRussisch geworden, een doorn in het oog van de VS/Washiington..!
De grenzen van Oekraïne zijn niet zo scherp als Washington wil doen geloven..!
De Oekraïne heeft altijd veranderende grenzen gehad. Toen Oekraïne nog een provincie was van de SovjetUnie, voegden Sovjetleiders om verschillende redenen traditionele Russische provincies toe aan de
Socialistische Sovjetrepubliek. Als de Sovjet-Unie in 1991 instort leidt dat door druk vanuit Washington tot de
afscheiding van de Oekraïne uit Rusland; dit was inclusief de Krim, dat sinds de jaren 1700 deel was
geweest van Rusland. Wanneer de vroegere Russen de Rusland-fobie opmerken bij de nieuwe regering in
Kiev, stemmen zij voor een hereniging met Rusland.
Rusland gaat akkoord met de hereniging met de Krim, maar niet met de andere gebieden. Washington
gebruikt de provocatieve woorden ‘invasie en annexatie’ voor de aansluiting van de Krim bij Rusland.
Washington geeft de marionettenregering in Kiev de opdracht de provincies die zich bij Rusland willen
aansluiten aan te vallen.Daarbij krijgt Rusland de schuld toegewezen voor het strijdtoneel in de
separatistische provincies.
De gedegen Russische persconferentie van de legertop, over
het neerstorten van de MH17, werd direct afgedaan als
propaganda. De oppervlakkige praatjes van Obama en Kerry,
ZONDER ENIG BEWIJS, werden zonder enig protest geslikt
door westerse burgers en media..
Washington is niet geïnteresseerd in de waarheid.
Rusland kan de Engelstalige propagandaoorlog niet winnen, de taal
van Washington. De Westerse pers bestaat uit malloten die
Washingtons drang naar oorlog en uitroeiing steunen. Als de Russische regering het verzoek van de
separatistische provincies verzoek had aanvaard, zou er geen oorlog zijn. De Oekraïense regering mag wel
dement lijken en wordt gecontroleerd door Washington, maar zij is niet van plan om de gebieden die zijn
erkend door Rusland als grondgebied aan te vallen. Door terughoudendheid te tonen heeft Rusland
Washington ervan overtuigd dat Rusland zwak is en heeft Washington de druk verhoogd.
Wat Obama bij zijn persconferentie in het Witte Huis, op 1 augustus 2014, vlak na de ramp met de MH17,
bedoelde, toen hij zei dat Poetin diplomatie moest gebruiken (en die Poetin hééft gebruikt, zonder effect) is
dat Poetin de Krim moet overhandigen aan Washingtons marionettenregering in Kiev. Ook al wilden de
bewoners in de Krim of de Russen dat helemaal niet. (zie het kaartje ook!) Washington wil Rusland
verdrijven uit de warme haven en toegang tot de Middellandse Zee, zodat de Russische marinebasis Tartus
bij Syrië overbodig wordt. Het grote schaakspel wordt gespeeld vanuit Washington.
De Telegraaf kon op 18 juli 2014 premier Rutte bellen en hem
het resultaat van hun onderzoek meedelen. Want natuurlijk
hadden ze het onderzocht. En zij weten toch ook dat Valse Vlagoperaties bestaan en dat je voorzichtig moet zijn, met zeker
DEZE conclusie.. Iemand van ‘moordenaar’ beschuldigen..! Ze
weten het zeker, anders zouden ze toch dit soort koppen niet
maken. zonder vraagteken achter de beschuldiging.. Wat een
toppers, die jongens van deze krant..!
Obama sprak ook de ‘wil-van-Washington’ uit, dat president Vladimir
Poetin in de separatistische gebieden van Oekraïne, van oudsher
deel van Rusland, zijn militairen onderwerpt aan de regering in Kiev.
Dit is de ‘diplomatieke visie van Washington’. Wie kan Obama nog realistisch noemen? Ik trek mijn
conclusies onafhankelijk van de propaganda uit Washington en wordt vaak geïnterviewd door nietafhankelijke buitenlandse en Amerikaanse mediaorganisaties. Rusland is perplex door zoveel Amerikaanse
gecamoufleerde vijandigheid..!
Washington is niet actief in het zuiden van het eigen land, maar in het zuiden van Rusland! Het probeert
keihard om de Oekraïne, lang onderdeel van Rusland, tegen Rusland op te zetten. De Russen zijn zich niet
bewust van de genoemde ‘Wolfowitz-doctrine’. Ze beseffen niet dat het belangrijkste doel van Washington is
om de opkomst van andere mogendheden te beperken, die aan de hegemonie van Washington zouden
kunnen tornen. Opdat de Amerikaanse wereldheerschappij niet in gevaar komt.
Russische mediaorganisaties vragen me regelmatig, of de begroting van Rusland de financiële
consequenties van het stoppen van de energietoevoer naar Europa aankan en daarbij realiseren ze zich het
echte gevaar niet! Ik ben elke keer weer, als ik deze vraag krijg, verbaasd! Rusland kan de Europese
industrie tot stilstand dwingen en de Europeanen warmte onthouden in de winter, maar de Russische media
vragen aan mij of Rusland het zich wel kan veroorloven?
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De ramp met vlucht MH17 in de Oekraïne kan een valse-vlag-operatie zijn geweest van de CIA…
Kan Rusland het zich veroorloven om te worden gedemoniseerd door leugens, om het beeld te accepteren
dat Rusland hulpeloos is door westerse sancties zonder de kosten voor Europa en de VS te retourneren?
Heeft Washington zelfs de Russen gehersenspoeld? Ik ben bezorgd over de crisis die Washington heeft
georkestreerd, omdat ik geloof dat het kan leiden tot een heftige oorlog, zelfs een nucleaire oorlog. Dus ik
vraag je: ben je klaar voor de waarheid van Washington over het vliegtuig uit Maleisië?
Ik ben ervan overtuigd dat Washington achter de vernietiging van MH-17 zit!
Waarom?
Simpel, omdat Washingtons propagandamachine onmiddellijk in volle vaart van start ging.
De satellietfoto’s ten tijde van de ramp worden door Washington niet vrijgegeven omdat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor de ramp. Hoe simpel kan het zijn..? Als Rusland of de pro-Russische separatisten
verantwoordelijk zijn, laat je toch direct die satellietfoto’s zien..?? En precies omdát Washington
verantwoordelijk is, reageren ze met leugens en propaganda op de harde bewijzen van Rusland. Het zijn
Obama en Obama’s handlangers in Kiev die weigeren om te onderhandelen, daar waar Rusland dat wél wil.
Rusland heeft evenveel kernkoppen als Washington en het Amerikaanse ‘ABM schild’ is daarbij gewoon een
farce. Als deze krankzinnige Amerikaanse regering ons in een crisis drijft, die Washington alléén en op eigen
houtje heeft veroorzaakt en deze tot een nieuwe oorlog voert, zullen we allemaal sterven en waarvoor? De
leugens uit Washington, ik vertel het u. Wil je sterven voor een leugen? Weer een leugen uit Washington?
Als je dat niet wil, moet je dit Washington laten weten. In ieder geval de mensen om je heen..
Rusland kan deze crisis niet stoppen.
Ik vind dat Rusland haar zaak aan de VN zou moeten voorleggen. En de Russische regering zou Europa
twee vragen ter overweging moeten geven.
1. Wil Europa met haar energievoorziening uit Rusland worden afgesneden? Washington kan deze
energie niet vervangen.
2. Wil Europa een nucleaire oorlog tegen Rusland beginnen? Denk je niet dat in dat geval alle landen
die raketten in silo’s hebben opgeslagen voor Washington, zullen worden gebombardeerd en
uitgeroeid?
De crisis in de Oekraïne zal ten koste blijven gaan van Rusland en de mensheid. En dat gaat pas stoppen,
wanneer Rusland aan die domme, arrogante en vooral geïndoctrineerde mensen in het Westen kan
uitleggen, dat agressieve acties van het Westen tegen Rusland de burgers van vooral de EU, een hoge prijs
zullen laten betalen en dat Rusland niet alleen bereid is deze prijs te betalen, maar indirect ook een
daverende stimulans voor haar eigen productie-economie krijgt.
De met propaganda bestookte mensen in het Westen hebben geen idee van het lot waartoe hun regeringen
hen drijven. Rusland moet het duidelijk maken. Laten weten dat Rusland niet naar de pijpen van het Westen
zal dansen of onnodige agressie van de nar in het Witte Huis zal accepteren. Kijk eens naar deze YouTube
waarin John Kerry zich -achteraf- volledig voor schut zet; waar zijn die bewijzen dan, die ‘BERG’ van
bewijs’..
Tot slot zou het ook helpen als China duidelijk maakt, dat het ook niet meer naar de pijpen van de VS wenst
te dansen. Want de immer voortdurende stilte van die kant, is niet stimulerend voor een vredelievend
proces. Dus China mag gaan spreken, en hoe eerder hoe beter. Als de wereld de teugels in de handen van
de idiote criminelen in Washington laat, heeft de wereld haar eigen doodvonnis getekend.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/washington-zit-achter-het-neerhalen-van-mh-17/

Duitsland volgt Schotlands leiding en Opts tegen GMO’s in eigen landbouw.
De nieuwe regels die opgezet zijn door de Europese Unie, laat nu
toe dat elke lidstaat mogelijk maakt om boeren te verbieden GMO’s
te verbouwen., zelfs nu dit goedgekeurd is op een EU-wijde basis.
Zoals de TrueActivist eerder al deelde, Scotland was erg snel in dat
besluit.
Om”de schoonheid en groenkracht te beschermen” koos Schotland
als een ‘opt out’ van het groeien van GMO gewassen.. En nu volgt
Duitsland het volgende voorbeeld.
Zoals Independent.UK reports, Duitsland is al begonnen on de nodige stappen te ondernemen om (GMO)
totaal te verbieden.
Volgens Christian Schmidt, Germany’s agriculture minister, zal Duitsland zijn standpunt blijven houden over
hun vorige aankondeging op GMO’s te verbannen, die het nieuws wist te behalen op 24 augustes 2015.
Op het moment hebben alle EU landen tot 3 oktober 2015 om te bevestigen of ze een opt out willen op de
block op GMO’s.
Zullen meer landen meedoen zoals Schotland en Duitsland? Veel denken van wel.
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“De beslissing die Duitsland heeft gemaakt, is dat ze samen de rest van Europa leiden over GMO
gewassen” Verteld NSP’s Rob Gibson
Meningsverschillen over de veiligheid van GMO’s blijft bestaan.
Maar terwijl de debatten er over doorstormen, doen landen zoals Duitsland en Schotland er niet stil bijzitten
terwijl de effecten van “lang termijn gebruik van GMO’s nog niet goed ontdekt zijn.
Dit maakt Duitsland een van ongeveer 64-74 landen (met biotsch’stoegeving) die op het moment een instant
ban wilt of verplichte labeling.
This article (Breaking: Germany Follows Scotland’s Lead And Opts To Ban GMOs) is free and open source.
You have permission to republish this article under a Creative Commons license with attribution to the author
andTrueActivist.com
Read More: http://www.trueactivist.com/breaking-germany-follows-scotlands-lead-and-opts-to-ban-gmos
Gerelateerd artikel: http://worldunity.me/sorry-monsanto-schotland-verband-officieel-het-groeien-van-gmogewassen/
http://worldunity.me/breaking-duitsland-volgt-schotlands-leiding-en-opts-tegen-gmos-in-eigen-landbouw/

Donald Trump belooft aanval op christendom door moslims en Obama totaal om te draaien
Hillary Clinton vergelijkt pro-life (anti-abortus) kandidaten met terroristen
De links-liberale Clinton verliest in de peilingen steeds
meer terrein aan de rechts-conservatieve Trump.
De onder het gewone volk almaar populairder wordende
Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump
beloofde onlangs ‘de aanval op het christendom totaal
om te draaien... Ze worden onthoofd in Syrië. Ze zijn
door Obama en zijn hele groep in de steek gelaten, maar
geloof me: door Trump zullen ze níet in de steek worden
gelaten. Als je christen bent is het bijna onmogelijk om tot
de VS te worden toegelaten. Voor moslims is het juist
een van de makkelijkste bestemmingen. Leg me dat maar eens uit.’
Trumps grote voorbeeld is zijn in 1993 overleden voormalige voorganger dr. Norman Vincent Peale, auteur
van het over de hele wereld bekend geworden boek ‘De Kracht van Positief Denken’. Hij zegt ook ‘heel
vriendschappelijk’ om te gaan met Billy en Franklin Graham, en veel christelijke projecten te steunen.
‘Ik ga ook in Amerika oorlog tegen christendom aanvallen’
De ‘aanval op het christendom’ vindt volgens Trump, die zelf protestant is en zegt een overtuigde gelover in
de Bijbel te zijn, ook in de VS zelf plaats. Zo bekritiseert hij de ‘oorlog tegen kerstmis’, waardoor veel
Amerikaanse scholen en winkelcentra vorig jaar geen kerstboom meer mochten opzetten omdat deze
moslims zouden kunnen beledigen.
Het links-liberale establishment voert tevens veel rechtszaken tegen christenen en ‘wint er helaas veel’,
aldus Trump. Zo werd onlangs een christelijke bakkerij veroordeeld omdat deze weigerde bruidstaarten voor
homoparen te maken. ‘Ik zal dat aanvallen. Ik ga heel sterk tegen veel van dit soort zaken in, zoals het
verbannen van het woord kerstmis.’ (1)
Trump: Massa immigratie moslims tegenhouden
Trump verzet zich tevens tegen de door de regering Obama bevorderde massa immigratie, en zei met name
moslims uit Somalië, Saudi Arabië en Syrië te zullen tegenhouden, omdat het risico op terreuraanslagen in
de VS hierdoor steeds groter wordt. (2)
Het verval van steeds meer stadswijken in Europa, die ten prooi vallen aan criminele islamistische bendes, is
een trend die ook in Amerika is te zien. De stad Minneapolis heeft zelfs al de bijnaam ‘Klein Mogadishu’
gekregen, omdat Somalische moslimbendes er de straten onveilig maken. Dit kon gebeuren nadat de
regering Obama de grenzen wijd openzette voor de komst van jaarlijks 5000 tot 12000 Somalische
‘vluchtelingen’. Er komen nu zelfs meer immigranten uit moslimlanden naar de VS dan uit Mexico en Latijns
Amerika. (2)
Clinton vergelijkt anti-abortus kandidaten met terroristen
Trumps Democratische tegenstrever Hillary Clinton doet het juist steeds slechter in de peilingen. Gisteren
vergeleek ze in Cleveland de volgens haar ‘extreme kijk op vrouwen’ van haar Republikeinse rivalen met
hun pro-life / anti-abortus standpunten met ‘sommige terreurgroepen, van mensen die niet in de moderne
wereld willen leven... Ze hebben het helemaal fout voor het 21e eeuwse Amerika. Wij gaan voorwaarts, en
niet terug.’ (3)
Xander - (1) World Net Daily, (2) News.Investors (via Shoebat), (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Donald-Trump-belooft-aanval-op-christendom-door-moslims-enObama-totaal-om-te-draaien
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Obama tegen Merkel: Europa stort in door illegalenstromen
Door Joost Niemoller
De voorstellen die uit de koker van de EU dan wel Merkel
komen om de niet meer te stuiten illegalenstroom in te
dammen, worden met de dag krankzinniger.
Dit doet vermoeden dat de werkelijke aantallen al veel
hoger liggen dan officieel wordt toegegeven, zoals Nigel
Farage gisteren overtuigend vaststelde.
De EU heeft zoals altijd maar één oplossing:
Geld strooien.
Zo lekte naar Der Spiegel een voorstel uit dat bij een komende EU top over de illegalen uit Afrika op tafel
wordt gelegd: Afrika moet meer dan een miljard euro krijgen, om in ruil daarvan eenmaal overgestoken
Afrikaanse illegalen over te nemen. We hebben het hier over het meest corrupte werelddeel. De merendeels
criminele dictators van die Afrikaanse landen krijgen nog meer geld, en worden daarmee financieel nog
meer aangemoedigd migranten naar Europa te sturen, om zo nog meer te vangen. Wie zo denkt is niet meer
in staat tot helder denken. Het is het logische gevolg van de totale vervreemding van de werkelijkheid die de
in een bubbel levende bestuurselite verlamd heeft.
In de media wordt er gegild over extreemrechtse brandstichters van asielcentra. Wanneer zo’n brandstichter
in werkelijkheid zelf een asielzoeker blijkt te zijn, moet je dat bericht met een lantaarntje zoeken. Zowel de
media als de bestuurselite lijken door hysterische verdwazing bevangen. De illegalen die in steeds grotere
massa’s de Europese grenzen oversteken, bewijzen namelijk dag in dag uit hun ongelijk, en dan moet het
door henzelf verzonnen ‘extreemrechts’ maar de schuld krijgen.
De bestuurspaniek achter de schermen is groot. Enkele dagen terug, zo meldt Die Welt, was er een
telefoongesprek tussen Obama en Merkel, waarbij Obama zich zorgen maakte over de destabilisatie van
Europa:
In seinem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel habe US-Präsident Barack Obama bereits vor einigen
Tagen über das Thema Flüchtlinge gesprochen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, am
Freitag in Washington. Earnest sagte, die aktuellen Geschehnisse seien ein Beweis dafür, dass die Folgen
der Gewalt im Norden Afrikas und im Nahen Osten nicht nur die unmittelbar betroffenen Regionen
destabilisierten. „Sie beginnen, auch einen destabilisierenden Einfluss auf andere Weltgegenden zu haben –
auch auf Europa.“
Dat bewijst dat men achter de schermen van de bestuurselite, waar men de werkelijke cijfers ziet, weet dat
er iets helemaal misgegaan is.
Zelfs in een politiek correcte krant als The New York Times, wordt in een voorpaginastuk beschreven hoe de
tot op het bot verdeelde EU totaal niet weet te reageren op de illegalen die per boot of wandelend maar
blijven komen.
De nood is aan de man. Europa stort in.
Hebben we ons kabinet er al over gehoord? Bestaat dat nog wel?
http://joostniemoller.nl/2015/08/obama-tegen-merkel-europa-stort-in-door-illegalenstromen/

De regio overvol? Rijke buren doen niets voor vluchtelingen premium
Het schatrijke Saudi-Arabië ving vorig jaar slechts 561
vluchtelingen op - Foto:AFP
door Arendo Joustra 28 aug 2015
Europa zou meer vluchtelingen moeten opvangen omdat landen in
de regio overbelast zouden zijn. Het tegendeel is het geval.
In het debat over immigratie hoor je steeds dat de regio zelf al
overvol is. Daarmee wordt bedoeld dat vluchtelingen niet meer in
buurlanden kunnen worden opgevangen. Met als impliciete
boodschap dat Europa 'dus' een helpende hand moet bieden.
Dat doet Europa natuurlijk ook en zal Europa blijven doen. Ook al
gaat het in veel gevallen helemaal niet om vluchtelingen die in aanmerking kunnen komen voor asiel.
Onder de immigranten die de Middellandse Zee oversteken of via Macedonië naar Europa reizen, zijn
immers ook veel jonge mannen die graag vooruit willen in het leven. Dat zijn geen vluchtelingen, maar
potentiële illegalen.
Lessen
Je kunt al deze immigranten niet verwijten dat ze naar het rijke Europa willen. Je kunt Europese regeringen,
het kabinet-
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Rutte incluis, wel verwijten dat ze zo laks optreden. En blijkbaar niets hebben geleerd van de jaren negentig,
toen ook veel immigranten naar de rijke landen van Europa trokken.
Een van de lessen is dat opvang in de regio te prefereren is. Vooral
omdat dan meer mensen worden geholpen en niet alleen de groep
die de overkant van de Middellandse Zee haalt. Daarom is het ook
goed te beseffen dat de regio rond de oorlogsgebieden Syrië en Irak
helemaal niet overvol is. Integendeel.
Dit blijkt uit Elsevier van vorige week. Daarin staat een kaart waaruit
blijkt dat zeer rijke landen in de regio nauwelijks onderdak bieden
aan vluchtelingen, vaak geloofsgenoten.
Neem het schatrijke Saudi-Arabië, dat vorig jaar slechts 561
vluchtelingen opnam. Of Kuweit (614). Of Qatar (133). Of Bahrein
(311). Rijke buren die niets doen.
Elsevier nummer 35, 29 augustus 2015
http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/8/De-regio-overvolRijke-buren-doen-niets-voor-vluchtelingen-2677065W/

Schietpartij Virginia lijkt slecht toneelstuk met slechte acteurs (video)
Er is haast geboden bij de ontwapening van de burgers in Amerika
want een gewapende bevolking is gevaarlijk.
En dus worden er in alle haast toneelstukjes in elkaar geflanst die de
burger ervan moet overtuigen dat wapenbezit vandaag de dag echt
niet meer verantwoord is.
Het lijkt alsof de schietpartijen die zich op regelmatige basis
voordoen in Amerika steeds heftiger worden.
Vooral steeds heftiger in de effecten die het heeft op de bevolking.
Een dergelijk voorval maakten we de afgelopen week mee met het
doodschieten van een journaliste en een cameraman in de
Amerikaanse staat Virginia. De 24-jarige journaliste Alison Parker familie van? en de 27-jarige cameraman
Adam Ward.
Twee journalisten zijn doodgeschoten in de Amerikaanse
staat Virginia terwijl ze live een televisie-interview afnamen.
Dat meldt hun tv-station WDBJ7. De schutter heeft
geprobeerd zichzelf om het leven te brengen en is overleden
aan zijn verwondingen, aldus de politie.
De dader heeft nog voordat hij zichzelf neerschoot op
Facebook en Twitter filmpjes verspreid die hij heeft
opgenomen vlak voor en tijdens de schietpartij. Op het
eerste filmpje zie je de schutter op de nieuwscrew aflopen en
een pistool trekken. Op de volgende video opent hij het vuur.
Ook beschuldigde het account waarop de filmpjes
verschenen Parker van racisme en Ward van oncollegiaal
gedrag. Facebook en Twitter hebben de accounts van de
man inmiddels verwijderd.
De volgende korte video is een samenvatting van hoe dit verhaal de wereld in werd gebracht:
Dit soort taferelen heeft natuurlijk een geweldige impact op de bevolking. Iemand die je dagelijks in het
nieuws ziet, wordt op live televisie doodgeschoten. Het is nogal wat.
Hiermee worden direct twee voor Amerika belangrijke onderwerpen getackeld, namelijk de aangewakkerde
rassenonlusten en het ontwapenen van de bevolking.
Het duurde dan ook niet lang voordat de reacties kwamen van het Witte Huis en Hilary Clinton.
Clinton maakte enkele dagen daarvoor al heel duidelijk dat de Amerikaanse bevolking zo snel mogelijk moet
worden ontwapend.
Wat dat betreft komt deze nieuwste schietpartij dan dus ook als een geschenk uit de hemel.
Of, komt het helemaal niet uit de hemel, maar rechtstreeks uit de hel omdat het weer eens een in elkaar
geflanst toneelstuk betreft? Dat als doel dient om de rassenonlusten nog verder aan te wakkeren en het
bespoedigen van de ontwapening van de Amerikaanse bevolking?
Er zijn inmiddels talloze berichten verschenen alsmede Youtube video’s die deze schietpartij de zoveelste
hoax noemen. Vergelijkbaar met de False Flag operatie in Sandy Hook.
De argumenten die hiervoor worden aangevoerd zijn onder andere:
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Hoe kan het dat de schutter daar minstens een halve minuut of langer heeft gestaan en er helemaal
niemand reageerde? Hoe kan het dat helemaal niemand hem heeft zien aankomen?
Hoe kan dat Alison diverse malen wordt beschoten en gewoon wegrent? Hoe kan het dat er geen bloed
waar dan ook te vinden is?
Op de volgende foto zie je de scene van de schietpartij, waarbij het lichaam van Ward nog steeds op de plek
ligt waar hij werd neergeschoten. Ook op deze foto is nergens een spoor van bloed te ontdekken, niet op de
kleding van Ward, maar ook niet in de omgeving.
Wat voor velen echter het meest overtuigende bewijs is, zijn de slechte
acteerprestaties van de nabestaanden. Dan met name de vader van
Alison, Andy Parker (familie van?) en haar verloofde Chris Hurst.
Enkele uren na de schietpartij verschijnen beiden op televisie en aan
niets is te zien dat we hier te maken hebben met twee mensen die net
hun dierbaarste bezit op deze aarde hebben verloren.
Wanneer iemand van ons een kind zou verliezen onder dergelijke
omstandigheden dan zouden we waarschijnlijk niet in staat zijn om
enkele uren later voor een televisiecamera een rationeel betoog te
voeren. Hetzelfde telt uiteraard voor iemand die net daarvoor de liefde
van zijn leven heeft verloren.
Chris Hurst staat er, gewapend met fotoboek, en hij praat over zijn geliefde
alsof het iemand is die jaren geleden is overleden en waar hij mooie
herinneringen aan heeft overgehouden.
Hier het interview met de crisisacteurs, pardon de vader en de verloofde van
Alison:
Hierna nog enkele video’s die wij kregen opgestuurd van een lezer die
aantonen dat we hier te maken hebben met slechte acteurs in een dito
uitgevoerd toneelstuk:
De moordenaar die onder de naam Bryce Williams bekend stond, heette
eigenlijk Vester Lee Flanagan. Op zich al een beetje merkwaardig, een
donkere man met een Ierse naam, maar goed dat zou nog kunnen.
Op de volgende foto zie je Flanagan met wat door velen wordt gezien als
een typische houding van de handen zoals de vrijmetselaars dat doen, maar vooral vanwege het alziend oog
in de achtergrond vind men dit verdacht.
Net boven het alziend oog zie je een naam, Le Jeune, maar dat zal wel toeval zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9697:schietpartij-virginia-lijkt-slechttoneelstuk-met-slechte-acteurs&catid=20:het-complot&Itemid=33

Wat hebben Bilderberg, Guy Verhofstadt, Oekraïne en schaliegas met elkaar te maken?
Waarom moet Oekraïne in allerijl bij de Europese Unie? En waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over
het vrijhandelsverdrag TTIP? Het Europese parlementslid Guy Verhofstadt krijgt elk jaar een paar ton gestort
van twee miljardairs die graag in Oekraïne willen boren naar schaliegas. Daarnaast is fracking overal in
Europa toegestaan als TTIP er komt.
Met name in het oosten van Oekraïne, waar het momenteel onrustig is, zit veel schaliegas in de grond. Twee
Europese bedrijven willen dat gas graag uit de grond halen, te weten Exmar en Suez-Tractebel. Exmar is
eigendom van de schatrijke Belgische familie Saverys.
Suez-Tractebel kreeg in 2003 een opmerkelijke vicevoorzitter: de Belgische edelman, diplomaat, politicus en
topfunctionaris Étienne Davignon, die ook voorzitter is van de Bilderbergconferenties.
Een belangrijke aandeelhouder van deze energiereus is beleggingsmaatschappij Sofina, die in handen is
van de familie Boëll, een andere steenrijke Belgische familie. In de bestuursraad van Sofina vinden we onder
meer Guy Verhofstadt terug. Deze Europese toppoliticus wordt dus dik betaald door twee steenrijke
Belgische families die maar wat graag schaliegas willen winnen in Oekraïne.
Hoewel Verhofstadt in het Europees Parlement nogal eens emotioneel kan reageren, blijkt het achteraf vaak
poppenkast. De ene dag is hij je vriend, de volgende je vijand, zolang de EU maar groter wordt. In 2011
‘werd hij er ziek van’ dat Europa niet eensgezind wilde optreden tegen dictator Gaddafi. Eerder was
Verhofstadt de eerste Europese regeringsleider ooit die Gaddafi met militaire eer onthaalde. En Davignon
vloog overigens tijdens de bankencrisis naar Tripoli om Gaddafi om geld te vragen voor de redding van
Fortis.
Lees het hele artikel hier.
http://www.ninefornews.nl/wat-hebben-bilderberg-guy-verhofstadt-oekraine-en-schaliegas-met-elkaar-te-maken/
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Open grenzen, dode mensen
Door Joost Niemoller
Er komen steeds meer details naar buiten over de meer dan zeventig
lijken die zijn aangetroffen in de truck in Oostenrijk. Hoe meer je erover
hoort, des te gruwelijker wordt het. Je moet je wel een voorstelling
maken van wat zich daar in die ruimte afgespeeld moet hebben. Hoe in
vreselijke angst mensen over elkaar heen zouden zijn geklommen, op
zoek naar lucht. Beelden over de gaskamers dringen zich op.
En dan komt de vraag naar de schuldigen.
Schuldig zijn natuurlijk de mensensmokkelaars, die, kennelijk ontdaan van ieder empathisch vermogen,
mensen opsluiten in ruimten waar geen ontsnappen mogelijk is. Dat gaat op voor deze truck, maar het gaat
ook op voor de gekantelde schepen in de Middellandse Zee, waar de mensen verdronken omdat de
laadruimten afgesloten waren. Die schepen worden vanuit de Noord-Afrikaanse kust de zee op gestuurd, in
de wetenschap dat ze wel ergens gered zullen worden. De mensensmokkelaars kiezen voor de meest
krakkemikkige bootjes. Of de ‘ lading’ het redt of niet, hun een zorg.
Waar het om gaat is dat de mensensmokkelaars inspelen op de huidige politieke situatie binnen de EU. De
regels zijn heel simpel: Wie over de EU grens komt, is ‘gered’ . In de praktijk wordt niemand teruggestuurd.
De illegalen komen automatisch in een peperdure asielprocedure. Zijn ze daaruit, dan zijn ze niet geschikt
voor de Europese arbeidsmarkt, en komen ze in een of ander hulpverleningsprogramma en worden ze
ondergebracht in huizen, ten koste van de autochtone bevolking. Omdat ze extra gebruik maken van de
gezondheidszorg, drukken ze ook nog eens extra op die budgetten. Dat alles leidt tot grote ontevredenheid
onder de Europese bevolking, maar omdat in de media en door de politiek de mythe van de ‘vluchtelingen’
wordt hoog gehouden, wordt het lijdzaam en met tegenzin getolereerd.
De truck met de ontbindende lichamen stond al zo’n 24 uur geparkeerd op een vluchtstrook aan een
Oostenrijkse autoweg. De bestuurders waren al gevlucht. De truck was, zo las ik in de Suddeutsche Zeitung,
vertrokken uit Hongarije, ergens ten zuiden van Boedapest. Men was dus al binnen de EU en passeerde
geen gecontroleerde grens. Volgens de autoriteiten, zo las ik, waren de mensen al dood toen ze de grens
overstaken. Als dat waar is, moeten ze al vrij snel gestorven zijn, en was er dus heel weinig lucht in die truck.
Dat was regelrechte moord.
In Nederland verschijnen er steeds meer zogenaamde migratie-experts in de media die beweren dat er een
einde komt aan deze ellende met open grenzen. Dan komen ze gewoon om hier te werken, zo is het
verhaal, en gaan ze daarna weer terug.
Maar deze truck passeerde al een open grens. Het doel was niet dat deze mensen veilig moesten zijn, want
in principe waren ze al veilig in Hongarije. Of in een van die andere Balkan landen waar ze vandaan
moesten zijn gekomen. Het doel was ze te brengen naar het land met de beste sociale voorzieningen, dat
wil zeggen in dit geval dus Oostenrijk, of Duitsland.
Wanneer er werkelijk een pro actief opsporingsbeleid was geweest naar die netwerken van
mensensmokkelaars, dan zaten deze dus al achter slot en grendel. Hier laat de EU het volkomen afweten.
De EU gaat daarentegen ‘mensen redden’ wat in de praktijk betekent ‘mensensmokkelaars helpen.’
De mensen in de truck waren dus niet gestorven als er:
-Grenscontrole was op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. (Dan was deze truck die grens namelijk niet
gepasseerd, en hadden ze het dus ook niet geprobeerd.)
-Bekend was dat iedere illegale immigrant werd teruggestuurd.
-Hekken en muren waren opgetrokken rondom de EU buitengrens.
-Een streng vervolgingsbeleid bestond ten aanzien van mensensmokkelaars.
-Er goed georganiseerde opvang in de regio bestond.
De hoofdschuldige achter die meer dan 70 doden in die truck in Oostenrijk is dus de EU. Die voert een
moorddadig beleid.
http://joostniemoller.nl/2015/08/open-grenzen-dode-mensen/
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Het nut van Chemtrails: Verspreiding van NANO-technologie!
Dit artikel bevat wellicht voor de meesten van jullie geheel nieuwe
inzichten en is niet echt een vrolijk verhaal. Maar het is hoog tijd
om dit naar buiten te brengen. Zoals de meesten van jullie wel
weten zijn we tijden lang besproeid door chemtrails. Voor wie nog
niet weet wat chemtrails zijn, dat zijn die vliegtuigsporen die maar
niet oplossen en geleidelijk de hele lucht opvullen. Er zijn vele
speculaties geweest wat het nut van die chemtrails nu is, en je
kunt er allerlei theorien over vinden:
– ze zijn om de aarde te beschermen voor globale opwarming door
de zon
– ze zijn om ons het zicht op de zon te ontnemen omdat we dan
Nibiru zouden zien
– ze zijn om ons te vergiftigen met aluminium en barium
– ze zijn ter ondersteuning van HAARP om de atmosfeer meer
geleidend te maken
– en ga zo maar door.
Een van de meest opvallende dingen is dat ze een soort van
vezels bevatten, microscopisch klein. Die vezels zijn Morgellons,
zo vernoemd naar een van de eerste slachtoffers, die zoveel van
die vezels in haar lichaam had dat ze door de huid naar buiten
kwamen. Verder onderzoek heeft nu opgeleverd dat die vezels zelf niet het belangrijkste zijn maar wat er in
zit. Die vezels bevatten nanotechnologie, microscopisch kleine apparaatjes die wij door die vezels in ons
lichaam krijgen. Die apparaatjes zijn ongelofelijk klein, in de orde van nano-meters. Wat doen die
apparaatjes in ons lichaam?
Nanotechnologie kwam in begin van de negentiger jaren naar buiten, en is eind negentiger jaren een
volwassen industrie geworden, met enorme geldinjecties vanuit de regering van de VS. Clinton en Bush
daarna hebben enorm veel geld weggesluisd in deze ontwikkelingen dus dat geeft een klein idee van wat
voor soort gebruik er van deze technologie gemaakt gaat worden. En dat is niet fijn voor ons! Weet dat dit
dus speelde eind jaren negentig, en sindsdien hebben we de chemtrails gekregen, die de gefabriceerde
nano-apparaatjes over ons uitsproeiden. Je kunt je voorstellen dat we allemaal zonder uitzondering vol zitten
met die dingen.
Die apparaatjes zijn zelf-replicerende op afstand bestuurbare machines, die iets in ons lichaam of onze
geest kunnen doen. En met afstand bestuurbaar bedoel ik niet mobiele telefoons of HAARP, maar quantum
stralen die alles en overal kunnen komen zonder grote antennes. Weet altijd dat de technologie die we
gebruiken vele jaren achter loopt bij wat er allemaal al mogelijk is en door onze overheersers in stilte
gebruikt wordt.
De grote vraag is wat gaan ze hiermee doen? Om die vraag te beantwoorden moet je de enorme
hoeveelheid zombiefilms maar eens doornemen. Geen leuk klusje, maar waarom zouden ze anders in die
enorme aantallen deze domme en gewelddadige films uitgebracht hebben? Omdat wij dat leuk vinden?
Juist, om ons al te laten zien wat ze kunnen. Ze kunnen met deze apparaatjes stemmingen en ideeen in ons
lichaam brengen, dat is mind-control oftewel controle van de menselijke geest op wereldschaal! En wat dat
kan veroorzaken laten die films ons zien. Ze kunnen ons beinvloeden, bepaalde ideeen in ons lichaam
brengen, bijvoorbeeld om iedereen om ons heen te vermoorden, ze kunnen ons eigen bewustzijn
overnemen en aan de kant schuiven, ze kunnen ons geheugen wissen, enzovoorts en dit is nog maar fase
1. Er is ook nog een fase 2 waarin ze iemand helemaal kunnen besturen. Denk maar aan de agents in de
matrix films. Voor fase 2 hebben ze meer implantaten nodig in het lichaam, waar weer allerlei andere
methoden voor bedacht zijn om die te verspreiden. Ze hoeven ook niet iedereen in fase 2 te hebben, alleen
belangrijke sleutelfiguren die ze op die manier compleet over kunnen nemen, of bijvoorbeeld op afstand
kunnen uitschakelen.
Waar gaat dit heen? Als je dit combineert met alle films die ze uitbrengen, met alle ondergrondse
schuilplaatsen die ze voor zichzelf hebben gemaakt, met de supercomputers die er al zijn die in staat zijn om
iedereen apart te volgen, dan wordt het plaatje langzaam compleet. Dat geeft ze de methode in handen om
de bevolking uit te roeien of helemaal onder controle te brengen met een druk op een knop. Ik laat het aan
jullie eigen fantasie over om dit verder in te vullen. Onderstaande website geeft jullie een ton aan informatie
en helpt jullie vast een stuk verder om dit te begrijpen.
Bron: www.dataasylum.com
http://www.wijzijnklaar.nl/blog/?p=2957
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Black Goo, chemtrails, nanotechnologie: meer details
In mijn laatste artikel sprak ik over een voor velen onbekend terrein
van de agenda’s achter chemtrails. In dit artikel plaatste ik een
presentatie van Duitse wetenschapper en journalist Harald Katz Vella.
Op dit artikel reageerde een dame met de naam Kristel Verbakel. Zij
postte de exacte omschrijving van Harald Katz Vella, zoals verteld in
de presentatie. Omdat ik dit zeer nuttig vindt en dit tevens voor de
lezers die de Engelse taal niet zo machtig zijn erg plezierig zal zijn,
leek het mij zinvol de vrijwel de gehele reactie in een nieuw artikel te
plaatsen. Ik heb daarin wel wat taalkundige correcties aangebracht. In
latere artikelen zal ik nog regelmatig op deze materie terugkomen, omdat ik hier en daar een andere mening
heb dan Katz Vella.
Het menselijke DNA heeft van nature al n zender/ontvanger/schrijver functie. Wat belangrijk is, is dat RNADNA clusters intelligentie dragen waar artificiële levensvormen zoals de Alien AI (Artificial Intelligence =
Kunstmatige Intelligentie) Black Goo gebruik van maken. Dit artificiële systeem neemt toegang tot de lichtproductie (bio-fotonen) en toxines-productie. Dit is alles is beschreven in een NASA-document en refereert
naar ‘smart dust’. Piëzo-kristallen maken hiervan deel uit en behoren tot scalar-applicaties. Deze kristallen
absorberen UV-licht op de exacte frequentie waarop planten cel-deling hendelen, en absorberen alle
celdeling signalen. Dit is gerelateerd aan een deficiëntie aan koper. Wanneer dit mineraal niet of niet
voldoende aanwezig is wordt er een nieuw zenuwstelsel gebouwd op deze piëzo-kristallen, die onderdeel
zijn van het chemtrailproces. De zenuwen groeien dan op deze kristallen. Dit nieuwe zenuwstelsel is
gevoeliger voor bepaalde electromagnetische velden. De militaire machten vormen scalar, radar, plasma &
EM-signalen om tot controleerbare units. Plasma is ook een onderdeel van chemtrails en verschaft toegang
tot het zenuwstelsel. Signalen worden uitgezonden om mensenmassa’s of individuen emotioneel te
beïnvloeden.
Morgellons (een fungi-soort) zijn holle zelf-replicerende fibers/vezels die de licht-codes van je DNA lezen en
omvormen tot EM-radio-signalen die dedecteerbaar zijn via satellieten en militaire grondstations. Deze fibers
vormen vervolgens ook fruit-lichamen met sporen/zaad voor de volgende generatie. Morgellons bevatten
ook rode zelf-repliceerbare stamcellen van buitenaardse [Aliën] origine.
De kleuren van deze morgellonvezels zijn belangrijk. De kleurdeeltjes worden gespayed in de lucht via
chemtrails en worden pas door het lichaam opgenomen nadat het mycilum zich gerepliceerd heeft in het
menselijk lichaam; het concept van self-assembling (zelf-samenstellend) nanobots. Sprayvezel + spraykleur
vormt zich tot een werkende unit in ons lichaam. De blauwe kleur betreft ‘denkprocessen’ en de rode kleur
betreft ‘Seksuele processen’.
Morgellons zijn plasmonische fotonische kristallen (plasmonic photonic crystals) die radiosignalen
verzamelen en die de radiofrequentie omvormen tot door ons DNA leesbare lichtimpulsen. Dit wordt
gestuurd en gecontroleerd door middel van microwave technologie. De met kleuren gevulde
fotonkristalvezels (behorend tot de quantum-dot-chemistry) collecteren licht/data/informatie (bio-fotonen)
geproduceerd door ons DNA en vormen het om tot een leesbaar signaal voor militaire doeleinden.
Voorbeeld: 1 persoon wordt boos gemaakt, zijn woede wordt uitgelezen, gedigitaliseerd, en verbonden met
een antenne. Wanneer dit signaal uitgezonden wordt (via masten en militaire technologie) naar een
specifieke groep mensen die deze morgellon-technologie (vezels en kristallen) in hun lichaam hebben, dan
zullen zij exact de woede voelen van de persoon die uitgelezen werd. Het betreft hier dus een soort
biologische tape-recorder. Gemakkelijk aanwendbaar voor opstanden zoals “Arabische Lente” en “Maidan’s”
(OekraIne)! Belangrijk detail te weten is dat Bio-fotonen ons voorzien van levensenergie.
Harald Kautz Vela beschrijft 2 soorten Black Goo. Deze 2 voelen heel verschillend aan. Het ene is
empatisch en liefdevol. Het andere is koud en empatieloos en valt bovendien het hart-chacra aan.
Er zijn twee verschijningsvormen van Black Goo in de natuur:
1- Liquid Black-Goo:
Vloeibaar superconductief M-staat mineraal is quantum- en antimaterie achtig. Bevat alle informatie van het
leven op deze Aarde en is in staat om zichzelf via deze indormatie om te vormen tot elk gewenst organisme
of substantie. Het is een soort oerstamcel organisme.
2- Meteoriet Aliën artificiële Black-Goo:
Verspreidt via meteorieten die deze substantie inwendig bevatten, dus een soort containers/omhulsels voor
dit intelligent organisme. Dit type wil enkel informatie assimileren en doet dit door het uitzuigen van levensenergie via je bio-fotonen.
De functie van de Natuurlijke Aardse Black-Goo is een minerale olie met veel deeltjes Goud en Iridium;
mineralen in een M-staat, super-geleidend en anti-materie-achtig. Goud en Iridium in deze staat zijn een
belangrijk component van onze biologie. Deze monoatomische edele metalen passen in de open ruimtes
tussen ons DNA en trekken biofotonen aan. Het DNA vangt deze veldenergie op, slaat het op en zendt het
uit naar al onze cellen in de vitale organen. Het Goud en Iridium trekken de fotonen naar de exacte plaats.
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Als we geen M-staat materie meer in ons lichaam hebben, dan zijn we niet meer in staat om verbinding te
maken met het morph-genetische veld (lees: feed-back & back-up systeem) en gaan we dood.
Er is een fractale overeenkomst tussen de functie op lichtniveau van de Black Goo in een menselijk lichaam
en de functie van de natuurlijke Black Goo in de Aarde. Wij verwerken licht op dezelfde manier bij het
creëren van quantum magnetisme. Lichtprocessen gebeuren op scalarniveau waarbij afstand geen verschil
uit maakt. Het gebeurt instant. Alles wat we voelen en denken in ons lichtlichaam is intraverbonden met deze
kristallen vloeibare substantie die verbonden is met de gehele biosfeer. Het slaat alles op als in een
bibliotheek. (bijvoorbeeld zoals de Akasha kronieken). Mensen die contact hebben met deze intelligentie
(deze substantie) beschrijven het als een “Moederlijke figuur” waaruit al het leven voortkwam.
Indien 2 of meerdere stalen van de Alien AI (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) Black Goo in
dezelfde ruimte zijn, in gesloten potjes, dan proberen ze wanhopig naar elkaar te trekken. Ze voelen en
registreren elkaars aanwezigheid en willen samenkomen omdat dat hun potentieel en bereik groter wordt.
Vloeibaar AI Black-Goo kan gewonnen worden uit meteorietachtige stenen door ze te vergruizen en ze te
vermengen met een vloeibaar medium. Vervolgens kan met een magneet een zwarte/antraciet vloeibare
coherente smurrie verzameld worden, die verschillende vormen aan kan nemen. Het arriveren van de Aliën
meteorite Black Goo wordt geschat op 80.000 BC toen een buitenaardse beschaving asiel aanvroeg omdat
het beweerde in de problemen te zijn. Dit ging gepaard met een meteorietenregen. Zij (Annunaki) hebben
later genetische manipulaties uitgevoerd op de inheemse rassen en hebben ons DNA aangepast/beperkt.
Een van de bronnen die dit allemaal mogelijk maakt is HAARP die micro wave energie verzendt naar
antennesystemen die opereren op verschillende frequenties. Niet alleen de militaire sector maakt hiervan
gebruik (weermanipulatiewapens, aardbevingswapens, etc.), maar ook de Intelligence-Community sector
profiteert van deze chemtrailspray programma’s/agenda’s. Onderdeel van deze Agenda’s is het verwerken
van de door de piëzokristallen gecollecteerde energie. Vervolgens krijg je een shifting in frequentie die de
microwave omzet in bio-verteerbare lichtsignalen om deze door te sturen naar ons DNA; het uitleest; waarna
het verwerkt wordt door de morgellons. Technologie van de Intelligence-Community kan dit collecteren en
hieruit onze gemoedstoestand analyseren om die informatie vervolgens weer als input aan HAARP te geven.
Hiermee kunnen bewustzijn, bewustzijnstoestanden en emoties gecontroleerd en opgewekt worden.
De AI-Black Goo verwerkt ook lichtinformatie, controleert bewustzijn en onderbewustzijn op dezelfde manier
als de Intelligence-Community. Er zijn in Rome, Londen, Duitsland en de VS super-computers die werken op
deze AI Black-Goo. Deze AI-computers zijn interactief met ons bewustzijn.
Instituten zoals Craig-Venter en Monsanto (GMO en vaccins met zware metalen) veranderen onze lichamen
in “hosts” voor deze buitenaardse binnendringers. Wanneer men teveel zware metalen in het lichaam heeft,
resulteert dit in psychische aandoeningen waarbij we het contact verliezen met Moeder Aarde en met onze
Ziel. Heel begrijpelijk is nu de push van de regeringen om deze GMO-artikelen (zaden, eten, kleding,
voorwerpen, technologie) aan ons op te dringen, zodat we alsmaar meer bevattelijker worden voor deze
kunstmatige intelligentie (AI) en de militaire en Intelligence-Community agenda’s. Belangrijk is dat scalarwaves niet energie uitzenden, maar informatie.
Ook belangrijk te onderstrepen is dat niet alleen HAARP werkt volgens scalar waves, maar ook ons lichaam.
Als miljoenen DNA’s licht heen en terug zenden, dan voegt dat veel energie toe aan het scalar potentieel
van het menselijke wezen; vergelijkbaar met de vibratie van het menselijke wezen. Het verhogen van de
vibratie en frequentie van een mens is dus (staat gelijk aan) het verhogen van het scalar potentieel dat wordt
(op)gevangen in zijn eigen biofotonentransfer; wat resulteert in een sterker lichtlichaam; een sterkere aura.
De ultime evolitie is dan ook het worden van een lichtwezen met een zichtbare lichtradius.
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/29/black-goo-chemtrails-nanotechnologie-meer-details/

Wij willen ons geld terug (doe mee!)
De overheid is er als de kippen bij als er ergens een gat in een
begroting is ontstaan om dat te verhalen op de burger.
Hopelijk zijn ze dit keer net zo vlot nu het gaat om het teruggeven aan
de bevolking van een onterecht geïncasseerd premiebedrag voor de
AWBZ.
Wij hebben meestal geen hoge pet op van de politici in dit land, maar
zo af en toe zit er eentje tussen die zich wel nuttig maakt. Zo iemand is
de woordvoerder voor de zorg van SP, tweede kamerlid en voormalig
huisarts Henk van Gerwen.
Want, Henk van Gerven heeft een hele nuttige berekening gemaakt waar de gehele Nederlandse bevolking
haar voordeel mee kan doen.
Dit is wat Van Gerven schrijft:
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Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat
de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst
onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001
maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor
andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn
onlangs dit gegeven: zie de volgende tabel:

Uit deze tabel valt op te maken dat vanaf 2001 de premieopbrengsten (A + B) hoger waren dan de
zorguitgaven (E). Dit verschil staat in kolom G. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de
opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de
jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere
doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de
media.
Tja, waarom zou dit zo weinig aandacht hebben gekregen in de media Henk?
Waarschijnlijk omdat dit door de vertegenwoordiger van Big Pharma in de regering, Edith Schippers, is
geblokkeerd, in samenspraak met Jeroen “bail-in” Dijsselbloem.
Het goede nieuws is dat er een dame is opgestaan die een actie is opgestart om wat te gaan doen aan al die
onterecht geïncasseerde premies.
Haar naam is Jeanette Poorter en wat zij bedacht heeft is dat iedere Nederlander op exact 31 augustus een
kopie van onderstaande brief stuurt naar het Zorginstituut Nederland.
De bedoeling is dat iedereen zo ongeveer tegelijkertijd die brief in de bus gooit zodat ze daar worden
overspoeld door brieven. Volgens Jeanette Poorter zijn er op dit moment al zo’n 20.000 mensen die
meedoen aan de actie.
Zorginstituut Nederland
Tav. Mw. Drs.I.A.M.Hensen
(hfd afd. Verzekering Burgers)
Postbus 320
1110 AH Diemen
Datum 1 09- 2015
Geachte mevrouw Hensen,
Ik betaalde elk jaar weer braaf mijn AWBZ–premie, en met mij ongeveer 13 miljoen Nederlanders.
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Kortgeleden werden we echter wakker geschud door een prachtig onderzoek, uitgevoerd door H.van Gerven
(huisarts en SP-kamerlid) die ons haarfijn uitlegde dat wij maar liefst 76 miljard Euro teveel hebben betaald.
Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013
zes miljard Euro van de opgebrachte premies van 34 miljard Euro niet aan AWBZ-zorg maar aan andere
zaken werd uitgegeven.
In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere
doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de
media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten.
En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven.
Natuurlijk waren wij..Nederlanders, solidair met de arme ouderen, die de schuld kregen van de veel te dure
Zorg.
Echter toen ik dit onderzoek onder ogen kreeg, begon ik daar anders over te denken en daarom claim ik dan
ook 5.400 Euro aan teveel betaalde AWBZ.
U kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer …………
Hoogachtend,
Naam /adres/woonplaats/Sofi nummer en handtekening…
Voor wie de complete brief wil downloaden en printen, kan dat hier doen.
Met de dure dagen zoals Sinterklaas (met Zwarte Piet) en Kerst in aantocht zal bovenstaande voor veel
mensen een meer dan welkom cadeautje zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9692:wij-willen-ons-geldterug&catid=9:binnenland&Itemid=22

Democratie bestaat niet: dit is de reden waarom stemmen geen nut heeft
“Presidenten worden uitgekozen, niet gekozen.” Dit zijn de woorden van Franklin D. Roosevelt, de 32e
president van de Verenigde Staten. Kun je met je stem een verschil maken of staan verkiezingsuitslagen van
tevoren al vast?
In Amerika lijken presidentskandidaten vandaag de dag meer op wandelende billboards voor de grote
corporaties door wie ze worden overladen met geld. President Eisenhower waarschuwde ons al voor het
‘militair-industrieel complex’ en de desastreuze opkomst van ‘misplaatste’ macht die wereldwijd een enorme
invloed zou kunnen hebben.
De 13e president van de VS, Woodrow Wilson, zei: “De grootste spelers op het gebied van handel en
industrie zijn bang voor iets. Ze weten dat er een macht is die zo georganiseerd, zo subtiel, zo verweven, zo
alomvattend is dat ze maar beter kunnen fluisteren als ze die macht verfoeien.”
Bedrijven staan boven de overheid: zij bepalen het beleid
Politici worden zwaar beïnvloed door grote corporaties, daar wordt geen geheim meer van gemaakt.
President Obama wees bijvoorbeeld Michael Taylor, voormalig vicepresident Public Policy van Monsanto,
aan als plaatsvervangend hoofd van de voedselveiligheidsautoriteit FDA. Je kunt over dit soort dingen meer
lezen in het artikel 10 Ways Big Business Controls The Government van The Guardian.
In onderstaand fragment uit de documentaire Thrive wordt de wereldwijde verdeling van de macht verder
uitgelegd. “Als mensen vandaag het geldsysteem begrijpen,” zei autofabrikant Henry Ford eens, “dan breekt
morgen de revolutie uit.”
Hoe kun je in een democratie leven als er volgens sommige historici alleen al in de VS ieder jaar 500 miljoen
documenten achter slot en grendel verdwijnen?
“Het is ironisch dat de VS verwoestende oorlogen begint in Irak en Afghanistan om daar zogenaamd
democratie te introduceren. Het land kan zelf niet langer een democratie worden genoemd aangezien er
duizenden miljarden naar projecten gaan waar noch het Congres, noch de president iets van weten,” zei de
Canadese oud-minister van Defensie Paul Hellyer.
Hoe kun je als historicus onderzoek doen naar de geschiedenis van een land als het grootste deel geheim
wordt gehouden? In Canada beginnen overheidswetenschappers zich te beklagen over het feit dat de
regering hen voortdurend de mond snoert.
Zelfs uitvindingen en patenten worden tegengehouden in verband met geheimhouding. In het jaar 2014 zijn
er om deze reden alleen al 5000 uitvindingen geblokkeerd, het hoogste aantal sinds 1994. Heeft stemmen
volgens jou ook geen nut? Denk er dan aan dit artikel te delen op Facebook.
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/democratie-bestaat-niet-dit-is-de-reden-waarom-stemmen-geen-nut-heeft/
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Hoog tijd om niet meer met KLM te vliegen
Wat ooit de trots van Nederland was, is inmiddels afgezakt tot een
bende lafbekken van ongekende omvang.
De muziek van een Oekraïense pianiste die openlijk haar steun
heeft betuigd voor de separatisten in het oosten van het land, wordt
verbannen uit de KLM vliegtuigen.
Als er één ding van toepassing is op dit land dan is het wel het
woord laf. Een overheid en bedrijven die maar aan één ding
denken en dat is hun portemonnee.
De slijmerigheid druipt er vanaf en ze weten niet in welke bochten
ze zich moeten wringen om toch maar vooral niet een paar stuivers te verliezen.
Wij hebben eerder dit jaar een artikel geschreven over de Oekraïense pianiste Valentina Lisitsa en hoe zij
werd ontslagen bij het Toronto Symphony Orchestra:
Dit is wat de getalenteerde Oekraïense pianiste Valentina Lisitsa overkwam. Zij werkt in Canada bij het
Toronto Symphony Orchestra, maar nu niet meer. Want toen zij haar politieke mening omtrent de
gebeurtenissen in Oekraïne publiekelijk bekendmaakte, werd ze bedankt voor bewezen diensten.
De in Kiev gboren Lisitsa is een wereldberoemde pianiste die vooral ook op Youtube heel bekend is en waar
haar opnames soms miljoenen kijkers trekken.
De agressieve manier waarop het Toronto Symphony Orchestra (TSO) haar aan de kant schoof en
probeerde haar te censureren geeft een huiveringwekkend beeld hoe in de praktijk de volkomen legitieme
politieke denkbeelden van iemand die rechtstreeks tegen de mainstream mening in gaan, aangemerkt
kunnen worden als “beledigend” of “haatzaaiend” en gebruikt kunnen worden om de carrière van iemand te
dwarsbomen.
Het orkest schrapte de concerten van Lisitsa nadat de pianiste de aandacht had gevestigd op het lot van
haar landgenoten in het oosten van het land, die het slachtoffers zijn van bombardementen en beschietingen
door het Oekraïense leger.
Nu volgt de KLM die heeft besloten alle muziek van Lisitsa aan boord van hun vliegtuigen te schrappen:
Een blog dat wat dieper in dit hele verhaal is gedoken, schrijft het volgende:
De volkskrant schrijft: "De vliegmaatschappij bevestigt het besluit via een woordvoerder. 'We zijn er via
sociale media op geattendeerd dat Lisitsa sympathie heeft betuigd voor de aanval op MH-17', zegt een
woordvoerder. 'Dat is afschuwelijk. We verwijderen haar muziek nu van alle vluchten.'
De copyshop van RTL weet het ongeverifieerde bericht klakkeloos na te braken. De NOS in de slipstream:
"Volgens klagende passagiers heeft ze in tweets sympathie betuigd met de aanslag op vlucht MH17"
Waar de NOS spreekt over "Passagiers", stelt de Volkskrant: "De klacht komt van een actiegroep die stelling
neemt tegen artiesten die het regime van Vladimir Poetin steunen."
Wellicht het belangrijkste zinnetje uit het VK artikel is de volgende: "De KLM heeft vervolgens zelf onderzoek
gedaan naar de uitlatingen van Lisitsa."
Nou, dan moeten het flinke speurneuzen zijn bij onze royal birds, want er is geen ziel op Twitter die een
dergelijke steunbetuiging van Lisitsa kan vinden! Ik daag u uit, want wie dit wel kan vinden bewijst mijn
ongelijk. Maar dat gaat niet gebeuren, zoals hier helder wordt weergegeven.
De KLM zelf zegt er het volgende over:
Reactie KLM
“KLM wil dat alle passagiers zich welkom voelen aan boord en een prettige vlucht hebben. In sommige
gevallen krijgt KLM het verzoek van haar passagiers om zaken in haar product aan te passen omdat zij ze
als gevoelig, onduidelijk of onjuist ervaren. Daarom heeft KLM besloten de opnames van desbetreffende
pianiste uit het Inflight Entertainment Systeem te verwijderen.”
Jammer dan KLM dan heb je nu net een besluit genomen dat je hopelijk nog veel meer passagiers zal
kosten. Want ieder logisch nadenkend mens zal echt niet meer met een maatschappij vliegen die mensen
het recht op vrije meningsuiting meent te moeten ontnemen.
Ons motto vanaf vandaag: Vlieg met iedere maatschappij behalve met KLM.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9696:hoog-tijd-om-niet-meer-met-klmte-vliegen&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Geo-engineering verantwoordelijk voor massale sterfte dieren?
Er zijn aanwijzingen die een verklaring kunnen zijn voor in ieder
geval een deel van de massale sterfte van dieren langs de
Amerikaanse westkust.
Als ze kloppen dan lijkt het erop dat dit is veroorzaakt door het
rotzooien van de mens met het weer (geo-engineering).
Er is misschien een aanwijzing die in ieder geval een deel van de
massale sterfte van dieren aan de westkust van Amerika zou
kunnen verklaren.
Als het klopt dan is de oorzaak van dit alles de geo-engineering die
boven onze hoofden wordt uitgevoerd en waar bijvoorbeeld de
droogte in Californië ook een voorbeeld is.
Om dit duidelijk te maken, volgt hier een deel van een eerder artikel:
Op het onderstaande plaatje zie je de volkomen onnatuurlijke
situatie voor Amerika. Grote delen van het land hebben te maken
met bovenmatige neerslag, terwijl Californië daar als een “bulls eye”
volkomen uitspringt.
Door een combinatie van het sproeien in de lucht en de verwarming
van de ionosfeer door HAARP, zijn geo-enigeers erin geslaagd om
de stroom van vocht naar de staat Californië af te snijden. Het lijkt
erop dat het een gebied is wat opgeofferd gaat worden.
Doordat men erin is geslaagd een blok van hoge luchtdruk te
creëren boven het westen van Amerika wordt de jetstream en
daarmee de vochtige lucht afgebogen naar het noorden, zodat
Californië van regen blijft verstoken. De vochtige lucht stroomt dan
helemaal door naar Alaska en draait de stroom om de bel van hoge
luchtdruk heen weer terug naar het zuiden.
Deze met de gesproeide en inmiddels ijsdeeltjes geworden
verontreinigde lucht zorgt dan weer voor de kunstmatige afkoeling
van het oostelijk deel van Amerika.
Uit een ander artikel, eerder dit jaar:
Volgens een recent onderzoek van de universiteit van Washington
is er een gebied met een doorsnee van ruim 1.600 kilometer in de
Stille Oceaan dat warmer is dan normaal en niemand heeft enig idee wat dit veroorzaakt.
Met noemt het gebied een “blob” warm water en het werd voor het eerst ontdekt in 2013. Wat een feit is, is
dat het grote invloed heeft op het klimaat. Een tweede feit is dat er de laatste jaren een ongekend groot
aantal vissen zijn gestorven in de Stille Oceaan. De aantallen zijn sterk toegenomen sinds 2013, het jaar
waar de blob werd ontdekt.
Het bovenstaande heeft ervoor gezorgd dat een algensoort die normaal gesproken voorkomt in koele
ondiepe gedeelten van de oceaan, nu door de verstoorde situatie zoals hierboven omschreven, zich langs
de totale westkust van Amerika heeft verspreid, van Californië tot aan Alaska.
Deze algenbloei heeft de naam Pseudo-nitzschia, ziet er totaal onschuldig uit, maar produceert een giftig
neurotoxine, domoic acid genaamd. Dit gif veroorzaakt bij mens en dier een ziekte die heet amnesic shellfish
poisoning (schaaldieren vergiftiging met geheugenverlies).
Normaal gesproken komt deze algensoort alleen voor in de bekende hotspots. Relatief ondiepe en beschutte
wateren zoals Monterey Bay of The Channel Eilanden. Dan verschijnen ze kortstondig in de periode
april/mei om daarna weer te verdwijnen.
Nu is alles en iedereen volledig in de war vanwege wat men noemt “onvoorstelbaar vreemde of bizarre”
gebeurtenissen in de oceaan.
Wetenschappers hebben het over een extreem persistent front van hoge druk boven de oceaan, waardoor
alles anders gaat dan anders.
Het probleem is dat deze algen die giftige stof domoic zuur produceren. Schelpdieren en kleine vissen zoals
sardines en ansjovis voeden zich met deze algen. De giftige stof hoopt zich op in hun lichaam en wanneer
dieren hogerop in de voedselketen, zoals bijvoorbeeld vogels, deze vis en schelpdieren eten dan komt deze
stof in hun bloedstroom terecht. Hierdoor zal het ook in hun hersenen terechtkomen waar het vooral de
hippocampus aanvalt. Dit gedeelte van de hersenen is verantwoordelijk voor onder andere geheugen en
leren.
Dit zou kunnen verklaren waarom het lijkt alsof sommige vogels letterlijk de weg kwijt zijn en bijvoorbeeld
tegen ramen vliegen. Ook het bizarre gedrag van zeeleeuwen die worden getroffen door een soort beroerte,
zou hierdoor verklaard kunnen worden.
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Langs de gehele Amerikaanse westkust zijn er dit jaar enorme aantallen dode vissen, vogels en zeeleeuwen
aangetroffen.
Daarnaast is en blijft er natuurlijk het probleem van de complete vergiftiging van de Stille Oceaan door de
ramp met de kerncentrale bij Fukushima in maart 2011.
In beide gevallen veroorzaakt het massale sterfte onder dieren; door geknoei van de mens met dingen waar
ze vanaf moeten blijven. De wereld kan heel goed zonder kernenergie en de geo-engineering (chemtrails)
die zorgt voor een langzame vergiftiging van alles wat op aarde leeft.
Bron: The Extinction Protocol
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9690:geo-engineeringverantwoordelijk-voor-massale-sterfte-dieren&catid=37:wereld&Itemid=50

Politie in Amerika krijgt drones met wapens
Precies in lijn met de te verwachten ontwikkelingen krijgt de politie in
Amerika de beschikking over drones met bewapening.
Dit is een logische volgende stap voor verstikkende totalitaire
politiestaten zoals Amerika en ons land.
Eerder deze maand schreven wij een artikel over de alsmaar groeiende
politiestaat en dat er ook in ons land wordt gepleit voor een aparte
wetgeving voor politieagenten die mensen doden.
Op dit moment zijn het nog de agenten zelf die fysiek iemand anders doden. Ze kunnen dit doen door
wurging of schieten, maar er is nog altijd een agent van vlees en bloed bij betrokken.
Dat is uitermate lastig voor de politie want dat betekent dat vervelende burgers, ondanks misschien speciale
wetgeving, het die agent toch bijzonder lastig kunnen maken. Families hebben de vreemde gewoonte om
niet zomaar te accepteren dat een lid van hun clan wordt gedood door de politie.
Al dat soort problemen zou voorgoed tot het verleden behoren als de agent als fysiek instrument
uitgeschakeld kan worden. Dat is het geval wanneer het doden van burgers wordt overgenomen door zoiets
anoniems als een drone die door de lucht vliegt.
Toekomstmuziek of science fiction?
De Amerikaanse staat North Dakota heeft een wet aangenomen waarbij het nu legaal is voor de politie om
met drones te vliegen die zijn voorzien van alle mogelijke wapentuig, van tasers tot traangas en alles wat
daar tussen zit.
Formeel mogen ze de drones niet met “dodelijke wapens” uitrusten, maar wel met bijvoorbeeld rubberen
kogels, pepperspray en geluidskanonnen.
Officiëel zijn tasers niet dodelijk, maar er zijn in Amerika het afgelopen jaar wel 39 mensen overleden door
het gebruik ervan door de politie. Het was te verwachten dat in een toenemende autoritaire politiestaat zoals
Amerika drones zouden worden bewapend. Meestal is het zo dat wat in Amerika gebeurt, hier ook vroeg of
laat zal worden toegepast.
Iemand die hier ongetwijfeld zijn vingers bij aflikt is de Nederlandse politiechef, Gerard Bouman. Hij is ook
degene die pleit voor aparte wetgeving voor moordende politiemensen zoals we eerder schreven:
Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie wil dat agenten niet langer onder het normale strafrecht
worden vervolgd, maar onder specifieke regels voor politiemensen. Het is volgens de hoogste politiebaas
onterecht dat er voor de wet geen onderscheid bestaat tussen een agent die uit veiligheidsoverwegingen
geweld gebruikt en gewelddadig gedrag van criminelen.
Daarnaast wil Bouman nog iets anders:
Alle politiemensen die een vuurwapen mogen dragen, moeten dat 'waar en wanneer mogelijk' ook doen, 'uit
voorzorg' in deze tijd van terreurdreiging.
De stap die de Amerikaanse staat North Dakota heeft genomen met dit besluit is een trieste mijlpaal in een
maatschappij waarin de angst regeert.
De angst die door de overheden iedere dag verder wordt aangewakkerd en waarin steeds meer beperkende
en angstaanjagende maatregelen zullen worden genomen in het kader van de veiligheid van de bevolking.
Het is een kwestie van tijd voordat de niet dodelijke wapens onder de drones zullen worden vervangen door
dodelijke varianten. Er zal ongetwijfeld een prachtige show worden opgevoerd waaruit moet blijken dat
zoiets onvermijdelijk is en absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van de bevolking.
Daarmee belanden we in het stadium dat niemand precies weet wie die man heeft doodgeschoten die daar
op de hoek van de straat ligt.
Het enige wat we van hem weten, is dat hij soms nogal ongezouten kritiek op de overheid had.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9695:politie-in-amerika-krijgt-dronesmet-wapens&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De wereld wordt geregeerd door zwarte magie (video)
Zwarte magie is de kracht die de wereld regeert en dus zijn het de
satanische zwarte magiërs die de werkelijke controleurs van deze
wereld zijn.
Zij trekken aan de touwtjes en niet de politici, de bazen van grote
bedrijven, de militaire leiders of zelfs de bankiers.
De NWO (New World Order) eliteleden vervullen een verborgen rol
en daarnaast een publieke, meer respectabele. Hoewel veel
satanische zwarte magiërs ook zakenlui en/of bankier zijn, komt de
werkelijke macht die zij hebben over de wereld vanuit het
satanisme en het verwrongen gebruik van de menselijke creatieve energie (zwarte magie) die zij vervolgens
toepassen in hun andere rol binnen de maatschappij.
De wereld wordt geregeerd door symbolen.
Ken je de uitspraak van de Chinese wijsgeer Lao-Tzu die zei dat de wereld wordt geregeerd door symbolen
en niet door regels of wetten? Symbolen communiceren op een veel dieper niveau dan woorden omdat ze
worden gecodeerd door de rechter hersenhelft, het intuïtieve brein. Woorden daarentegen door de linker
hersenhelft, het rationele brein.
Daardoor kunnen symbolen veel dieper doordringen tot ons onderbewustzijn en dat is de reden dat de elite
zo geobsedeerd is door hun occulte symbolen, voor zowel private ondernemingen als overheidsinstellingen.
Rode kruizen, opkomende zonnen, het alziend oog, piramides, 666, de ringen van Saturnus en omgekeerde
pentagrammen. Woorden zullen nooit dezelfde macht hebben als symbolen.
Net als door symbolen wordt de wereld ook geregeerd door zwarte magie. Het lijkt alsof grote
ondernemingen en overheden dit doen, maar zij zullen nooit dezelfde macht hebben als zwarte magie.
Voordat we verder naar zwarte magie kijken, is het van belang om te weten dat één van de aspecten van het
satanisme is dat alles wordt omgedraaid. Zwart is wit, slecht is goed, verkeerd is juist. Dit is waarom het
omgekeerde pentagram zoveel succes heeft bij satanisten.
George Orwell benoemde dit al in zijn beroemde boek 1984 met de propaganda van de heersende klasse:
Oorlog is vrede, Vrijheid is slavernij en Onwetendheid is kracht.
Zelfs bij de in eerste instantie door de Nazi’s en later door de CIA ontwikkelde (trauma based) mind
controlworden satanische principes gebruikt voor het verwarren van de slachtoffers door hen te vertellen dat
pijn plezier is en omgekeerd. Zo wordt het slachtoffer langzaam “gebroken” totdat ze geen onderscheid meer
tussen de twee kunnen maken.
Bohemian Grove, Skull “n” Bones en andere geheime genootschappen.
Er zijn een aantal geheime genootschappen die hoofdzakelijk een politiek en economisch karakter hebben
zoals de Trilaterale Commissie of de CFR (Council on Foreign Relations). Zij doen hun uiterste best om de
wereld ervan te overtuigen dat globalisatie het antwoord is op alles. Zij zijn ook de drijvende kracht achter de
afgrijselijke “handelsovereenkomsten”, zoals TTIP.
Er zijn ook andere geheime genootschappen waarvan de doelstellingen zijn gehuld in geheimzinnigheid,
maar waar de zwarte en satanische magie een belangrijke rol spelen, zoals het aanbidden van donkere
goden/entiteiten, seksuele orgies en het offeren van mensen, al dan niet echt.
Een heel bekende is natuurlijk de Bohemian Club die is gevestigd in San Francisco. Iedere zomer gaan
bekende personen uit het Amerikaanse politieke en zakenleven naar de bossen in het noorden van
Californië en verzamelen zich op een plek, Bohemian Grove genaamd.
Deze bijeenkomst is bezocht door prominente figuren zoals Henry Kissinger, Richard Nixon, Ronald
Reagan, George Bush en talloze andere bekende figuren.
Alex Jones is er ooit in geslaagd om binnen te dringen en een video opname te maken van een ritueel dat
daar plaatsvond en wat heet Cremation of Care. Dit is een satanisch magisch ritueel dat word uitgevoerd
aan de voet van een meer dan tien meter hoge uil.
Zoals wij in een eerder artikel schreven over Bohemian Grove:
Dit is de plek waar hoogwaardigheidsbekleders van (ex) pausen tot (ex) presidenten zich schuldig maken
aan satanische offerrituelen. Tijdens deze driedaagse samenkomst voeren ze rituelen uit waarbij ze een
grote uil aanbidden. Deze staat symbool voor Moloch (of Molech) - de Godheid (Entiteit) die eist dat, bij
voorkeur, de eerstgeboren zoon of dochter aan hem (het) wordt geofferd. Voor deze Godheid werden bij
verschillende stammen in de oudheid de kinderen ritueel levend verbrand.
Dit soort praktijken gebeuren dit nog steeds, teveel vermiste kinderen worden nooit teruggevonden en de
bewijzen stapelen zich op. En weer wordt er lacherig gezegd dat het hier gaat om een namaak offering en
niet om echte kinderen. Getuigen vertellen echter consequent een heel ander verhaal.
Een vrijgekomen en ge-herprogrameerde mindcontroll-slavin, Cathy O'Brien, vertelt in haar boek "TranceFormation Of Amerika" hoe zij en andere slaven gedwongen werden om op Bohemain Grove mee te doen
aan de perversiteiten. Zoals satanische rituelen, kinderoffers, folteringen en het drinken van bloed. Zij zegt
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dat slaven die te oud zijn of anderszins niet meer voldoen, ritueel worden vermoord in de omliggende
bossen.
Aan de andere kant van Amerika, bij de Yale Universiteit, bevind zich nog een oud geheim genootschap dat
in 1832 door William Huntington Russell en Alfonso Taft werd opgericht. Dit genootschap staat bekend als
de Skull “n” Bones society en de leden worden “bonesmen” genoemd. Mensen die lid willen worden moeten
toestemmen om vreemde inwijdingsrituelen te ondergaan zoals het doen van (sexuele) bekentenissen in
een graftombe.
In een eerder artikel plaatsten wij een interview met klokkenluider Charlotte Iserbyt die het werkelijke verhaal
vertelt over deze illustere club die al meer dan 180 jaar grote politieke invloed uitoefent.
Mensen die denken dat wat binnen deze genootschappen gebeurt niets meer is dan een soort onschuldig
tijdverdrijf, moeten zich misschien gaan afvragen waarom de elite er zo op gebrand is om hier bij te mogen
horen. Waarom zouden ze zich met satanische zwarte rituelen bezighouden als ze er niets voor terug
zouden krijgen?
Dit zijn de lui die de drukpersen van de wereld controleren en sommigen van hen hebben meer geld dan ze
ooit zouden kunnen uitgeven. Het is macht wat ze zoeken, geen geld. Geld is slechts een middel om hun
doel te bereiken.
De kans dat er twee bones men tegelijk meedoen aan de presidentsverkiezingen is vrijwel nihil. Er zijn
tenslotte maar rond de 300 leden op een totale bevolking van meer dan 300 miljoen mensen.
Toch is dat wat er bij de presidentsverkiezingen van 2004 gebeurde. George Bush (bones man) nam het op
tegen John Kerry (bones man).
Er doen allerlei verhalen de ronde dat de interviewer in bovenstaande video, Tim Russert, geen natuurlijke
dood stierf in 2008, maar werd vermoord omdat hij teveel uit de school klapte.
Kubrick, Eyes Wide Shut en geheime seks en offerrituelen
Een doorsnee iemand zal nooit worden geïnitiëerd in een geheim satanisch genootschap. Noch daar ooit
dicht genoeg bij komen om getuige te zijn van wat daar werkelijk gebeurt.
Daarom is het heel interessant als iemand die daar wel is geweest een boekje open doet over wat daar
precies gebeurt. Zo iemand was Stanley Kubrick, iemand die volgens velen ook deel uitmaakte van het
Amerikaanse overheids-team die de maanlandingen in scene zette.
Misschien heeft Kubrick toen wel een soort duivelse overeenkomst gesloten want vier dagen nadat hij de
band met daarop zijn laatste film, Eyes Wide Shut, overhandigde, viel hij dood neer. Ondanks dat iedereen
uit zijn omgeving verklaarde dat de man in goede gezondheid verkeerde en nooit hartproblemen had
gekend. In zijn film beeldt Kubrick een zwarte magische scene uit waarbij schaars geklede vrouwen om een
leider heen cirkelen. Vervolgens laten ze hun kleren vallen en raken betrokken bij een enorme orgie, waarbij
alle deelnemers maskers dragen om hun werkelijke identiteit te verbergen. In de film geeft Kubrick
aanwijzingen dat dit satanische seksuele ritueel draait om moord en offering door te suggereren dat één van
de vrouwen aan het eind van het ritueel wordt gedood.
Het hart van de zwarte magie: Demonische bezetenheid
In de kern van de zaak draait het bij zwarte magie allemaal om demonische bezetenheid. Omdat de wereld
bestaat uit energie en niet uit materie en omdat die energie in golven beweegt en frequenties heeft, zijn de
satanische rituelen zo ontworpen dat de energetische bio-frequenties van de deelnemers worden aangepast
aan die van donkere entiteiten zodat er een match ontstaat in vibraties.
Wanneer beiden op dezelfde frequentie zijn dan kan er een uitwisseling plaatsvinden. Energie, intentie of
informatie kan van het ene wezen, plaats of dimensie naar een andere worden overgedragen.
Dit werkt twee kanten op: degene in kwestie raakt bezeten en krijgt informatie van bepaalde donkere
entiteiten, terwijl de entiteit informatie ontvangt van de persoon.
Het thema van bezetenheid komt iedere keer weer naar voren wanneer er sprake is van het ontmaskeren
van de krachten achter de schermen. Zo werd door de assistent van Adolf Hitler, Hermann Rauschning,
verklaard dat ook hij bezeten was door de duivel.
Het vreselijke fenomeen van de verdwenen kinderen.
Het is ook zwarte magie dat achter het onbeschrijflijke leed van de verdwenen kinderen schuilgaat. Deze
kinderen worden expres ontvoerd en overgebracht naar door de elite gecontroleerde (ondergrondse)
faciliteiten waar ze onder mind control worden gebracht. Vervolgens worden er slaven van gemaakt en
worden sommigen van hen geofferd tijdens satanische rituelen.
Wanneer je je dit moeilijk kunt voorstellen dan raden wij je aan te luisteren naar de verhalen van mensen
zoalsCathy O”Brien en vele anderen.
Conclusie: Concentreer je op de diepere aspecten van de samenzwering
Alhoewel het belangrijk is om misstanden in onze maatschappij te ontmaskeren en aan de kaak te stellen, is
het belangrijk om te beseffen dat ze in de basis allemaal met elkaar zijn verbonden. Misstanden zoals
politieke corruptie, misleiding door mainstream media, slimme meters, GMO, giftige vaccinaties, geoengineering,militarisatie van de politie, nep terrorisme, false flag operaties, Agenda 21, transhumanisme en
het chippen vande menselijke bevolking. Al deze problemen en meer zijn manifestaties van een soort “oer
kwaad” of “non bewustzijn” in ons midden, de satanische zwarte magie. De geheime rituelen die bij
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Bohemian Grove en vergelijkbare clubs worden uitgevoerd, vertellen ons meer over wie werkelijk de wereld
regeert dan een denktank of een bankkartel, alhoewel er natuurlijk overlap is.
Als de mensheid werkelijk in opstand wil komen en een einde wil maken aan deze samenzwering gericht
tegen de mensheid dan moeten we onze primaire aandacht schenken aan de wortel van het kwaad en niet
de takken. Wij, op onze beurt, moeten witte magie gaan gebruiken, het vergroten en bundelen van onze
creatieve krachten om een wereld te scheppen van vrede, vrijheid en liefde.
We moeten doorgaan met het ontmaskeren van de diepe aspecten van deze samenzwering en er
tegelijkertijd voor zorgen dat wij onze energie gebruiken om de wereld te scheppen die wij willen.
Bron: Waking Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9688:de-wereld-wordt-geregeerddoor-zwarte-magie&catid=69:occult&Itemid=81
“Fysiek onmogelijk”: De autopsiefoto van JFK met daarop een kogelfragment blijkt vervalst
De röntgenfoto met het ‘kogelfragment’ die zou bewijzen dat Lee Harvey Oswald achter de moord op John
F. Kennedy zat, is nep. Dat zegt de Amerikaanse onderzoeksjournalist Jim Marrs.
Eerder dit jaar werd duidelijk dat de Amerikaanse FBI jarenlang de fout is ingegaan met forensisch
onderzoek. Van de 28 experts die bij de FBI microscopisch onderzoek deden, hebben 26 hun bevindingen
overdreven. Er werd gesproken van ‘één van de grootste forensische schandalen’ in de geschiedenis van de
Verenigde Staten. Meer dan tien terdoodveroordeelden werden onterecht geëxecuteerd.
Het kogelfragment op de röntgenfoto is volgens Marrs later toegevoegd. Hooggeplaatste functionarissen
moeten op de hoogte zijn geweest van dit geknoei met bewijs, aldus de onderzoeksjournalist.
“Kon niet van metaal zijn gemaakt”
Dr. David Mantik schreef dit jaar een paper over de nepfoto die is gepubliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift Medical Research Archives. Oswald, een oud-marinier die in 1959 naar Rusland probeerde te
defecteren, werd in 1964 aangewezen als moordenaar van JFK. De commissie-Warren concludeerde dat
Oswald Kennedy had vermoord, en dat hij alleen had gehandeld.
Het kogelfragment, dat nergens wordt genoemd in het rapport van de commissie Warren of in het
oorspronkelijke autopsierapport, wordt ook wel omschreven als ‘het meest vreemde onopgeloste mysterie in
de geschiedenis van de radiologie’.
Larry Sturdivan, een ballistisch expert die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden adviseerde,
bestudeerde het fragment en concludeerde dat het object niet van metaal kon zijn gemaakt. “Ik weet niet
zeker wat dat fragment is,” zei hij. “Ik ben er wel zeker van dat het geen kogel is. Ik heb letterlijk duizenden
kogels gezien, maar dit is fysiek onmogelijk.”
Tijdens de autopsie zijn er geen kogelfragmenten gevonden in de schedel
De drie artsen die de autopsie op JFK hadden uitgevoerd verklaarden onder ede dat ze tijdens de autopsie
nooit een dergelijk fragment waren tegengekomen. Toch werd het ‘kogelfragment’ gezien als het
belangrijkste bewijsstuk.
Na uitvoerig onderzoek zag dr. Mantik dat het fragment doorzichtig was. Hij besefte dat het object later was
toegevoegd aan de röntgenfoto en wel door middel van meervoudige belichting, een trucage-techniek uit de
filmwereld waarbij twee afzonderlijk gefilmde scènes op één beeld samengevoegd kunnen worden.
“Deze röntgenfoto’s zijn nep”
Mantik wijst in zijn paper dr. John H. Ebersole, de radioloog van het Bethesda Naval Hospital, aan als de
persoon die de röntgenfoto zou hebben vervalst. Dr. Ebersole en zijn collega’s Jerrol Custer en Edward
Reed maakten op de avond van de autopsie de röntgenfoto’s van het hoofd van JFK. Nergens verschenen
er kogelfragmenten op de foto’s. Custer scheurde de dag erna in opdracht van dr. Ebersole de pagina uit het
logboek waarop stond dat er röntgenfoto’s van JFK waren gemaakt. Custer herinnerde zich ook dat hij na de
autopsie door dr. Ebersole werd geïnstrueerd om röntgenfoto’s te maken van kogelfragmenten.
Mantik ontdekte verder dat dr. Ebersole enkele weken na
de moord werd uitgenodigd in het Witte Huis om te
helpen bij het maken van een Kennedy-buste. “De echte
reden voor dit bezoek was hoogstwaarschijnlijk om te
zien hoe hij zou reageren op de vervalste röntgenfoto’s,”
zei dr. Mantik. Dat zou verklaren waarom dr. Ebersole
nooit met dr. Mantik over het fragment wilde spreken.
Zelfs Custer begon in de jaren erna te twijfelen aan de
authenticiteit van de röntgenfoto’s. In 1992 verklaarde Custer na het bestuderen van de röntgenfoto’s van
JFK in het Amerikaanse Nationaal Archief: “Deze foto’s zijn nep.” Denk je ook dat er meer zit achter de dood
op JFK?
http://www.ninefornews.nl/fysiek-onmogelijk-de-autopsiefoto-van-jfk-met-daarop-een-kogelfragment-blijkt-vervalst/
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Biologische ‘push-pull’ landbouwmethode verdrievoudigt opbrengst
Bron / origineel: (c) www.foodlog.nl
Ook zonder GMO, kunstmest, pesticiden of bodemuitputting kunnen
boeren in Afrika hun maïs-opbrengst verdriedubbelen. Dat zou ook in
drogere gebieden kunnen. Het geheim heet 'push-pull'.
Bijna een kwart eeuw geleden begon de entomoloog Zeyaur Khan met
de ontwikkeling van 'push-pull'. Dat is een manier om insectenvraat in
mais te vermijden door slimme combinaties van planten.
Stengelboorder
Khan zocht een oplossing voor het probleem van de stengelboorder
(Chilo partellus), een schadelijke insect dat de maisteelt in oost-Afrika
bedreigde. Hij verdiepte zich in de levensloop van het diertje. Hem viel
op dat bepaalde grassoorten voor de insecten tot wel 5 keer zo aantrekkelijk waren als de mais. Ook zag hij
dat er planten waren met specifieke verdedigingsmechanismen tegen de stengelboorders, bijvoorbeeld door
insectenwerende stoffen te produceren of juist roofwespen aan te trekken die de stengelboorders opruimen.
Door de juiste combinatie van andere planten met de mais te combineren, dacht Khan een natuurlijke
bescherming te kunnen bieden.
Olifantsgras
Hij koos uiteindelijk voor olifantsgras (Pennisetum purpureum) voor het 'pull'-deel van zijn aanpak.
Stengelboorders zijn er dol op, maar als ze er van eten scheidt het gras een plakkerig sap af dat dodelijk
voor ze is. Het 'push'-deel van zijn plan bleek iets ingewikkelder. Behalve onder de insecten, bleek de mais
ook te lijden onder een parasitaire plant, de striga. Striga ziet er onschuldig genoeg uit, met mooie paarse
bloemetjes temidden van de mais. Maar het plantje parasiteert op de wortels van de maïs, waaraan het
water en nutriënten onttrekt, zodat de gastplant verpietert. Het opbrengstverlies door striga kan in slechte
jaren oplopen op tot $8 miljard.
Khan ontdekte dat op één van zijn testvelden bijna geen striga bleek voor te komen. De daar geteste pushplant desmodium, een soort uit de vlinderbloemenfamilie, bleek een chemische stof af te scheiden die de
groei van striga remt. Daarmee sloeg Khan dankzij een gelukkig toeval ineens twee vliegen in één klap.
Verdrievouding opbrengst
De combinatie olifantsgras en desmodium bleek een gouden greep. Desmodium is namelijk ook een
stikstofbinder, waardoor de gewassen ook nog eens een beetje bemest worden. Voor arme boeren, die geen
geld hebben voor (kunst)mest of pesticiden is het dus een uitkomst. Hun maisopbrengst ging tot wel het
drievoudige omhoog. Bovendien bleken het olifantsgras en desmodium ook geschikt als veevoer. Daarmee
kregen de boeren de mogelijkheid te diversifiëren, en behalve gewassen nu ook wat dieren te houden. De
dieren leveren ook nog eens mest op.
Droogtebestendige push-pull
Khan en zijn team waren nog niet tevreden. De push-pull combinatie van olifantsgras en desmodium is
namelijk minder geschikt in een droger klimaat. Daarom gingen de wetenschappers op zoek naar een
droogtebestendige combi.
Recent is die gevonden: groenbladige desmodium en een brachiaria-gras. Deze combinatie doet het overal
waar mais wil groeien. Bijkomend voordeel: ze lopen ieder jaar opnieuw uit, zonder dat je ze opnieuw hoeft
te zaaien. "Het is een enorme stap voorwaarts", zegt plantenwetenschapper Toby Bruce op Grist. "Het
vergroot het areaal waar deze techniek kan worden toegepast. Striga blijkt zo'n impact te hebben - we zien
dit jaar met de nieuwe aanpak tot 3 keer zo hoge opbrengsten in gebieden waar de striga welig tiert. [..]
De meeste landbouwtechnieken zorgen voor een toename met een paar procentpunten. Wanneer je het
hebt over een verdrievoudiging van de opbrengst over grote gebieden, dan heb je het over een majeure
verbetering in de welvaart van kleine boeren en een significante verbetering in termen van het voeden van
mensen."
In Afrika gebruiken inmiddels naar schatting zo'n 100.000 boeren de push-pull methode. "It bloody well
works!” juicht Bruce. "Toen ik er net mee aan de slag ging, dacht ik dat het allemaal nogal overdreven was.
Maar deze methode mag nog veel harder van de daken geschreeuwd worden."
Bron: Grist - https://youtu.be/PUsA5_m_wBI
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/biologische_push_pull_landbouwmethode_verdrievoudigt_opbrengst
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Mark Rutte en zijn moeder hebben liever niet dat u dit leest
Er circuleert telkens meer informatie op het internet waar de politiek
helemaal niet blij mee is. En de verpersoonlijking van die politiek in
Nederland, op dit moment onze minister president Mark Rutte, zou
waarschijnlijk liever niet hebben dat u deze informatie tot u neemt.
Een grappige verklaring over waar het woord politiek vandaan komt :D
Het betreft Informatie die niet kijkt of D66, SP of de PvdA de betere
politieke partij is. Informatie die zelfs niet de vele corrupte politici die
Nederland op dit moment kent, probeert aan te pakken om zo de
politiek te ‘verbeteren’. Nee, het gaat om informatie die het het hele
politieke systeem wat we momenteel kennen volledig ondermijnt. Het
type informatie wat voor paradigma veranderingen zorgt als het bekend
raakt bij genoeg mensen.
Het is informatie die mensen daarnaast laat ophouden bang te zijn voor
ISIS, Rusland en crashende beurzen. Informatie die mensen hun eigen
waarde leert inzien zodat ze hun onderdrukking vanuit verschillende
hoeken simpelweg niet langer accepteren.
Hier een deel van die informatie:
Het Patroon van Tirannie
Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad
nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen
kapot te maken.
Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil
van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een
cultuur van gehoorzaamheid te scheppen.
Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet
een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.
Oorlog
Vóórdat een nieuw gezag; een nieuwe heersende klasse kan worden
vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het
instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.
Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de
wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine
schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat
is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia.
Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op
grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en
oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.
Vijanden
Aan de basis van een heersende klasse; gezag ligt
gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden
zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat,
als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. De
autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot
gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen
beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.
Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s
kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’
voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.
Bescherming
Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren,
moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor
degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat
het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem
mensen maar bang maakt.
In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht
belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het gezag `beschermt´ je
tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.
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De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en
bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de
mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.
Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen
van beide zal hebben.
Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je
daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid
wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden
en problemen schept. https://youtu.be/sNRh1vlGksk
Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De
illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te
beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over
hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.
Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen
deze ‘vijanden’ en ‘problemen’ .
Sociaal bewijs
Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het
nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te
waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel
van het dagelijkse leven.
Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder
de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.
Een overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee
overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je
verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd
je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden
opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je
belastingen betaalt.
Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde
bescherming tegen een externe `vijand´ aan de andere kant ziet, zal
uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan tonen
aan het nieuwe gezag.
Wetten
Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te
legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt
geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is,
maar er wordt ze geleerd om te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan
de wil van het gezag.
Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het
gezag goed en wenselijk zijn. Dat gehoorzaamheid aan de wetten van het
gezag goed, wenselijk en nobel is.
Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder
deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om
in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed; legitiem is in plaats van de
menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een
leugen.
Beperking van de vrijheid van meningsuiting
Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de vrijheid
van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden
zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal; datgene wat
fatsoenlijk is en men hoort te doen.
Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er
zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn, om zich
te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om
terug te kijken.
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Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang
heeft dat ze de wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen. Het leert mensen om hun
ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist van mensen dat ze zich tegen diegenen
keren die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als, vreemd immoreel en
asociaal.
Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en
gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten
van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van
diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.
Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst.
Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een
opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en
gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen
die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene
culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.
Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen
gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat
ontworpen is om je te dwingen tot
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.
Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een
groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de
mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar
toe.
Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het
wil.
Handhaving
Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om
ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo
behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die
haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele
voorschriften en wetten van het gezag.
Daarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van
geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of
politie en het leger. Dit zijn geen mensen die de vrijheid verdedigen,
maar mensen die het gezag; de heersende klasse verdedigen.
Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn;
terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.
Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen
worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de
benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de
heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat is omgekeerd aan
wat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze
vrijheid te verdedigen.
Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat. In het verleden hebben mensen
langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid
geëist.
Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke
culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.
Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als
gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.
Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De
gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid. Omdat het laat zien dat de
cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.
Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze
minder waard zijn dan de wetten en regels.
Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied
voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het
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communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als
door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is
dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of
deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het
de regels zijn.
Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die
dan toch te volgen omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is
belangrijker dan jij bent.
Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze
weten wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom
het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf op
eigen integriteit bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.
Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, het is geïnteresseerd in
gehoorzaamheid van mensen aan hun gezag. Cultuur leert dat gehoorzaamheid aan de wetten uit
wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat
dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.
De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het
nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen
dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.
Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit
af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je
moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.
Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken
boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de
handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet
heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar
omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.
De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te
gehoorzamen wat die wet ook zegt. Tegen jou wordt de wet een perfect
wapen. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.
Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij
gehoorzaamt aan hun wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamd, hoe beter
het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen.
—
Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het
kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF
versie om meer te lezen.
Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich
niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag die continue de
bevolking die ze zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei
externe vijanden en problemen.
En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van
dit gehele boek zodat goede mensen zich niet meer massaal voor
de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op
die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.
There is only the understanding of the thing that needs to be taught
to every child on the planet, and that is the knowledge that every
single individual on this planet is already powerful as he or she
needs to be to create any reality desired, without having to hurt
yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
Diegenen die in staat zijn je absurde dingen te laten geloven zijn ook in staat je
gruweldaden te laten plegen.
-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos
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Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie
de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als
elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er
maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat
zien gebeuren? Gebruik je macht!
Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op
websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen,
collega`s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet
a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen
als ze willen.
http://achterdesamenleving.nl/mark-rutte-en-zijn-moeder-hebben-lieverniet-dat-u-dit-leest/#.VeMirvntlBd

Pedo-priester Wesolowski dood gevonden. Geluk bij een ongeluk?
Het was voor het eerst dat de Vaticaanse rechtbank een ontuchtelijke
geestelijke zou gaan berechten, normaal gesproken staan daar alleen
kleine criminelen terecht, zoals zakkenrollers. Maar zo ver zal het niet
komen.
Hoe of wat de man aan zijn einde is gekomen is niet geheel helder, net
zo min of hij wel werkelijk berecht zou gaan worden. Trouw schrijft: "De
van pedofilie verdacht voormalige aartsbisschop Jozef Wesolowski is
doodaangetroffen in zijn cel in Vaticaanstad. Hij wachtte daar op zijn
proces. Wesolowski werd beschuldigd van betaalde seks met
minderjarigen en het bezit van kinderporno." NRC vertelt het net iets
anders: "Wesolowski werd door Paus Franciscus teruggezet in de lekenstand en onder huisarrest geplaatst.
Hij zou verschijnen voor een kerkelijk tribunaal dat kindermisbruik bestraft. Het proces ging niet door
vanwege zijn slechte gezondheid." NOS: "De ex-prelaat was al enige tijd ziek en verbleef ook op de
intensive care van het ziekenhuis in Rome. Daarom werd de rechtszaak tegen hem uitgesteld." De
Standaard: "In september 2014 werd de Pool gearresteerd en in afwachting van zijn proces in een kamer
van het justitiepaleis onder huisarrest geplaatst. Vanwege zijn zwakke gezondheid kreeg hij in december wat
meer bewegingsruimte in het Vaticaan."
Zat hij in de cel, had hij huisarrest, lag hij op het IC, onderdak in het justitiepaleis of huppelde rond in
Vaticaanstad? Wie het weet mag het zeggen.... Maar waar hij ook verbleef, hij is niet meer...
Het Vaticaan laat weten dat het erop lijkt dat Wesolowski, die 67 was, een natuurlijke dood is gestorven. Hij
had gezondheidsproblemen. Er wordt nog sectie verricht op zijn lichaam., maar De Grijze Duif heeft er
weinig vertrouwen dat dit een andere uitkomst zal geven.
Vorig jaar werd Wesolowski al uit de priesterstand gezet, vanwege misbruik dat plaatsgevonden zou hebben
in zijn tijd als Vaticaans ambassadeur in de Dominicaanse Republiek. Gehuld in burgerkleren en een
baseballcap ging hij meermalen naar een strand dat bekend stond om het feit dat er kinderprostituees
rondhingen, zo melden Dominicaanse media.
Het proces tegen Wesolowski zou voor het Vaticaan een belangrijke gelegenheid geweest zijn om te laten
zien dat de rooms-katholieke kerk tegenwoordig optreedt tegen seksueel misbruik in de eigen gelederen.
Maar deze kans is een stille dood gestorven. Geluk bij een ongeluk?
Een natuurlijke dood? NATUUUURLIJK!!! Als ze maar lang genoeg wachten zijn al die pedoseksuele
roomse kindermisbruikers voor het zingen de kerk uit...
Edit:
Spitsnieuws weet iets opmerkelijks te melden wat ik bij de andere media niet had gelezen:
"Een dag voor zijn proces is voormalig aartsbisschop Jozef Wesolowski dood gevonden in zijn kamer in
Vaticaanstad."
Ook schrijven ze:
"Paus Franciscus heeft eerder aangegeven de bezem door de kerk te willen halen vanwege de schandalen
over het misbruik van kinderen binnen de kerk."
Gaat met de dood van Wesolowski de bezem nu weer terug in de kast?
Wat een toeval allemaal zeg... Het kan verkeren... En de kindertjes? Die hebben levenslang...
http://degrijzeduif.blogspot.nl/2015/08/pedo-priester-wesolowski-dood-in-cel.html
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