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De geboorte van het beest (video) – UITERST LEZENS- EN BEZIENSWAARDIG !
Voor sommige mensen zijn het gewoon mooie video's om naar te
kijken en verder niets.
Voor anderen zijn het duidelijke boodschappen die ons vertellen over
bijvoorbeeld de aanstaande geboorte van "het beest".
Een bekende zangeres die al heel wat jaartjes mee gaat, is Kate
Bush. De meesten kennen dat typische stemgeluid van de vrouw die
naast de vele hoge tonen die ze produceert ook veelal haar werk
opfleurt met vreemde dansen.
Begrijpelijk dat ze ook fans heeft die dan gebaseerd op haar muziek
hun eigen video's maken, met soms heel creatief beeldmateriaal. Een
van hen is een zekere Mr. Marss die al meerdere video's heeft gemaakt op de muziek van Kate Bush en ook
andere artiesten.
Nu hebben wij een lezer die min of meer gespecialiseerd is in het ontrafelen van de symboliek die je
regelmatig tegenkomt in muziekvideo's. Toen hij de video had bekeken die Mr. Marsss had gemaakt van een
werk van Kate Bush met de titel Nocturn werd zijn vermoeden bevestigd.
Het volgende is wat hij schrijft:
Mr. Marss is helemaal geen fan van Kate Bush, maar iemand met een achterliggende agenda, die de
mensheid die ervoor open staat een duidelijke boodschap geeft.
Hierna de analyse van onze lezer (dank!):
Zij die oren hebben horen, zij die ogen hebben zien. Een gezegde uit de bijbel die momenteel op vele zaken
in de wereld kan worden toegepast en al helemaal op de vele video clips die we zien in de muziekwereld.
Als de bijbel en het geloof niets voorstellen waarom dan steeds maar weer die enorme "subliminal push"
richting de geboorte van het beest.
Deze clip zag ik enkele maanden geleden en was ver uit de meest gedetailleerde video clip ooit gezien met
betrekking tot de geboorte van het beest.
Nergens kan ik een persoon op het internet vinden die de ware betekenis van deze schitterende clip en de
waarschijnlijk beste song ooit van Kate Bush heeft ontrafeld.
Deze clip is gepubliceerd op 25-12-2012, 4 dagen na het begin van de nieuwe generatie volgens de Maya's,
de vijfde generatie, de gouden en/of groene generatie. De clip zou gemaakt zijn door een fan, Mr.Marss,
echter ik geloof er eerlijk gezegd geen snars van, hier zit een verhaal in verwerkt die zich mede afspeelt in
de huidige tijd.
We starten met medusa in de sands of time op het strand vlak bij de oceaan. Ze zingt DREAM, en de droom
begint.
Een soort vogel (phoenix) vliegt weg en we zien de ruimte met twee maal saturnus (satan symboliek) We
zien dan twee keer de aarde en gaan dan naar waarschijnlijk Rutger Hauer die over de bodem van de
oceaan loopt.
Hij aanschouwt het beest van de oceaan, de walvis, de belly of the beast symboliek is dit. We horen in dit
gedeelte Kate zingen, everybody is sleeping.
We zien de auto die een signaal uitzendt, De auto is een zeer Luciferiaans symbool, elk automerk heeft zelfs
een Luciferiaans symbool. Masseratti de trident, peugot de roaring lion, opel de bliksemflits, skoda de
gevleugelde pijl, toyota de planeet saturnus en mercedes het gekantelde gebroken kruis.
De auto verspilt namelijk het zwarte bloed van de aarde ten behoeve van de luiigheid en gemakzucht van de
mens.
De auto in de clip rijdt over de golden gate bridge, de start van de gouden generatie. We zien nu de halo,
noorderlicht van de aarde en twee adam en eva achtige mensen naakt op het strand, ze lopen het water, de
oceaan, in.
De oceaan is in de occulte wereld de abbys, het is 1 van de 3 poorten naar de hel. Dan gaan we via de
vagina van de walvis en haar rood jong naar een nieuwe zee scene, zie de planeet saturnus voor de maan
hangen.
Op 2.07 zien we een geweldig shot, de man en vrouw komen na hun daad naar boven en op de achtergrond
zien we de maan (symbool van vruchtbaarheid) en let vooral op de vorm van de heuvels waar tussen de
maan schijnt, baarmoedersymbool.
Dan wederom shot uit de ruimte met de kroon(halo) op de aarde.Lucifer is de koning van deze aarde, denk
aan het nummer halo van Beyonce en vele andere halo symboliek, het is de kroon van Lucifer.
We zien dan een man in een flatgebouw en ineens staat de tijd stil, dit is het eerste signaal dat we in de
matrix leven. Dan afscheid Kate. Weer terug bij de man die de vrouw aan de overkant ziet, let bij 2.56 op de
vrouw haar ogen, ze knipperen razendsnel en suggereren wederom de aanwezigheid in de matrix.
De man en vrouw komen op een spiritueel nivo bij elkaar en eindigen uiteindelijk weer op een strand. Let bij
3.50 op het paddenstoel poppetje, dit is een karakter uit een Mario spel, wederom matrix symboliek.
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Wederom een shot uit de ruimte en dan ineens weer terug in de abbys met een kind gehuld in witte linnen
kleding. Deze kleding wordt volgens de bijbel gedragen door de mensen die in de hemel zijn. Het kind is de
onschuld en komt in de hemel, vandaar deze klederdracht.
Kate zingt over de sterren en de clip geeft het universum weer. Dan ineens de uitgestrekte rechterhand van
god met de energie van het universum in zijn hand. We zien dan de spirituele man en vrouw een reis maken
langs van alles en nog wat.
Bij 5.08 komen we aan in onze tijd. De eerste bloedmaan, de tweede bloedmaan en uiteindelijk de derde
bloedmaan. Na de derde bloedmaan zien we twee vogeltjes uit het vuur komen en dan zien we ze vliegen.
Rood de vrouw, blauw de man. Let op de kleuren die ze achterlaten, de blauwe laat soms rode slierten
achter en bij de rode vogel zien we soms blauwe slierten.
Dit geeft de hele homo en transgender beweging aan precies zoals ook volop in het nieuws is geweest met
al die regenboog propaganda. Dit is dus ook echt na de derde bloedmaan gebeurd. Nu wordt ie moeilijk en
sinister.
6.05 de drie sterren in het hoofd van de vrouw is de staart van stelsel leeuw, ze vallen naar de aarde. Dan
zien we een man met op de achtergrond de BLAUWE MAAN, dit was notabene drie weken geleden.
Als hij stilstaat zien we boven zijn linker schouder het sterrenbeeld virgo. Tijdens de blauwe maan zien wij
ook daadwerkelijk de overgang van sterrenbeeld leeuw naar sterrenbeeld maagd, Virgo baart de rode
paarden, volgens de bijbel zullen dan geruchten over oorlog komen, lijkt me ook wel redelijk uit gekomen.
We gaan dan door een openstaand raam. Dit staat symbolisch voor het niet kiezen van de open deur van
jesus, wil je niet door die deur dan moet je wel door het raam. We zien dan bij 6.34 de vierde bloedmaan (28
september 2015) gezien vanuit de achterkant van de maan.
Het tempo van het nummer gaat omhoog en we krijgen een shot van de opkomende zon. De morningstar,
lucifer. In 2016 gaat een nieuwe serie van start, lucifer morningstar, hoe bedenk je het.
We zien bij 6.46 een bootje varen met de vrouw en de man door ons zonnestelsel, kan er niet uitkomen wat
dit precies inhoudt. Dan krijgen we op het eerste gezicht een merkwaardig stukje met enkele mannen met
vogels op hun hoofd.
Echter het is de grote misleiding die volgens de bijbel zou komen. De mannen misleiden de vogels, De mens
zal ook misleid worden. Na deze misleiding zien we de fysieke geboorte van het zonnekind, lucifer. In dit
stuk horen we kate rising zingen.
Dan vliegen we over de wolken, wat alleen jesus kon. 7.37, het beest in wording, zich voedend met de
spirituele energie van de wickid man.
7.46 een totaal vlakke oceaan. Dit is het verhaal uit revelation dat de 4 engelen de winden op de aarde
zullen tegenhouden, de valse vrede. Nu wordt het creepy. 7.54 look at the light, het is het valse licht van
lucifer. We zien een mechanische vogel vertrekken.
Is dit de valse rapture van de elite?
De vogel krijgt een rood demonisch oog en direct na zijn vertrek zien we het ontstaan van de PERFEKT
STORM. Zie vooral dat de man nu alleen is, de vrouw is verdwenen zoals beschreven is in revelation, de
draak, aka vogel, heeft haar meegenomen.
Kate zingt nu dat de tijden veranderen, de transgressie. Dan zien we volgens mij een zeemeermin en de
kortblondige vrouw (de luciferian girl lucy) die op de rots de positie aanneemt van jesus aan het kruis met het
verblindende licht achter zich.
Dan zien we de bruid van jesus die haar vlinders, demonen, de wereld in blaast. Dan de overwinningssprong
van de dolfijn en de geboorte van het beest met een donderslag. De vlinder , de Aglais io, zijn tijd duurt maar
kort.
En al die mensen maar pochen wat een geweldige clip het is, totaal niet beseffend waar ze naar hebben
gekeken. In zoveel clips zie ik de symbolische geboorte van het beest terug, het is gewoon mind blowing.
Jezus heeft ons gewaarschuwd voor de trucjes die lucifer zou gebruiken om ons te misleiden. Ik zou wel
tegen de mensen willen schreeuwen om weg te gaan achter die tv, men wordt volledig getuned in de
denkwijze van het beest.
Wow, dit viel tegen zeg, vele kleine dingen maar weg gelaten anders was ik morgen nog bezig. Oh ja, bijna
vergeten.
De titel, een nocturne is een muziekspel, echter de maker Mr.Marss is echt niet de e per ongeluk vergeten.
nocturn. noc turn, turn is draaien, draai noc om en je hebt de kwade geest CON.
Van CONchitta wurst, wat betekent, kleine slet met een worstje. Bijna niemand ziet hoe ze ons bij de poot
nemen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9752:de-geboorte-van-hetbeest&catid=69:occult&Itemid=81
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Vandaag Wall Street onderuit China krijgt weer de schuld
Wall Street keldert vandaag in de vroege handel opnieuw na slechte
cijfers over de Chinese industriële sector.China’s industriële sector
leed de snelste verslechtering in meer dan zes jaar. Ookandere
sectoren van de Chinese economie zouden het slecht doen zo
meldtInfowars. Als we echter een analyse van het wereldwijde
financiële spel opGlobalresearchlezen, dan lijkt het erop dat het juist
Amerika is die de Chinese markten doelbewust aan het ondermijnen
is.Amerika zou als de dood zijn voor het alternatieve financiëlestelsel dat landen als China op aan het tuigen
zijn. Hier doelt het artikel op het BRICS samenwerkingsverband en de daarbinnen opgerichteNew
Development Bank (NDB) en deBeijing’s Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).Met behulp van
speculatie als psychologisch wapen en marktmanipulatie, zou de Verenigde Staten een financiële aanslag
hebben gepleegdop de Chinezen. Amerika zou deChinese aandelenmarkt doelbewust hebben willen
doencrashen, waardoor vertrouwen van beleggers in de Chinese economie en de voorraden onderuit
zouden zijn gehaald. Het kan zomaar het geval zijn dat alternatieve media sites als Infowars daar
eensteentje toe bijdragen. Pekingreageerde echter snel door het opleggen van de restricties in deopnames
van investeringen. Dit verhinderde het sneeuwbaleffect en zo werd de Amerikaanse financiële bom
onschadelijk gemaakt. Vervolgenszou China haar munt hebben laten devalueren om zo de export te helpen
bevorderen. Ook werden nog grote hoeveelheden Amerikaanse staatsobligaties in het bezit van China
verkocht (lees alle details in het artikel van Globalresearch).
Er is duidelijk sprake van financiële oorlogsvoering in de wereldoorlog die eigenlijk al onzichtbaar onder de
oppervlakte gaande is. Er zijn kampen die gelovendat de BRICS landen onder leiding van Poetin de ‘good
guys’ zijn; degenen die de uitweg zullen bieden in hegemonie van Amerika en haar vazal provincie Europa.
We moeten er rekening mee houden dat het misschien wel allemaal georkestreerd wordt binnen deNew
World Order ‘road map’ richting wereldregering, waarbij ons die worst voorgehouden zal gaan worden. Het
kan maar zo dat we hier opnieuw het spel van Problem, Reaction, Solution gespeeld zien worden,waarbijde
wereld in financiële chaos gestort wordt en de solution via Rusland en/of China aangereikt gaat worden als
onderdeel van de geplande nieuwe wereldorde. Maar dat alle signalen wijzen op een georkestreerd
‘Problem’ lijktduidelijkte zijn. Zorg er voor dat u niet in angst of paniek schiet, want dat is precies de
‘Reaction’ die men wil. De ‘Solution’ ligt al klaar; reken maar.
Bron linkvermeldingen:Infowars,Globalresearch.ca
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/01/vandaag-wallstreet-onderuit-china-krijgt-weer-de-schuld/

Controlled Opposition site Infowars slaat groot alarm: wereldwijde economische ineenstorting
Alex Jones sloeg gistergroot alarmmet zijn website Infowars.com, de
grootste alternatieve mediasite van Amerika. We kunnen stellen dat
Alex Jones mogelijkerwijze een gecontroleerde patsie van de NWO is
die moet zorgen voor opstanden in de VS. Dat is namelijk precies wat
de kabalwil. Jonesis tegen het ontwapenen van de bevolking en dat
lijkt mede onderdeel van de agenda te zijn. Men wil rellen, men wil
opstanden, men wil chaos. De stelregel is steeds weer ‘Problem,
Reaction, Solution’. De Solution ligt al klaar en Jones mag
meewerken in het aanwakkeren van de Reaction. Los daarvan kunnen we ervan uitgaan dat dit de agenda is
en dat er dus daadwerkelijk iets grootst staat te gebeuren.Luistert u daarom toch maar even naar de plannen
van de elitaire heersende klasse die Alex Jones hieronder uitlegt.In meerder voorgaande artikelen heb ik
uitgelegd wat de mogelijke plannen zijn. Leest u die nog eens (hier,hierenhier).
Voorbereiden is misschien verstandigom nute doen, zonder dat u in angst schiet of inderdaad in opstand te
komen, want – zoals ik al vaker gezegd heb – dat is precies de Reaction die men wil. Ik zelf heb voor
maanden voedsel en drinkwater ingeslagen. Het is toch houdbaar, dus je gooit geen geld over de balk.
Voorbereiden kunt u zelf doen of via onze webshop (ziehier). Don’t panic, that’s just what they want. Besef u
steeds weer dat uw ziel zich maar in een illusionaire matrix beleving bevindt.
Bron linkvermelingen:Infowars.com
https://youtu.be/RQvMqG_01tc; https://youtu.be/pnGl8Nz0oLE
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/06/controlled-opposition-site-infowars-slaat-groot-alarm-wereldwijdeeconomische-ineenstorting/
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De tijd om met preppen te beginnen is nu
Later kijken mensen terug en vragen zich af waarom ze in 's
hemelsnaam niets hebben gedaan toen ze nog de kans hadden.
Die periode zal sneller komen dan je denkt en als je nog steeds niets
hebt gedaan dan is het nu hoog tijd om van die bank te komen en nu
de nodige voorbereidingen te treffen op de dingen die gaan komen.
Keer op keer zijn er doorgewinterde experts die waarschuwen dat het
dit keer anders zal zijn dan anders. Ook in 2008 hadden we een
crisis die niemand had zien aankomen. Waar er echter in 2008 nog
genoeg kunstgrepen voorhanden waren bij Centrale Banken om de economieën toch nog in leven te
houden, zo ontbreken die op dit moment. Dit keer hebben we te maken met een systeem dat zijn uiterste
houdbaarheidsdatum heeft bereikt en alle kunstgrepen zoals quantative easing (geld bijdrukken) of rente
verlagen kunnen dit keer niet meer worden uitgevoerd.
De eerste waarschuwingen zijn er al geweest met een mini-crash op de Westerse beurzen en heftige
schommelingen in de dagen daarna. Nog zitten we in de nadagen van de zomer, maar de herfst staat in alle
opzichten heel binnenkort voor de deur. Als je nu nog steeds niet bent begonnen met het treffen van een
aantal voorbereidingsmaatregelen dan ben je misschien straks te laat.
Je hoeft ons niet te geloven, maar luister naar wat een adviseur van de voormalige Engelse premier Gordon
Brown te zeggen heeft. Damian McBride roept mensen op om een voorraad voedsel in blik en flessenwater
in te slaan.
Ook McBride is ervan overtuigd dat er een crash zal komen die zijn weerga niet kent en roept zijn
medeburgers op om dringend een aantal maatregelen te nemen. Advies nummer één is om contant geld op
een veilige plek neer te leggen. Ga er niet van uit dat banken open zullen zijn of dat pinautomaten werken.
Advies nummer twee is zorg dat je genoeg flessenwater, voedsel in blik en andere essentiële dingen in huis
haalt om als het nodig is een maand binnen te kunnen blijven. Heb je dat niet? Ga dan nu winkelen.
Advies nummer drie: Spreek een verzamelpunt af met je geliefden in geval transport en communicatie het
laten afweten. Een plek die jullie allemaal kunnen bereiken.
Wat je ook verder gelooft doet er niet toe, maar één ding is zeker en dat is dat Damian McBride een man is
die weet waarover hij praat. Dan zou je je moeten afvragen waarom die manadviseert dat je genoeg eten en
drinken in huis moet halen om een maand binnen te kunnen blijven.
Weet McBride misschien iets dat wij niet weten? Tal van experts komen met soortgelijke waarschuwing en
dus is het misschien wel handig om te luisteren naar wat een doorgewinterde prepper, Daisy Luther,
adviseert:
Haal zo snel mogelijk je geld van de bank. Als je nog steeds geld op de bank hebt, ga er heen en haal er
zoveel vanaf dat je nog net je rekeningen kunt betalen. Haal je geld van de bank want je wilt absoluut niet
afhankelijk zijn van een bank. Wat er dan kan gebeuren heb je allemaal onlangs in Griekenland kunnen zien.
Alhoewel daar niet direct sprake was van een ineenstorting van de markt had de bevolking langere tijd geen
toegang tot hun geld. Haal voorraden in huis. Zorg dat je bent voorbereid. Als je achter loopt met je
voorbereidingen en je hebt nu nog niets gedaan, zorg dan dat je het snel doet.
Zorg dat je voldoende brandstof hebt en dat de benzinetank van je auto zoveel mogelijk gevuld is. Wanneer
er echte problemen zijn, ontstaat er al snel een tekort aan brandstof en schieten de prijzen daarvan door het
plafond. Hou er rekening mee dat er onlusten zullen ontstaan. Als de banken maatregelen nemen zoals ze
dat in Griekenland hebben gedaan dan kun je er vergif op innemen dat er her en der paniek zal ontstaan.
Wanneer winkels ineens drastisch hun prijzen gaan verhogen, zal er nog meer paniek ontstaan. Zorg dat je
jezelf kunt beschermen met enigerlei bewapening en dat je als het nodig is een tijdlang binnen kunt blijven.
Houd er rekening mee dat er een tijd komt dat je je rekeningen niet meer kunt betalen. Als zaken echt uit de
hand gaan lopen dan zullen de gevolgen voor de middenklasse en de arbeiders het grootst worden, net
zoals dat in Griekenland het geval was.
Omdat ieder gezin en familie anders is, zullen niet alle maatregelen voor allen hetzelfde zijn. Wat voor jou
logisch lijkt als voorbereiding spreekt een ander misschien helemaal niet aan. Ongeacht de manier waarop,
duidelijk is dat wij allemaal iets zullen moeten ondernemen omdat er niet zoveel tijd meer is.
Als je denkt dat je gerust kunt wachten tot volgend jaar omdat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen dan ben
je waarschijnlijk te laat. De maand augustus is bijna voorbij en deveelbesproken maand septemberis
begonnen.
Degene die zich ogenschijnlijk absoluut geen zorgen maakt terwijl zijn land naar de filistijnen gaat, is Barack
Obama. Sinds zijn aantreden in het Witte Huis heeft hij al meer dan 1.100 uur op de golfbaan doorgebracht.
(redactie: dat zijn meer uren dan een lagere school bezoeker jaarlijks op school zit) Een teken dat alles voor
de elite exact volgens plan verloopt.
Bron: End of the American Dream
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9698:de-tijd-om-met-preppen-tebeginnen-is-nu&catid=37:wereld&Itemid=50
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China wraakt Amerikaanse aanvallen (Update)
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.
Update: 1 september 2015
De Amerikaans-Chinese oorlog gaat onverminderd door. We hebben
in het originele artikel hieronder kunnen zien hoe er dit jaar al talloze explosies hebben plaatsgevonden bij
chemische fabrieken in China. Teveel om nog simpelweg als toeval beschouwd te kunnen worden.
Als wraak op de Amerikaanse aanvallen op Chinese chemische fabrieken in het jaar 2015 heeft China de
valuta oorlog geïntensiveerd. Dit hebben ze gedaan door het devalueren van de Yuan en het dumpen van
gigantischehoeveelheden Amerikaanse staatsobligaties.
De Amerikaanse aanval op de chemische fabriek in Tianjin op 12 augustus 2015 werd waarschijnlijk
uitgevoerd met een ruimtewapen, genaamd de staaf van God, waar wij eerdereen artikel over schreven.
China heeft na een tweede aanval in de maand augustus besloten om het niet alleen te laten bij een
valutaoorlog, maar is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de explosie op een Amerikaanse legerbasis
inJapan op 24 augustus 2015.
En nu,gisteren heeft er wederom een grote explosieplaatsgevonden bij een Chinese chemische fabriek en
wederom in de provincie Shandong, maar dit keer in de stad
Dongying.
Er is op dit moment verder vrij weinig bekend over deze explosie,
maar je kunt er de klok op gelijk zetten dat het ook in dit geval geen
ongeluk was.
Zal ongetwijfeld worden vervolgd.
Origineel artikel: 23 augustus 2015
We bevinden ons in een stadium die we het beste kunnen
omschrijven alsThe 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
bijvoorbeeldIrakenLybië. 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 weercyberaanvallen
uitgevoerden een economische oorlog in de vorm van eenvalutaoorlog.
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 duidelijkhoe 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 ervia onder andere Natural Newsnaar 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.
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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.
Wanneer je de verklaringen zoals van klokkenluider eneconomic hitman John Perkinsweer 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 raakwanneer 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 vuurpijlgisteren 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) maakt 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 detabilisatieproces 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=9707:china-wraakt-amerikaanseaanvallen-update&catid=37:wereld&Itemid=50

Drie fabels over banken die iedereen nog steeds gelooft
TOPICS:banken - Posted By:rob vellekoop13/09/2015
Deze drie fabels over banken houden tot op de dag van vandaag de bevolking in
bedwang. De geleerde elite gelooft het verhaal dat ze geleerd hebben op school
en de rest gelooft in het sprookje van het spaarvarken. Ondertussen maken
banken misbruik van het onjuiste beeld en kunnen zij ongestoord gigantische
winsten maken en hebben daardoor veel te veel invloed op de economie van
naties gekregen.
De mythe van het spaarvarken
Hele generaties is geleerd dat je geld moet sparen. Ik herinner me vroeger
iedere maandagmorgen klassikaal naar de Nutsbank te wandelen waar wij in
ons spaardoosje een kwartje konden sparen (of meer) want dan werden je
spaarcentjes op je rekening gezet en kreeg je deze vermeerderd met rente
na een aantal jaar uitgekeerd. Jongeren wordt geleerd spaarzaam te zijn en
het geld bij de bank te brengen. Veilig en betrouwbaar. Tegenwoordig wordt
zelfs een week van het geld georganiseerd om kinderen te leren omgaan
met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Financiële professionals,
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medewerkers van banken, verzekeraars en gemeentelijke kredietbanken, verzorgen gratis lessen. Kinderen
worden op deze manier geïndoctrineerd met een kijk op geld zoals banken dit graag willen.
Het sprookje van de bank als intermediair
Banken lenen geld van mensen die het als spaargeld bij de bank hebben gebracht. Zij verdienen hun geld
dankzij een gering renteverschil tussen het
geleende en uitgeleende geld. Dit is een keurig imago. De bank is een dienstverlener, een intermediair
tussen de spaarder en de geldlener. Dit is tevens een hele slimme mythe. Sparen is niet alleen goed voor de
spaarder, maar ook voor de samenleving want daardoor kunnen bedrijven geld lenen en groeit de economie
van het land. Deze fabel negeert de werkelijke praktijk vangeldcreatiedoor banken. Banken kunnen
ongebreideld geld creëren, daarvoor hebben zij geen inleg van spaarders nodig, de enige grens is de
solvabiliteit die op peil moet blijven.
Het sprookje van de geldvermenigvuldiger
Dit sprookje is algemeen ingevoerd in het onderwijs tot aan universiteiten toe. Dankzij deze mythe worden
hele generaties zand in de ogen gestrooid dat ze er niet uit weg vegen, tenzij ze heel kritisch naar het
functioneren van banken gaan kijken. Er wordt gesuggereerd dat banken uit ervaring weten dat van het geld
dat bij h>en is ondergebracht slechts per dag mondjesmaat wordt opgenomen. Hierdoor hoeven zij slechts
10% in reserve te houden. Dit verschaft de bank de mogelijkheid van de 1000 euro 900 uit te lenen. De lener
koopt hier van een auto bij de autohandelaar en hij brengt de 900 euro bij en andere bank. Ook deze bank
past hetzelfde principe toe waardoor 810 euro wordt uitgeleend. Op deze manier zou de bank de economie
aanjagen. De suggestie die van deze mythe uitgaat is dat cash de basis is van elke lening. Dus zonder de
inbreng van een klant kan er niets worden uitgeleend! Daarnaast houdt het de suggestie in leven dat de
centrale bank de in omloop gebrachte geldhoeveelheid onder controle heeft, doordat de hoeveelheid cash
geld gestuurd kan worden en daarmee de uitgeleende geldhoeveelheid.
Rob Vellekoop, 12 september 2015
http://delangemars.nl/2015/09/13/drie-fabels-over-banken-die-iedereen-nog-steeds-gelooft/

Ze maken idioten van ons
Oost Europese landen zijn hoogst verbaasd en verontwaardigd dat ze met
energieleveringen vanuit Rusland volkomen buitenspel worden gezet.
Grote energiemaatschappijen zoals Shell en E.On hebben een deal
gesloten met het Russische Gazprom voor uitbreiding van gaslevering via
de zogenaamde Nord Stream gaspijplijn.
We zijn allemaal één Europa, behalve als het op eigenbelang aankomt
want dan is het hemd altijd nader dan de rok en hebben we volkomen
maling aan onze mede Europeanen.
Dit is zeker het geval wanneer het onderwerp energie ter sprake komt. We zijn zo verontwaardigd over wat
die agressieve Russen allemaal uitspoken in Oekraïne dat we het met z'n allen helemaal eens zijn om
sancties in te stellen tegen die duivelse Poetin en zijn trawanten.
Dat weerhoudt Shell (Nederlands Koninklijk huis is grootaandeelhouder), E.On (Duits) en OMV (Oostenrijks)
er echter niet van om een gasdeal te sluiten met het Russische Gazprom om de capaciteit van de
zogenaamde Nord Stream gaspijplijn te verdubbelen.
Dit zal ten koste gaan van Oekraïne, die rekenden op hulp van Amerika nadat ze met hen samenspanden,
waar nu nog eenderde deel van het gas richting Europa langs stroomt. Het land zal door de getekende
overeenkomsten met de bovengenoemde energiemaatschappijen ongeveer 2 miljard Dollar per jaar aan
inkomsten verliezen.
De door de Amerikanen aangestelde premier van Oekraïne, Jatsenjoek, noemde dit besluit dan ook antiOekraïne en anti-Europees.
Ook een land dat hierdoor inkomsten gaat verliezen is Slovakije. Weliswaar geen miljarden Dollars zoals
Oekraïne, maar toch wel honderden miljoenen. De Slovaakse premier Robert Fico had dan ook het volgende
op te merken:
“Ze maken van ons idioten. Je kunt maandenlang praten over hoe de situatie te stabiliseren en dan worden
er vervolgens besluiten genomen die voor Oekraïne en Slovakije heel ongunstig uitpakken”.
Rusland probeert de hoeveelheid gas dat via Oekraïne loopt steeds verder te verminderen. In 2011 ging nog
tweederde van de Europese leveringen via dit land, nu nog maar eenderde. In 2011 werd de Nord Stream
gaspijplijn in gebruik genomen en een land dat daar ook ernstig nadeel van ondervindt en hierdoor ook
buitenspel wordt gezet, is Polen.
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Deze situatie verslechtert nog verder voor het land wanneer Nord
Stream 2 in 2019 van start gaat. De Poolse president Andrzej
Duda had dan ook het volgende op te merken: “Dit negeert het
Poolse belang volkomen en zal de Europese eenheid ten
opzichte van de agressie van de Russische Vladimir Poetin
aantasten”.
Deze mensen klinken werkelijk verbaasd dat ze in feite op deze
manier door de West Europese landen een mes in de rug wordt
gestoken. Hadden ze nu werkelijk gedacht dat West Europese
politici mensen zijn met wie fatsoenlijke afspraken te maken zijn?
Dat dit mensen zijn die menen wat ze zeggen?
Welnee, de energiebelangen en daarop aansluitende de winst
van de multinationals is het enige dat telt voor dit soort lakeien
van Wall Street.
Wanneer de twee factoren “geld” en “energie” op tafel komen dan
spelen andere zaken zoals de “agressiviteit” van Rusland en het
“inpikken van de Krim” even niet meer mee.
Als je dat niet gelooft vraag het dan maar aan de eerste de
besteSyrische vluchteling.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9753:ze-maken-idioten-vanons&catid=37:wereld&Itemid=50

Een vergeten tragedie in Frankrijk
Een bizar maar waargebeurd verhaal over een klein dorp waar vrijwel iedereen opeens krankzinnig werd.
Het pittoreske Franse dorpje Pont-Saint-Esprit werd op een warme zomerdag in 1951 opeens getroffen door
massale krankzinnigheid. Veel bewoners begonnen te hallucineren en deden de meest vreemde
handelingen. Op 16 augustus 1951 voltrok zich een drama in dit charmante
dorpje.
Zo probeerde een man zichzelf te verdrinken omdat hij dacht door slangen
te worden opgegeten. Een andere man riep dat hij een vliegtuig was en
sprong uit een raam op de tweede verdieping, waarna hij zijn beide benen
brak. Het kan echter nog gekker; een dorpsbewoner dacht dat zijn hart uit
zijn lichaam was ontsnapt en smeekte een dokter om het terug te plaatsen.
Daarnaast probeerde een elfjarige jongen zijn oma te wurgen.
Er overleden minstens vijf mensen door de massale krankzinnigheid en
tientallen werden in gekkenhuizen opgenomen. Uiteindelijk werden bijna
vijfhonderd mensen getroffen door het vreemde incident.
De autoriteiten zeiden dat het een uitbraak van ergotisme was, veroorzaakt door een fout van de lokale
bakker. Ergotisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door het eten van met moederkoorn besmet graan.
Moederkoorn is een gevaarlijke schimmel die bij inname darmkrampen, doorbloedingsproblemen en
hallucinaties kan veroorzaken. In de middeleeuwen werden veel mensen door besmetting getroffen.
In de jaren vijftig was ergotisme echter zo goed als uitgestorven in Frankrijk. Veel inwoners van Pont-SaintEsprit geloofden daarom niet dat de ziekte de oorzaak was van de krankzinnigheid. Er werd gespeculeerd
over menselijke experimenten.
Zestig jaar later bleken de sceptici gelijk te hebben. Een Amerikaanse onderzoeksjournalistontdektein
staatsarchieven dat Pont-Saint-Esprit het slachtoffer was geworden van een geheim CIA-experiment.
In samenwerking met het Amerikaanse leger had de CIA het dorp vergiftigd met LSD. De geheime dienst
onderzocht destijds de mogelijkheden om de (gemanipuleerde) drug in te zetten als biologisch wapen.
De besmetting van Pont-Saint-Esprit was onderdeel van een veel groter programma. In
projectArtichokewerd met drugs geprobeerd gedachten te controleren en de vijand te bestrijden. Ook jonge
Amerikaanse soldaten werden daarvoor geslachtofferd als onwetende proefkonijnen.
De inwoners van Pont-Saint-Esprit hebben nooit een schadevergoeding ontvangen,en de verantwoordelijken
zijn niet gestraft voor deze ongelooflijke misdaad.
Moraal van het verhaal? Overheden zijn in staat de meest verschrikkelijk misdaden te plegen en ze nog te
verbergen ook. Blijf dus ook bij rampen kritisch volgen wat zij doen.
https://youtu.be/LUY-WHQ_BDY
http://galeboetticher.com/2015/01/24/een-vergeten-tragedie-in-frankrijk/
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Volgende meesterzet van Vladimir Poetin
Een Nederlandse politicus roept op om grondtroepen naar Syrië te
sturen omdat hij vindt dat dit de manier is om de vluchtelingenstroom
te stoppen.
Dat wordt dan leuk want wanneer ze eenmaal in Syrië zijn
aangekomen, treffen ze daar troepen die ze liever niet tegen zouden
komen. Iedere dag die voorbij gaat, zien we die situatie in Syrië
verder escaleren. Nu met de Turken die formeel ook begonnen zijn
met het bestrijden van ISIS, maar in werkelijkheid simpelwegde
Koerden proberen uit te roeien op Syrisch grondgebied. Nederlandse politicidie oproependat het nu echt
hoog tijd wordt dat wij Nederlandse grondtroepen naar Syrië gaan sturen.
De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door ingrijpen in Syrië en daar moeten
eventueel Nederlandse grondtroepen bij worden ingezet. Dat stelt CDA-leider Sybrand Buma.
Wanneer het plan van deze malloot zou worden uitgevoerd dan zullen de Nederlandse strijders voor een
onverwachte verrassing komen te staan en daar troepen tegenkomen waar ze het liefst met een grote boog
omheen lopen.
Onlangs schrevenwij een artikelwaarin stond dat het bijna leek dat Poetin zijn oude bondgenoot Assad liet
vallen omdat hij misschien een deal zou hebben gesloten met Amerika. Wat eigenlijk best vreemd was
omdat Syrië voor Rusland heel belangrijk is en dat vanwege de goede relatie met Syrië tot nu toeis
voorkomen dat er gaspijpleidingen aangelegd zijnvanuit Qatar en Saoedi Arabië naar Europa, waar de
energiepositie van Rusland ernstig mee in gevaar zou zijn gekomen.
Nu is echter duidelijk geworden dat dit allesbehalve het geval is en Rusland nog steeds volledig achter het
bewind van Assad staat getuige een stroom Russische troepen die onderweg zijn richting Syrië.
Versterkingen die zullen meehelpen in de strijd tegen, ja je raadt het al, ISIS! Dedoor Amerika en Israël zelf
gecreëerde vijanddie nu door alles en iedereen wordt bestreden. Een tegenstander waarvan iedereen ook
weet dat het een proxy is voor iets anders.
Niet alleen Russische troepen worden naar Syrië gestuurd, maar ook Russische gevechtsvliegtuigen en
helikopters met bijbehorend personeel. De Russen zullen worden gestationeerd op een basis net buiten
Damascus die onder controle staat van Assad.
Niemand kan hier iets van zeggen want net zoals iedereen dat doet zo draagt ook Rusland zijn steentje bij in
de strijd tegen ISIS, ookal doen ze dit vanaf Syrisch grondgebied dat onder controle staat van Assad.
Iedereen bestrijdt tenslotte ISIS nietwaar? Een schone zaak volgens onze liegende, bedriegende en vooral
oorlogszuchtige "leiders".
De komende weken zullen er dan ook duizenden Russische militairen in Syrië arriveren, inclusief adviseurs,
instructeurs , technisch en logistiek personeel, alsmede de piloten die de gevechtsvliegtuigen en helikopters
zullen besturen.
Hiermee doet Vladimir Poetin weer een onverwachte zet waarmee hij het Westen weer schaak zet.
Hier blijft het echter niet bij wantdie mooie nieuwe verhouding tussen Iran en Amerikabegint steeds meer
scheuren te vertonen terwijl die tussen Rusland en Iran met de dag beter wordt.
Rusland en Iran hebben onderling besprekingen gevoerd om gezamenlijk een strategie te bespreken die
zowel ISIS zal bestrijden als tegelijkertijd ook Assad beschermen. Zij hebben dan ook besloten te doen wat
nodig is om te zorgen dat Syrië een buffer zal worden tegen verdere verspreiding van ISIS en dan vooral in
voormalige moslim Sovjet republieken.
Het mooie is dat ISIS overal voor kan worden gebruikt. En omdat Amerika niet kan toegeven dat ISIS een
door hen in samenwerking met Israël verzonnen entiteit is, zullen we voor het eerst een wereldoorlog
meemaken waarbij iedereen tegen een niet bestaande dummy proxy vecht. Terwijl ze in werkelijkheid tegen
elkaar vechten.
Het zal heel interessant worden om te zien hoe Obama aan het Amerikaanse volk gaat uitleggen dat hun
nieuwe vriendje Iran niet alleen openlijk Assad steunt, maar zich nu ook heel duidelijk voor het steunen van
Poetin heeft uitgesproken. Het betekent dat de situatie in de komende maanden drastisch zal escaleren in
het Midden Oosten, waarbij de Russen korte metten zullen maken met ISIS en waarbij Amerika eigenlijk
weer net zo ver is als in 2013. Ohja, wij raden Sybrand Buma aan om te solliciteren als adviseur van Obama.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9708:volgende-meesterzet-vanvladimir-poetin&catid=37:wereld&Itemid=50
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16 beroemdheden die zijn gedood door de Illuminati (Deel I + video)
In de loop der jaren zijn er vele beroemdheden geweest die allen op
hun eigen manier hebben getracht de mensheid te waarschuwen.
Vaak waren het zelfmind control slachtoffersof mensen die hoe dan
ook weigerden iets van doen te hebben met de duistere machten
achter de schermen en hiervoor betaalden met hun leven.
In de hiernavolgende lijst mensen die allen door de Illuminati zijn
omgebracht, kom je veel bekende namen tegen.
Van presidenten tot popsterren, allen probeerden ze ons te
waarschuwen en allen zijn ze in koelen bloede vermoord door de
psychopaten die wij de Illuminati noemen. Vanwege de lange lijst
zullen we dit artikel in twee delen publiceren. Vandaag deel I en op korte termijn zal deel II volgen.
1. Michael Jackson
Michael Jackson stierf op 25 juni 2009, enkele dagen voordat zijn
comeback concerten zouden beginnen in Londen.
Er gaan geruchten dat Jackson zelf ooit hoorde bij de illustere
Illuminati-club, maar zich tegen hen heeft gekeerd.
Voor zijn dood begon Jackson publiekelijk stelling te nemen tegen de
duistere krachten en hun streven om alles in de muziekindustrie te
controleren. Ook was hij ervan overtuigd dat er bewust een hetze
tegen hem was gestart die hem moest brandmerken als een freak en
een kindermisbruiker.
De zus van Michael, La Toya Jackson, heeft verklaard dat haar broer dikwijls sprak over "hoe zij pogingen
deden om hem te vermoorden".
In 2013 hebben wij een serie artikel geschreven over dat het zeer waarschijnlijk is dat Michael Jackson is
vermoord door de Illuminati.Deel 1 is hierte lezen,deel 2 hierendeel 3 hier.
2. John Lennon
John Lennon werd door velen binnen de duistere machten gezien als
een bedreiging. De Amerikaanse immigratiedienst heeft zelfs
getracht hem te deporteren en de FBI hield hem onder observatie.
Lennon nam bepaald geen blad voor de mond en sprak zich
regelmatig uit tegen het “kwaad” van de industrie en men vermoedt
dat de moordenaar van John Lennon, Mark David Chapman, iemand
was die via mind control door de Illuminati was geprogrammeerd om
Lennon te vermoorden.
Zoals wij ineen eerder artikel schreven, was er nog een goede reden om John Lennon te vermoorden:
In het onderstaande fragment legt May Pang (toenmalige vriendin) uit hoe John haar vertelde dat hij het
liefst zou zijn meegenomen door de UFO.
Er doen wat men noemt complottheorieën de ronde over dat dit misschien wel de reden is geweest dat hij
vermoord werd. Dat een beroemdheid als John Lennon met zo’n grote invloed op de bevolking een gevaar
zou opleveren voor de elite-agenda die niet willen dat de waarheid over UFO's naar buiten wordt gebracht.
Want, als een John Lennon bij hoog en bij laag beweert dat UFO’s bestaan en dat hij ze zelf van heel
dichtbij heeft gezien, heeft dat een veel grotere invloed op de mensheid dan een bakker op de hoek die iets
ziet vliegen (met alle respect voor de bakkers onder ons uiteraard).
“Was John maar meegenomen door die UFO, dan had hij nu nog geleefd”, aldus May Pang.
3. John F. Kennedy
Over de werkelijke redenen van de moord op John F. Kennedy op 22
november 1963 zijn intussen complete boekwerken geschreven.
Dat hij is vermoord omdat hij een te grote bedreiging vormde voor
machten achter de schermen is duidelijk.
Eén van de redenen zou heel goed kunnen zijn dat hij dreigde het
bestaan van buitenaards leven openbaar te maken,zoals wij
schreven in een eerder artikel.
Wie wil weten hoe de moord precies is uitgevoerd en welke capriolen
er zijn uitgehaald, verwijzen wij naareen eerder artikelwaarin wordt uitgelegd hoe zijn lichaam werd
verwisseld tijdens een vlucht van Air Force One.
4. Martin Luther King
Martin Luther King Jr. was een invloedrijke man en als zodanig
vormde hij een grote bedreiging voor de Illuminati.
Toen hij begon met zich uit te spreken tegen de Vietnam oorlog was
zijn lot eigenlijk al bezegeld. Het militair-industriëel complex
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verdiende een vermogen aan deze oorlog en ze waren niet van plan dat op te geven.
Daarom werd er een scenario opgezet waarbij King vermoord zou kunnen worden en dit gebeurde dan ook
op 4 april 1968.
5. Abraham Lincoln
Abraham Lincoln zag de grote bedrijven en industrie als een
bedreiging voor de zuidelijke Confederatie. De Illuminati was niet
gelukkig met de manier waarop hij publiekelijk tegen hen ageerde.
Er werd dan ook besloten om hem te vermoorden en deze moord
werd op 15 april 1865 uitgevoerd.
Lincoln had onder andere het volgende gezegd:
De geldmachten zien het land als prooi in tijden van vrede en
spannen samen tegen het land in moeilijke tijden. De bankiers zijn
grotere despoten dan een monarchie, zijn meer onbeschaamd dan
autocratie en egoïstischer dan bureaucratie. Zij verklaren iedereen
die hun methoden in twijfel durft te trekken of het licht durft te doen schijnen op hun misdaden tot publieke
vijand nummer één.
Verrassend eigenlijk hoe er sinds de tijd van Lincoln nauwelijks iets is veranderd.
6. Kurt Cobain
De Illuminati wilde Kurt Cobain gebruiken als een mind control
werktuig, maar Cobain werkte niet erg mee en was terughoudend,
waardoor hij veranderde in een bedreiging. Daarom werd er voor
hem een zelfmoordscenario op touw gezet.
Formeel heeft hij dan ook zelfmoord gepleegd op 5 april 1994, maar
insidersweten wel beter.
Hoewel Cobain volgens de officiële lezing zelfmoord heeft gepleegd,
zijn er tot op de dag van vandaag mensen die geloven dat hij werd
vermoord. De belangrijkste voorstander van de moordtheorie is Tom Grant, de privédetective die door Love
werd ingehuurd na Cobains verdwijning uit de afkickkliniek. Grant beweert dat zijn theorie wordt ondersteund
door de volgende zaken:
1. Cobain zou een te hoge dosis heroïne tot zich hebben genomen om nog in staat te zijn de trekker van het
hagelgeweer over te halen;
2. de laatste vier regels van de zelfmoordbrief zouden niet door Cobain zelf geschreven zijn;
3. op het hagelgeweer en alle andere objecten in de kamer zouden geen vingerafdrukken zijn aangetroffen.
7. Jim Morrison
Jim Morrison was gefascineerd door alles wat met het occulte te
maken had en velen dachten dat hij een reptielenlid van de Illuminati
was.
Net zoals velen denken dat de Illuminati verantwoordelijk zijn voor de
dood van Morrison. Weer anderen geloven dat zijn dood met behulp
van de Illuminati in scene is gezet en dat Jim Morrison op dit moment
nog in leven is. Formeel is Morrison op 3 juli 1971 overleden aan een
hartaanval. Zijn dood werd pas drie dagen later bekendgemaakt in de
media.
Jim Morrison noemde zichzelf The Lizard King (De Hagedissen
Koning) en schreef zelfs een gedicht met de titel: Celebration of the Lizard King.
Dit gedicht vertoont veel kenmerken van een kind dat onderdeel uitmaakte van het Monarch (MK Ultra) mind
control programma. Kinderen die bezeten zijn doorbuitenaardse archonten.
Tijdens dit programmeren worden deze kinderen op onvoorstelbare manieren verkracht en gemarteld (zowel
fysiek als emotioneel) zodat hun hersenen reageren op het lijden door het maken van compartimenten in de
hersenen in een poging om zichzelf tegen de trauma’s te beschermen.
Het gevolg is dat deze kinderen meerdere totaal verschillende persoonlijkheden ontwikkelen die dan later
door bepaalde triggers (knoppen) kunnen worden geactiveerd.
Tijdens deze experimenten raken de kinderen ook bezeten door entiteiten afkomstig uit andere dimensies en
hun lichamen worden hun werktuigen.
Hier volgt een klein stukje uit Celebration of the Lizard King:
"One morning he awoke in a green hotel
With a strange creature groaning beside him
Sweat oozed from its shining skin
Is everybody in?
The ceremony is about to begin."
Hieronder beelden van Jim Morrison met op de achtergrond één van de meest bekende nummers van de
band waarin Morrison zong, “The Doors”: Riders on the Storm.
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8. John F. Kennedy Junior
Zoals vaker voorkomt bij mensen die worden vermoord, kreeg de
zoon van John F. Kennedy op 16 juli 1999 een vliegtuigongeluk.
Dit had niets te maken met een ongeluk, maar alles met dat Kennedy
Junior een levensgrote bedreiging was voor de Illuminati omdat hij
wist dat zijn vader niet was vermoord door een eenzame schutter
genaamd Lee Harvey Oswald.
Hij had bewijs dat de CIA en ook George H.W. Bush direct betrokken
waren bij de moord op zijn vader. Laat hij nu net van plan geweest
zijn om dit soort informatie rond de tijd van zijn dood te publiceren.
Omdat misschien de omstandigheden en de redenen voor de moord op Kennedy Junior wat minder bekend
zijn, volgt hier een documentaire die meer dan duidelijk maakt wat er werkelijk speelde.
Bron: Before it’s News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9703:16-beroemdheden-die-zijngedood-door-de-illuminati&catid=20:het-complot&Itemid=33

16 beroemdheden die zijn gedood door de Illuminati (Deel II + video)
In de loop der jaren zijn er vele beroemdheden geweest die allen op
hun eigen manier hebben getracht de mensheid te waarschuwen.
Vaak waren het zelfmind control slachtoffersof mensen die hoe dan
ook weigerden iets van doen te hebben met de duistere machten
achter de schermen en hiervoor betaalden met hun leven.
Enkele dagen geleden publiceerden wij de lijst met de eerste acht
beroemdheden die zonder enige twijfel door de Illuminati zijn
vermoord.
Vandaag deel II met de resterende 8.
9. Robert Kennedy
Net zoals Martin Luther King sprak ook Robert Kennedy zich duidelijk
uit tegen de oorlog in Vietnam en vormde daardoor een grote
bedreiging voor de Illuminati.
Mede ook omdat er algemeen werd aangenomen dat hij de volgende
Amerikaanse president zou worden.
Hij werd op 6 juni 1968 vermoord door de bekende "eenzame
schutter", een patsy met de naamSirhan Sirhan.
10. Malcolm X
Malcolm X, geboren als Malcolm Little, was een van de Amerikaanse
leiders en woordvoerders van de Nation of Islam, een religieuze en
politieke beweging die streed voor gelijke rechten van de zwarte
bevolking.
Zijn "achternaam" X is een verwijzing naar het verleden van de AfroAmerikanen die als slaven naar Amerika kwamen. Velen kregen
daarbij dezelfde achternaam als die van hun eigenaren. De X duidt
op het verlies van naam en identiteit.
Malcom X vormde een grote bedreiging voor de Illuminati. Hij riep de bevolking op om in opstand te komen
tegen de bestaande machtsstructuur en daarbij extreme maatregelen daarbij niet uit de weg te gaan.
Malcolm X werd op 21 februari 1965 vermoord.
11. Frank Zappa
Frank Zappa sprak veel en graag over de The Powers That Be
(TPTB) diemind control techniekengebruiken in muziek, film, nieuws
en politiek.
In de volgende video zie je een voorbeeld van al de dingen
waartegen Zappa zich uitsprak. De kwaliteit is niet zo goed, maar
geeft wel een duidelijk beeld.
De eerste mislukte poging om Zappa te vermoorden vond al plaats in
1971 tijdens een concert. Uiteindelijk overleed Zappa op 4 december
1993 aan kanker, waarbij veel mensen ervan overtuigd zijn dat hij
bewust werd geïnjecteerd met kankercellen.
12. Bob Marley
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In de jaren zeventig was Bob Marley misschien wel één van de
meest invloedrijke figuren op aarde. De dingen waar Bob zich over
uitsprak, waren allesbehalve die die men graag wenste te horen. Ook
hier hetzelfde verhaal als met Frank Zappa. Bob Marley zou formeel
zijn overleden aan kanker, maar ook hier doen al jarenlang verhalen
de ronde dat Marley een te groot gevaar opleverde voor de Illuminati
en daarom van het toneel moest verdwijnen. Bob Marley stierf op 11
mei 1981.
13. Prinses Diana
Wanneer je Illuminati zegt dan komt eigenlijk automatisch de Engelse
koninklijke familie in beeld.
Prinses Diana was gescheiden van Charles en volgde haar eigen
weg. Dit was onacceptabel voor de Windsors en aangezien ze geen
verder nut had voor deze familie is ze ritueel vermoord.
Formeel was het een auto-ongeluk op 31 augustus 1997, maar deze
moord had niets te maken met een ongeluk.
We hebben eerdereen uitgebreid artikel geschrevenover dit
onderwerp en uit dat artikel navolgend nog eens het verhaal over de
rituele moord op Diana zoals dat wordt verteld door David Icke.
14. Bruce Lee
Bruce Lee sprak vaker over het feit dat hij ervan was overtuigd dat hij
door een demon, een duivel, in de gaten werd gehouden.
Velen denken dat zijn dood een offering was door de Illuminati. Lee
stierf onder verdachte omstandigheden als gevolg van een
allergische reactie op medicijnen op 20 juli 1973.
15. Jimi Hendrix
Net zoals zoveel artiesten was ook Jimi Hendrix iemand met veel
invloed. Hij werd dan ook al snel door de Amerikaanse overheid
aangemerkt als een potentiëel gevaar.
Net zoals Michael Jackson had ook Hendrix het gevoel dat hem iets
zou overkomen en bovendien dat hij de dertig niet zou halen.
Formeel zou Jimi Hendrix na het nemen van teveel slaappillen gestikt
zijn in zijn eigen braaksel op 18 september 1970. Echter, ook hier ligt
de waarheid iets anders.
Hendrix stierf, net zoals veel andere artiesten, op (de occulte) 27-jarige leeftijd.
16. Tupac Amaru Shakur
Tupac was waarschijnlijk de meest geliefde rapper ooit en een van
de weinigen die de Illuminati ontmaskerde.
Hoe kan het dat hij en anderen zoveel weten over de Illuminati en de
nepmuziekindustrie? Iets dergelijks is alleen mogelijk als hij zelf een
tijdlang in dat circuit heeft meegelopen.
Tijdens dat proces is hij wakker geschud en begreep dat die
parasieten onmenselijk zijn en verantwoordelijk voor het grootste
deel van de problemen in deze wereld.
Tupac is ook degene die het woord Killuminati heeft uitgevonden. Dit
betekent het doden van de Illuminati.
Dat alles is er de oorzaak van dat hij op 7 september 1996 is vermoord door diezelfde Illuminati.
Op 15 april 2012 was op het Amerikaanse muziekfestival Coachella een bewegend en rappendhologram te
zien van Tupac Shakur. Het rapte het nummer Hail Mary en rapte samen met Snoop Dogg het nummer 2 Of
Amerikaz Most Wanted.
Na het grote succes van het hologram op Coachella was Dr. Dre zelfs van plan om op tournee te gaan met
Snoop Dogg en Tupacs hologram, maar heeft het later afgewezen.
Bron: Before it’s News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9709:16-beroemdheden-die-zijngedood-door-de-illuminati-deel-ii&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Russisch militair ingrijpen in Syrië begonnen
Rusland levert tevens wapens en raketten aan Egypte, dat een deel doorstuurt naar het Syrische leger –
Obama stevent op zoveelste buitenlandse blamage af
Russische MiG-29’s zouden reeds actief zijn boven Syrië.
Het Westen heeft in Syrië opnieuw een forse tegenslag te verwerken
gekregen nu Rusland daadwerkelijk is begonnen met militaire steun
aan de regering van president Assad, die zowel tegen de
islamistische rebellen, Al-Qaeda/Al-Nusra als ISIS vecht. Bij de
hoofdstad Damascus hebben de Russen reeds een militaire basis
opgezet vanwaar luchtaanvallen op ISIS zullen worden uitgevoerd. In
de komende weken zullen duizenden Russische militairen en grote hoeveelheden wapens naar Syrië
worden overgevlogen. Er tekent zich een beschamende nederlaag voor de Amerikaanse president Obama
en zijn bondgenoten in de EU, Turkije en het Arabische blok af – tenzij het Witte Huis net zoals precies 2
jaar geleden een directe oorlog met Rusland wil riskeren.
Diverse Israëlische media berichten dat Russische MiG-29 en MiG-31 gevechtsvliegtuigen en Yak-130
toestellen actief zijn boven Syrië. Volgens de kranti24Newsis de regering Obama volledig op de hoogte van
de Russische interventie, maar weet men in Washington nog niet hoe te reageren.
Het Kremlin is ook op het diplomatieke front actief. Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft in
de afgelopen weken met een leider van de Syrische oppositie over een politieke oplossing van het conflict
gepraat. Tegelijkertijd reisden diverse Arabische leiders naar Moskou om met president Putin het groeiende
internationale terrorisme te bespreken.
Russische militaire steun voor Egypte
Putin beloofde onder andere grote hoeveelheden moderne wapens aan de Egyptische president Fattah elSissi te verkopen. Die is op zijn beurt reeds begonnen met het doorsturen van raketten en andere wapens
naar het Syrische leger (5). Er is ook serieus sprake van dat Egypte twee gloednieuwe Franse ‘Mistral’
helikopterdekschepen, die eigenlijk voor Rusland waren bestemd, aanschaft. Die zouden vooral bedoeld zijn
als militair tegenwicht voor Iran (4).
Het Russische staatspersbureau TASS bericht dat Rusland niet zozeer vast zit aan president Assad, maar
toch heeft ingegrepen omdat ze een herhaling van de door de VS en de NAVO veroorzaakte politieke en
humanitaire drama’s in Libië en Irak willen voorkomen.
Dilemma’s voor premier Netanyahu
Het Russische militaire ingrijpen in Syrië stelt de Israëlische premier Netanyahu voor een dilemma. De
Israëlische regering heeft recent onder grote politieke druk uit Washington zijn grote bezwaren tegen het
kernakkoord dat Obama met Iran sloot moeten inslikken. In Jeruzalem staat men veel positiever tegenover
Putin, mede omdat die er persoonlijk voor gezorgd heeft dat het omvangrijke Syrische chemische
wapenarsenaal grotendeels werd ontmanteld, en omdat de Russen zich veel feller verzetten tegen de
oprukkende islamitische terreurgroepen dan Obama, die een groot deel van de meest radicale
moslimbewegingen juist steunt.
Probleem voor Netanyahu is dat de Russen in Syrië tegelijkertijd samenwerken met Iran (3), dat zoals
bekend een van Israëls grootste vijanden is. Israël is er echter niet bij gebaat dat president Assad het veld
ruimt, omdat het eens stabiele Syrië dan net als Libië, Irak en de Gazastrook definitief in een gewelddadig
en chaotisch broeinest vol islamitische terroristen zal veranderen. Dat is één van de redenen waarom Israël
–zeer tegen de zin van Washington en Ankara- achter de schermen de Koerden van wapens en munitie
voorziet.
Riskeert Obama opnieuw WO-3?
De ontwikkelingen in Syrië gaan dus totaal anders dan de Verenigde Staten hadden gepland. Mocht Obama,
die op zijn zoveelste buitenlandse blamage afstevent, proberen met militaire middelen het tij te keren, dan
riskeert hij daarmee een directe confrontatie met Rusland en mogelijk de Derde Wereldoorlog.
In september 2013 scheelde het een haartje of die gevreesde oorlog was al uitgebroken. Een Russische
vloot hield toen in de Middellandse Zee een Amerikaans-Britse aanvalsvloot tegen, en dreigde alles wat er
richting Syrië zou worden gelanceerd uit de lucht te schieten. Dankzij briljant diplomatiek optreden van Putin
kon Obama op het nippertje worden afgehouden van het
veroorzaken van een nieuwe wereldbrand.

Hoeveel geld heeft de 'internationale gemeenschap' gebruikt om
die landen te gaan bombarderen en belegeren? Waar was de
verontwaardiging dan? Opengespatte kinderlijkjes. Waar was de
verontwaardiging dan???
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EU geeft lidstaten € 6000 bonus voor iedere immigrant en wil weigerlanden straffen
Brussels mes op de keel van Oost Europa: accepteer moslims, of anders geen geld – Totale islamisering
Europa al halve eeuw geleden besloten
Het verdronken jongetje in Turkije, dat nu door de politiek als emowapen wordt ingezet om nog meer schuldgevoel bij ons op te
wekken, zodat niemand het nog waagt te protesteren tegen de
miljoenen-moslims-invasie. Vraagt dan niemand zich af waarom een
veilig land als Turkije helemaal niets doet om te voorkomen dat
tienduizenden ‘vluchtelingen’ op gammele bootjes naar Europa
vertrekken?
U gelooft nog steeds niet dat de eurocraten in Brussel doelbewust de poorten hebben opengezet voor de
komst van miljoenen moslims? Wacht dacht u dan hiervan: EU lidstaten krijgen voor iedere naar
Griekenland of Italië gevluchte immigrant die ze opnemen een bonus van € 6000. Bovendien overweegt de
EU om lidstaten die weigeren nog meer moslim vluchtelingen op te nemen te straffen met het korten op EUsubsidies en –fondsen, en dat geld te geven aan de landen die wél hun grenzen wagenwijd openzetten. Met
andere worden: Europa zal en moet islamitisch worden, of de autochtone volken dat nu willen of niet.
Mes op de keel van Oost Europa: accepteer moslims, of anders geen geld
Vooral Oost Europa, dat zwaar afhankelijk is van EU-subsidies, zal de dupe worden van de nieuw te nemen
maatregel, waarmee Brussel de immigratie van miljoenen moslims in een nog hogere versnelling wil zetten.
Ook Groot Brittannië, dat steeds meer twijfels zet bij het EU-beleid en op diverse beleidsterreinen een
uitzonderingspositie wil, wordt hiermee op de korrel genomen. De Oostenrijkse kanselier Faymann vroeg
zich op TV hardop af ‘waarom wij nog iets voor de Britten zouden doen, aangezien solidariteit geen
eenrichtingsverkeer is’.
Nu al krijgen EU-landen voor iedere immigrant die ze van Italië en Griekenland overnemen een bonus van €
6000,-. Bovendien krijgen landen die royaal zijn met het opnemen van vluchtelingen volgens het plan straks
meer Europees geld voor allerlei projecten.
Landen die weigeren mee te werken zullen juist worden gestraft. De EU heeft al 32 rechtszaken geopend
tegen landen die hun asielwetten niet voldoende hebben aangepast om nog meer immigranten op te kunnen
nemen.
Jonathan Arnott, lid van Nigel Farages Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP, noemt het voorstel ‘schandalig.
Dit is pistool-tegen-je-hoofd politiek van de EU, en velen van ons vinden dat maar niets.’ (1)
Het zielige verdronken jongetje
Net als in de rest van de wereld staan ook in eigen land politiek en media op zijn kop door een foto van een
verdronken 3-jarig jongetje uit Syrië op een strand in Turkije. Politici en andere kopstukken gebruiken de foto
onmiddellijk als wapen tegen iedereen die het waagt te protesteren tegen de komst van miljoenen moslim
migranten naar Europa.
Omdat de Nederlanders al decennia ‘soft’ en ‘emo’ zijn gemaakt, worden een aantal voor de hand liggende
vragen door bijna niemand gesteld:
1) Waarom konden de ouders van dit jongetje niet in Turkije blijven, veel dichter bij hun thuisland?
2) Waarom doet Turkije er helemaal niets tegen dat vluchtelingen vanaf zijn eigen stranden in gammele
bootjes stappen, en biedt het hen vanaf Syrië ongehinderde doortocht?
3) Waarom staan Turkse agenten te dringen om foto’s te maken om aan Westerse persbureaus te geven,
terwijl een normale menselijke reactie zou zijn omeerstnaar het jongetje toe te rennen en hem op te tillen,
om te zien of hij nog te redden is (2)? ALS dat al is gebeurd, dan is het jongetje overduidelijk weer
teruggelegd, doelbewust om deze ‘zielige’ foto te kunnen maken.
4) Welke vader stapt uit eigen beweging in een veilig land op een gammel rubberbootje, wetende dat zijn
vrouw en kinderen niet kunnen zwemmen? En hoe kan het dat (voor zover bekend) enkel zijn vrouw en
kinderen zijn verdronken? (3) Is er misschien iets gebeurd zoals we eerder dit jaar konden lezen, toen
moslims andere vluchtelingen gewoon overboord gooiden en overgaven aan de verdrinkingsdood, om zo de
aandacht te trekken van de Europese marine- en patrouilleschepen?
5) De vraag die we al veel vaker stelden: waarom weigeren bijna alle moslimlanden in de regio om hun
geloofsgenoten op te nemen? Waarom wordt 90% doelbewust doorgestuurd naar Europa, ook door de
steenrijke Arabische Golfstaten? Kan het dat hier een welbewust plan achter zit om ons continent te
ondermijnen?
Totale islamisering Europa al halve eeuw geleden besloten
Gisteren maakte een lezer mij attent op het –mij overigens al bekende- boek ‘Eurabia’ van de Joods-Britse
schrijfster Bat Ye’or, wier onthutsende feiten door onder andere de Nederlandse arabist prof.dr. Hans
Jansen werden bevestigd. Ye’or schreef dat uit officiële documenten is gebleken dat Europese politici al in
de jaren ’60 en ’70 zich massaal committeerden aan de stapsgewijze islamisering van Europa door het
toelaten van steeds grotere aantallen moslims.
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Het einddoel: een multiculturele superstaat, waarbij Europa veranderd zal zijn van een vrij en welvarend
continent in een slaafs en onderdanig onderdeel van een groot islamitisch imperium rond de Middellandse
Zee en in het Midden Oosten. Bovendien zou door de Europese steun van het in 1973 speciaal voor dat doel
uitgevonden Palestijnse volk de Joodse staat Israël, die als de grootste blokkade voor dit moslim imperium
wordt beschouwd, van de kaart moeten worden geveegd.
Gevestigde Europese orde heeft eigen volken de oorlog verklaard
Ye’or schreef dat de gevestigde orde met name de media zou gaan gebruiken om de argeloze Europese
bevolking te misleiden door een vrijwel uitsluitend positief beeld te schetsen van de islam, terwijl tegelijkertijd
de eigen cultuur en eigen historie naar beneden zouden worden gehaald. Daarbij zouden ook glasharde
leugens worden ingezet, zoals de mythe dat moslims in het verleden bijna overal vreedzaam samenleefden
met de Joodse en/of christelijke minderheden. De historisch bewezen waarheid is echter exact het
tegendeel.
De conclusie lijkt meer dan gerechtvaardigd dat het establishment in ‘dhimmi’ Europa, dus ‘onze’ leiders, de
gewone bevolking de oorlog heeft verklaard, en al tientallen jaren de massa immigratie vanuit de islamitische
wereld als belangrijkste wapen inzet om onze welvaart, onze vrede, onze veiligheid en onze toekomst te
laten vernietigen. Velen van u zullen niet kunnen geloven dat een dergelijk verraad mogelijk is, maar als u
nog eens 10 à 15 jaar willoos naïef afwacht, zult u zelf ondervinden dat van overdrijving geen enkele sprake
is. Dan zal het echter veel te laat zijn het tij nog te keren.
Xander - (1) Breitbart, (2) De Nieuwe Realist, (3) HLN.be
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/EU-geeft-lidstaten-6000-bonus-voor-iedere-immigrant-en-wilweigerlanden-straffen

Onze miljardensteun aan Oekraïne verdwijnt in zak van oligarch Igor Kolomoiski
Geplaatst op 29 augustus 2015
Het Internationaal Monetair Fonds ( IMF) van mevrouw Christine
Lagarde heeft de afgelopen maanden samen met de EU miljarden in
de Oekraïne gepompt. Dit op verzoek in opdracht van de VS, die in
hun expansiedrift de besluiteloze EU onder druk zette, hetgeen o.a.
leidde tot de fameuze taferelen op het Maidanplein , waar onze
oorlogshelden Guy Verhofstadt en zijn adjudant Hans van Baalen het
samengekomen volk beloofden niet weg te gaan voordat Oekraïne
een echte democratie is.
Nu zijn wijin onseigen land , dat ook geldt als een democratie
inmiddels wel gewend, dat deze vorm van staatsbestel gekoppeld is aan fraude, nepotisme, valse beloftes ,
waarin de politiek uitblinkt. Dus echt verbaasd omte lezen dat de Oekraïne oligarch Igor Kolomoiski 1.8
miljard dollars achterover gedrukt heeft, ach het is slechts een kwestie van wat grotere getallen dan in ons
eigen kleine Limburg, waar nu ook debroer van, vanRey enkele miljoenen heeft weggesluisd.
Ook Kolomoiski zocht daarvoor enkele tropische eilanden uit en het geld dat in feite bestemd was voor de
door hem gecontroleerde PrivatBank en als noodkrediet zou moeten functioneren om de lokale industrie een
impuls te geven, verdween naar Offshore maatschappijen op de Virgin eilanden en Cyprus!
De Oekraïnse regering kan weinig tegen Kolomoiski ondernemen want hij is gouveneur van de deelstaat
Dnipropetrovsk en hielp met een zelf opgerichte privé legereenheid van 20.000 man de separatisten tegen te
houden, iets dat het reguliere Oekraïense leger niet lukte. Het vermogen van Kolomoiski wordt geschat op
1.3 miljard dollar en hij staat bekend als een niets ontziende “company raider”.
Oekraïne staat op plaats 142 van de 175 meest corrupte landen ter wereld, heeft de twijfelachtige eer zich te
kunnen meten met landen als Afghanistan, Zimbabwe enz. en het was dan ook ronduit verbazingwekkend
dat het IMF het land een noodkrediet gaf van totaal 17 miljard, waarbij Lagarde de Oekraïense regering lof
toe zwaaide in hun pogingen de corruptie terug te dringen.
Ondanks het feit dat het IMF er op stond controle uit te kunnen oefenen wat er met het geleend geld zou
gebeuren is dat niet gelukt, want de banken die het geld ontvingen , net als de PrivatBank stelden hun eigen
accountants aan, hetgeen door het IMF stilzwijgend werd geaccepteerd.
En de EU ? Einde van dit jaar mogen als het aan dictator Jean Claude Juncker ligt Oekraïners vrij
zonder visum de EU in en uit reizen, dus tijd om kennis te maken met deze nieuwe aanwinst, waarbij
Bulgaren en Roemenen, lief opgevoede peuters zijn.
Zo bent u weer even bij wat er met uw centen gebeurt en indien u zich afvraagt of vriend Igor moslim is, nee,
Christen, nee, tja wat dan ?
http://www.geennieuws.com/2015/08/onze-miljardensteun-aan-oekraine-verdwijnt-in-zak-van-oligarch-igorkolomoiski/
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Delen Parijs veranderen in oorlogszone door geweld moslim vluchtelingen
Video: Delen Parijs veranderen in oorlogszone door geweld moslim vluchtelingen
Eerste als vluchtelingen vermomde ISIS terroristen gepakt bij grens Macedonië-Bulgarije – Bulgarije heeft 80
km. lange muur langs grens Turkije gebouwd – Tsjechische president dreigt met inzet leger tegen moslim
immigranten
Gaza? Nee, Parijs. De islam heeft de Europese bevolking overduidelijk de
oorlog verklaard. Hoe kunnen deze beelden anders worden opgevat? (*
beelden mogelijk uit 2014 of begin 2015 **). Nederlandse burgers,
aanschouw indit filmpjeuw toekomst als ook onze regering de poorten
wagenwijd open blijft houden (2) voor miljoenen moslim vluchtelingen. De
reguliere media zal deze beelden, waaropte zien ishoe grote aantallen
agressief schreeuwende, met Palestijnse vlaggen zwaaiende jonge moslims hele straten in Parijs in een
oorlogszone veranderen en zelfs de politie met grof geweld tegemoet treden, natuurlijk nooit laten zien. Die
vertonen nog steeds uitsluitend foto’s en beelden van zielig kijkende kindertjes, die echter slechts een klein
deel uitmaken van de immigranten vloedgolf. De realiteit is zoals u zelf kunt zien echter afschrikwekkend.
ISIS en Islam sturen leger om Europa te veroveren
Het leeuwendeel van de zogenaamde ‘vluchtelingen’, waar wij ook volgens onze politieke leiders en partijen
ruimhartig plaats voor moeten maken, bestaat uit voornamelijk ongetrouwde jonge mannen die rechtstreeks
afkomstig zijn van de islamitische slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika.
De bekende Britse anti-EU politicus Nigel Farage waarschuwde begin dit jaar dat ‘ISIS het meent als ze
zeggen dat ze ons continent willen overspoelen met een half miljoen islamitische extremisten. Het
gemeenschappelijke Europese asielbeleid doet niets om hen te stoppen.’ Begin september zijn de cijfers
nog schrikbarender dan Farage al dacht: alleen al Duitsland gaat dit jaar maar liefst 800.000 voornamelijk
islamitische immigranten opnemen. Onafhankelijke analisten spreken niet voor niets van een ‘islamitisch
leger’ dat doelbewust door de Arabische landen –en klaarblijkelijk met instemming van het
links/liberale/christendemocratische Europese establishment- hierheen wordt gestuurd om Europa van
binnenuit te ondermijnen, onze welvaart en stabiliteit te vernietiging en de hele samenleving uiteindelijk te
onderwerpen aan de islam, dat ons overduidelijk de oorlog heeft verklaard.
Bulgarije pakt als vluchtelingen vermomde ISIS terroristen op
Bij de grens tussen Bulgarije en Macedonië zijn vijf moslims tussen 20 en 24 jaar oud opgepakt omdat ze
ISIS propaganda, jihadistische gebeden en onthoofdingsvideo’s bij zich hadden. Deze vijf zijn slechts een
fractie van de hoogstwaarschijnlijk tienduizenden ISIS strijders die op dit moment vermomd als vluchtelingen
naar Europa komen. Bulgarije heeft onlangs over een lengte van zo’n 80 kilometer een vijf meter hoge
afscheiding langs de zuidoostelijke grens met Turkije gebouwd, dat maar al te graag jihadisten vrijelijk laat
doorstromen naar het ook door Ankara gehate Europa. (3)
Oost Europa verzet zich tegen pro-immigratiebeleid Brussel
Andere Oost Europese landen zoals Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Polen proberen samen een vuist te
maken tegen het pro-immigratiebeleid van Brussel. Op 14 september vindt er een buitengewone vergadering
van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken plaats, en dan zijn deze landen niet van plan om mee te
werken met het ‘quota’ plan dat de miljoenen moslims ‘eerlijk’ over de EU-lidstaten moet gaan verdelen.
De Slowaakse premier Robert Fico ‘verwerpt ieder quotum met kracht... Als dit mechanisme wordt
aangenomen, dan hebben wij op een dag 100.000 mensen uit de Arabische wereld. Dat is een probleem dat
Slowakije niet wil hebben.’ De Tsjechische president Milos Zeman zei dat zijn land zijn eigen grenzen weer
gaat bewaken, illegale immigranten gaat uitzetten en ‘indien nodig zelfs het leger zal inzetten’.
De Franse minister van BuZa Laurent Fabius noemt de opstelling van de Oost Europeanen ‘schandalig’. (5)
Calais: € 100 miljoen schade, maar EU blijft vluchtelingen subsidiëren
De EU gaat ondertussen vrolijk door met het subsidiëren van onze eigen ondergang, en heeft € 5 miljoen
uitgetrokken om het vluchtelingenkamp ‘The Jungle’ bij Calais een stuk geriefelijker te maken - en dat terwijl
de immigranten volgens de burgemeester van de stad al voor zo’n € 50 miljoen tot € 100 miljoen schade
hebben aangericht (4). ‘Onze’ eigen EU-commissaris Frans Timmermans benadrukte echter maar weer eens
dat ‘wij mensen die bescherming nodig hebben nooit zullen wegsturen’. Gezien de harde realiteit betekent
dat welhaast automatisch dat autochtone Europeanen die bescherming nodig hebben tegen de oprukkende
islam en het toenemende moslimgeweld daar van zijn uitgezonderd, met alle gevolgen van dien. (4)
** Volgens enkele gasten zijn deze beelden niet recent, maar dateren uit 2014 of begin 2015. Diverse
normaal betrouwbare sites hadden het filmpje echter als zijnde recent overgenomen. Helaas had ik vandaag
onvoldoende gelegenheid om de bronnen uitvoerig te checken. Hoewel het voor het onderwerp verder
weinig uitmaakt -tenslotte ging het hier ook al om migrantenrellen- bij deze alsnog mijn excuses voor de
ontstane verwarring.
Xander - (1)YouTube (viaShoebat) /YouTube (2014), (2) NU, (3) Breitbart, (4) Breitbart, (5) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Video-Delen-Parijs-veranderen-in-oorlogszone-door-geweldmoslim-vluchtelingen
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Saoedi-Arabië en de Golfstaten steken geen poot uit voor de vluchtelingen
Als er al ergens barmhartigheid wordt getoond, dan is dat wel in het
Westen, met name in Duitsland en Oostenrijk, dus kom me niet met
verhalen dat het weer de schuld van het Westen is.
Jan Jaap de Ruiter is als arabist verbonden aan de Universiteit van
Tilburg. 3 september 2015
De hartverscheurende foto van het op het strand van de mondaine
kustplaats Bodrum aangespoelde jongetje riep over de hele wereld
emotionele reacties op. En terecht. Een kind van drie jaar met zijn knuistjes in het zand zou nooit het
slachtoffer mogen zijn van de ellende die volwassen mensen elkaar aandoen.
In het verlengde van de emoties werd vanzelfsprekend ook de schuldvraag opgeworpen. En terwijl ik het
hartgrondig eens was met de gevoelens van machteloosheid en verscheurdheid die de beelden opriepen,
was ik verbijsterd over de vele stemmen die unisono het Westen de schuld gaven van de dood van het
jochie. Het vluchtelingenbeleid van het Westen zou falen, het Westen zou verdeeld zijn, het Westen zou de
mensensmokkelaars beter moeten aanpakken. Het Westen zou voor betere opvang moeten zorgen. Het
Westen zou haar grenzen moeten openen voor de mensen die een regio ontvluchten die in vuur en vlam
staat. Die vlammen doven voorlopig nog niet. En daar hoorde ik de verontwaardigde stemmen niet of
nauwelijks over spreken. Welke mensen zitten achter de trekkers van de vuurwapens? Is dat niet het regime
van Bashar al Assad? Zijn dat niet de strijders van de vele islamitische strijdgroepen, in het bijzonder die van
Islamitische Staat? En de sjiieten in Irak? Houden zij zich afzijdig van de bloedige en wrede strijd?
Onbegrijpelijk
De realiteit is dat het vooral moslims zijn die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Die in naam van hun
islam dood en verderf zaaien. En kom me niet met het argument dat het Westen en Israël dit allemaal
georkestreerd zouden hebben. Als je ervan uitgaat dat het imperialistische Westen de wereld beheerst, zou
het overal oorlog moeten zijn. En dat is niet het geval. Er is oorlog in Syrië en Irak, twee landen waarvan de
dominante religie de islam is.Het is onbegrijpelijk dat de moslims elkaar dit alles aandoen, wetend dat naar
hun God, Allah, in de Koran talloze malen verwezen wordt als de barmhartige, de vergevende en de
genadevolle. De Koran heeft alle potentie om als een verzoenend boek gelezen te worden. Maar de moslims
trekken zich niets aan van deze boodschap en keren zich in hartgrondige haat tegen elkaar.
En het meest bizarre onderdeel van het verhaal is dat linksom of rechtsom het Westen blijkbaar de schuld
heeft aan de dood van het arme jongetje. Het argument als zou het Westen de conflicten in het MiddenOosten orkestreren snijdt, meer dan vijftig jaar na de dekolonisatie, eenvoudigweg geen hout meer. De
naties in het Midden-Oosten hebben hun eigen verantwoordelijkheden voor hun burgers. Ze nemen zelf
beslissingen en entameren dus ook zelf conflicten en strijd zoals Saoedi-Arabië onlangs tegen Jemen.
Hypocrisie
En als we het over Saoedi-Arabië en in zijn kielzog de Golfstaten hebben, dan rijzen de haren je te
bergevanwege de hypocrisie. Deze landen steken geen poot uit om hun geloofsgenoten, de arme drommels
van vluchtelingen te helpen of gracieus op te vangen. Integendeel, ze financieren de extremistische
bewegingen en zijn zo verantwoordelijk voor het doormodderen van de vele conflicten. Het eerste
vluchtelingenkindje moet nog op de ongastvrije kusten van het Arabische koninkrijk aanspoelen.
Als er al ergens barmhartigheid wordt getoond, dan is dat wel in het Westen, met name in Duitsland en
Oostenrijk, dus kom me niet met verhalen dat het weer de schuld van het Westen is. Dat is gewoon niet
waar. De schuld ligt in de eerste plaats bij de strijdende partijen in het Midden-Oosten. Niets houdt hen
tegen de wapens vandaag nog te doen zwijgen.
is als arabist verbonden aande Universiteit van Tilburg.
Jan Jaap de Ruiter
http://www.volkskrant.nl/buitenland/saoedi-arabie-en-de-golfstaten-steken-geen-poot-uit-voor-devluchtelingen~a4134992/

Amerikaanse politici blijven feiten verdraaien
Israëlische defensie specialisten bevestigen dat het beëindigen van de Syrische burgeroorlog ISIS niet zal
kunnen stoppen (6). Amerikaanse politici draaien de feiten echter nog steeds om, en houden op bizarre
wijze vol dat ISIS pas kan worden verslagen zodra president Assad is afgezet (2), en dat terwijl die van meet
af aan nu juist een van de belangrijkste krachten tégen ISIS is geweest. Hetzelfde geldt voor de Koerden,
die met Amerikaanse instemming door de Turken worden platgebombardeerd – waarbij en passant ook
doelbewust dorpen met veel gevluchte christenen worden geraakt (7).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Infowars, (3) KOPP, (4) DEBKA, (5) DEBKA,
(6) DEBKA, (7) Aina.org (/ ARD)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Russisch-militair-ingrijpen-in-Syri-begonnen
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Prikbord nr. 455 ( thema-nummer) van Leo J.J. Dorrestijn
Door de ondoordachte uitspraken van de regering Merkel kunnen zich in de komende 5 jaar zo’n 4 miljoen
Syrische vluchtelingen bij Duitse asielcentra melden. Ontheemden, gewonde/verminkte strijders, gevluchte
oorlogsmisdadigers, wezen, bejaarden, getraumatiseerden, islam-fundamentalisten, gelukszoekers,
gehandicapten en terroristen (al dan niet met een vals paspoort).
Daarna kunnen ze met een asielstatus een beroep doen op huisvesting, scholing, medische zorg, inkomen,
gezinshereniging, geloofsvrijheid en vrij verkeer binnen de Schengen-landen. Het idee dat dit kan worden
voorkomen door militair ingrijpen in Syrië en bewaakte vluchtelingenkampen daar, is te belachelijk voor
woorden. Niet alleen het IS-optreden in Irak bewijst dit, maar vooral de onmacht van de VN en de paniek die
hier uitbreekt zodra het begrip ‘mogelijke aanslag’ wordt gebruikt.
Asieleisen
Hebben onze ambassades geen analyse gemaakt van het optreden van de VN, Nederlandse ‘voorlichters’
(vluchtelingenhelpers), mensensmokkelaars en van de informatiestroom in herkomstlanden? Hoe kan
Europa zo verrast en overrompeld zijn terwijl de colonnes gelukszoekers al maanden onderweg waren? En
met welk recht hebben gelukszoekers inmiddels eisen gesteld aan de opvanglanden, zodat ze reeds over
treinkaartjes beschikken? Is na al het geblunder met de Balkan-landen, de ECB, het bankentoezicht,
Griekenland, Oekraïne, Israël/Palestijnen, de verdwenen miljarden van de EU-begroting, de eisen van
Franse boeren voor Europese steun (terwijl elk jaar al vele miljarden naar Frankrijk worden overgemaakt en
de hele sector gesaneerd moet worden wegens overproductie) en nu de miljoenen die op weg gaan naar
Europa, nog niet duidelijk dat de EU zich beter kan opheffen en de landen hun defensie en grensbewaking
weer op peil moeten brengen?
Christelijke prietpraat
Christenen in de politiek hebben soms de neiging anderen een spiegel voor te houden zonder er eerst zelf in
te kijken. In Waalwijk heeft dit ertoe geleid dat men zijn vingers niet wil branden aan de misstanden op een
christelijke middelbare school, terwijl de CU wel het bijzonder onderwijs noodzakelijk acht. Op landelijk
niveau ligt er nu het idee om toegelaten asielzoekers in huis te halen, terwijl juist die het recht hebben op
een eigen woning. Goedkope prietpraat dus, want waarom zou een asielzoeker van dit recht willen afzien?
De wet die dit merkwaardige recht toekent moet worden gewijzigd, maar dat ligt kennelijk te gevoelig, net als
al die andere aspecten van ons uit de hand gelopen asielbeleid dat vooral ook gelukszoekers en illegalen
aantrekt.
Hongaarse oplossing
De vluchtelingen en asielzoekers die Hongarije hebben bereikt, willen nagenoeg allemaal door naar
Duitsland. Een VN-kamp of EU-kamp wordt kennelijk afgewezen, omdat men niet van plan is ooit naar het
herkomstland terug te keren. Identiteitspapieren ontbreken vaak en de ruimhartige uitnodiging van de Duitse
regering die meent 800.000 grensoverschrijders te kunnen opvangen, waarvan in ieder geval de Syriërs
mogen blijven, heeft een oude discussie opgerakeld over veilige herkomstlanden. Hongarije heeft helemaal
geen behoefte aan die discussie en stelt terecht dat Duitsland dit probleem waarbij er dit jaar alleen al
300.000 gelukszoekers via de Middellandse Zee worden verwacht, zelf heeft opgeroepen. De ‘Hongaarse
oplossing’ zou derhalve zijn om de beoogde EU-kampen dan maar in Duitsland in te richten en daar vast te
stellen wie zich ten onrechte als vluchteling heeft gemeld. De Duitse kerken zijn rijk genoeg om hierbij hun
vermeende naastenliefde te tonen (net als de Griekse kerk).
Politiek zelfbedrog
Politici klagen over het lakse uitzettingsbeleid van de regering, de langdurige (juridische) procedures en de
kosten van het uit de hand gelopen asielbeleid. Maar ze willen niets veranderen aan de regels; zelfs niet aan
het absurde recht op (herhaalde) beroepsprocedures. Veel illegalen zorgen er voor dat hier een kind wordt
geboren, zodat ze eerder als ‘schrijnend geval’ worden aangemerkt of onder het kinderpardon vallen. En
uiteindelijk is Brussel de baas, wat de Kamerleden ook kakelen.

De ziekte van Europa heet Gutmensch
https://youtu.be/VsyUZvBM6a8
Reactie:
Mierzoete emotievideo. Bij het youtube ‘welkom’ filmpje hebben ze de reactiemogelijkheid uitgezet.
Hij stond eerst aan want ze verwachten natuurlijk niets anders dan bijval.
Wat ik voorheen gelezen heb was alles behalve bijval.
Typisch weer die linkse reflex; als er te veel tegenstand is doe je alsof die er niet is.
Daarmee willen deze Gutmenschen hun land weggeven, maar dat land is ook van landgenoten; het is dus
ook andermans land. Met andere woorden: de Gutmensch pleegt diefstal en landverraad.
http://joostniemoller.nl/2015/09/de-ziekte-van-europa-heet-gutmensch/
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De Rothschild familie regeert (video)
Ze zijn de bankiers van de Jezuïeten en de rijkste familie op deze
aarde.
Hun bezit is astronomisch, maar toch hebben ze nooit genoeg en ze
zijn nu druk bezig om ook de laatst overgebleven landen te
onderwerpen.
Debankiers van de Jezuïeten, de Rothschild familie, mag zich de
rijkste familie op deze aarde noemen.
Hun waarde wordt geschat op minimaal 350 miljard Euro en
misschien zijn er mensen die zich afvragen hoe je een dergelijk
bedrag bij elkaar harkt.
De Centrale Bank in jouw land is in handen van en wordt gecontroleerd door de Rothschild familie. Net zoals
ze dat doen bij de Centrale Bank in ieder ander land van de wereld.
Behalve drie landen die nog geen door de Rothschild gecontroleerde Centrale Bank hebben; Noord Korea,
Cuba en Iran.
Tot voor kort was deze lijst langer. In het jaar 2000 kwamen er nog een viertal andere landen voor op die
lijst: Afghanistan, Irak, Soedan enLybië.
Uiteraard wilden de Rothschild ook in de resterende drie een Centrale Bank en dus hoe gaan ze te werk.
Voor de uitvoering van hun snode plannen werd Amerika gebruikt als primair werktuig. Als eerste stonden
Afghanistan en Irak op het verlanglijstje van de Rothschild.
Iedereen kent de terroristische (inside job) aanval 9/11 in New York en de niet bestaande
massavernietigingswapens van Sadam Hoessein die als aanleiding werden gebruikt om Irak binnen te
vallen.
In 2003 waren zowel de nieuwe Centrale Bank in Afghanistan als Irak volledig onder controle van de
Rothschilds.
Soedan en Lybië waren de enige twee landen in Afrika die nog niet onder hun controle stonden. Dit keer
kozen de VN als hun wapen.
Bepaalde mensen binnen de VN konden de verleiding niet weerstaan en accepteren grote sommen geld van
de Rothschild. In ruil werden er bepaalde besluiten genomen waardoor de VN zich door middel van
“humanitaire interventies” kon bemoeien met de gebeurtenissen in die landen.
In 2011 was de nieuwe Centrale Bank in zowel Libië als Soedan onder controle van de Rothschilds.
Voor de resterende drie landen ligt het draaiboek ook al klaar en wederom wordt Amerika hier het werktuig.
In december 2014 werden de eerste stappen al gezet doordat Amerika Noord Korea ervan beschuldigde het
Amerikaanse bedrijf Sony te hebben aangevallen met een cyber hack.
Ook werden in diezelfde periode de eerste stappen gezet om weer goede maatjes met Cuba te worden, net
zoals met Iran. Deze laatste twee landen zullen op een andere manier worden ingepakt dan we gewend zijn.
Noord Korea valt niet te paaien en dus daar wordt het “ouderwetse scenario” voorbereid voor een militaire
interventie.
Ook jij wordt gemanipuleerd door de Rothschilds. Wees op je hoede.
https://youtu.be/icBp41jbuMo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9712:de-rothschild-familieregeert&catid=20:het-complot&Itemid=33

This is Sweden

https://www.facebook.com/141923585967321/photos/a.141960452630301.30862.141923585967321/51340
0302152979/?type=1
En de vluchtelingen zijn zo dankbaar…..: http://www.liveleak.com/view?i=344_1441354394
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Dat ‘brave’ Nederland is wel één der grootste wapen-exporteurs der wereld
Bron: JDreport.com
Nederland hoort bij degrootste wapenexporteurs ter wereld
DOORJDREPORT· SEPTEMBER 3, 2015
De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim 400 miljard
dollar. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Ons land is een
van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Er zijn enkele
honderden bedrijven in deze sector actief. Voor de meeste van deze
bedrijven is het maken van wapens en wapenonderdelen maar een klein deel van hun werk, naast productie
voor de civiele markt. De belangrijkste Nederlandse wapenindustrie maakt marineschepen, delen van
gevechtsvliegtuigen en helikopters, en radar- en vuurleidingsystemen waarmee bommen en raketten hun
doel zoeken.
Jaarlijks wordt voor een kleine miljard euro aan wapenexportvergunningen afgegeven. Verreweg de meeste
wapens en wapenonderdelen die Nederland produceert, worden aan het buitenland verkocht. Daarnaast is
Nederland een belangrijkedoorvoerhaven– wapens worden elders gemaakt en via Schiphol en Rotterdam
vervoerd naar andere landen.
Op grond van rapportages van de regering aan het parlement maakten we een overzicht van debelangrijkste
Nederlandse wapenexportbestemmingen 2003-2012.
De meeste wapens worden verkocht aan staten, maar een deel van de wapens komt terecht in het illegale
circuit. Ook worden er wapens verkocht aan regimes die hun bevolking onderdrukken, en aan landen die
betrokken zijn bij een binnenlands of internationaal conflict. Volgens dewapenexportrichtlijnen van de
Europese Uniezouden aan zulke landen geen wapens verkocht mogen worden.
Nederlandse wapenexport
De waarde van de jaarlijkse Nederlandse wapenexport schommelt de afgelopen tien jaar rond de 1 miljard
euro. Nederland hoort daarmee bij degrootste wapenexporteurster wereld. De grootste wapenexporteurs zijn
de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië en China.
[Waarde afgegeven wapenexportvergunningen 2003-2012 in miljoen euro]
Nederlandse wapens gaan dehele wereldover. Veel wordt verkocht aan andere Europese landen en aan de
Verenigde Staten, maar we verkopen ook wapens aan bijvoorbeeld Indonesië, Egypte, Jordanië, Marokko
en Colombia, conflictgebieden of landen waar mensenrechten geschonden worden.
Niet alleen de wapenindustrie, ook het Nederlandse Ministerie van Defensie is een belangrijke
wapenexporteur. Regelmatig worden door het legerafgedankte wapensverkocht naar het buitenland.
Defensie biedt die wapens aan op een website; een soort marktplaats voor militaire goederen. Er is een
grote tweedehands en zelfs een derdehands markt voor wapens. Eenmaal verkochte wapens kunnen nog
decennialang opduiken.
Regels
De overheid wil de wapenhandelcontroleren. Daarom moet voor elke export apart eenvergunningworden
aangevraagd. Deregelsdaarvoor zijn op Europees niveau vastgesteld. Er wordt onder andere gekeken naar
de mensenrechtensituatie in het land waar de wapens terechtkomen, de internationale veiligheid en
eventuele dreiging van terrorisme. De regels daarvoor zijnruim te interpreteren, en het ene land is veel
soepeler in het geven van een vergunning dan het andere. Bedrijven maken daar handig gebruik van.
Wat de controle nog eens extra ingewikkeld maakt is dat de meeste bedrijven specialistische apparatuur of
elektronica maken, die later samengevoegd wordt tot één wapen, vliegtuig, schip of tank. Sommige
onderdelen – denk aan navigatieapparatuur voor schepen – zijn ‘dual-use’. Ze kunnen zowel militair als civiel
gebruikt worden.
Zeker als zo’n onderdeel eerst uitgevoerd wordt naar een ander land om daar in het uiteindelijke wapen
ingebouwd te worden, is het nog amper mogelijk om erachter te komen wat de uiteindelijke bestemming is.
Bij een vergunning moet getoetst worden of de goederen geen bedreiging vormen voor:
1. internationale verplichtingen van de lidstaten van de EU;
2. mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het ontvangende land;
3. interne situatie in het ontvangende land (spanningen of gewapende conflicten);
4. regionale vrede, veiligheid en stabiliteit;
5. nationale veiligheid van de lidstaten van de EU en hun bondgenoten;
6. het gedrag van het ontvangende land tegenover de internationale gemeenschap, vooral met oog op
terrorisme, de aard van zijn allianties en het respect voor het internationaal recht;
7. het risico dat de goederen binnen het ontvangende land worden omgeleid of ongewenst verder
worden geëxporteerd;
8. het sociale en economische beleid van het ontvangende land. Het land mag niet teveel uitegeven
aan Defensie, vooral in relatie tot uitgaven aan sociaal-economisch beleid.
De Nederlandse overheid zegt dat ze de Europese regels streng toepast, maar in de praktijk valt dat vaak
tegen. Vooral als het gaat over mensenrechten en ontwikkeling worden de regels erg soepel toegepast. Zo
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zijn er de afgelopen jaren wapens geleverd aan Egypte, Bahrein, Indonesië, Nigeria, India, Pakistan en
Marokko.
InNigeriais het leger beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen tegen de bevolking in de
Nigerdelta, waar veel olie gewonnen wordt.Pakistan en Indiahebben al jaren een conflict over de grensregio
Kashmir, en beide landen bezitten kernwapens, wat de situatie nog gevaarlijker maakt.
Begin 2011 bleek dat er Nederlandse wapens verkocht waren aan een aantal landen inNoord-Afrika en het
Midden-Oostenwaar het leger hard optrad tegen demonstraties voor democratie en vrijheid, bijvoorbeeld in
Bahrein, Egypte, Libië, Saoedi-Arabië en Jemen. Dat leverde de regering veel kritiek op. De Tweede Kamer
wilde dat de regering de regels aanscherpt. Maar de regering wil ook de wapenindustrie beschermen.
Bedrijven
Er zijn in Nederland een paar grote bedrijven die hun geld voor het grootste deel aan wapens verdienen. Dat
zijn:
– Thales Nederland: onderdeel van het grote Franse bedrijf Thales. Thales Nederland maakt vooral radaren vuurleidingsapparatuur.
– Damen / De Schelde: Deze scheepwerf heeft de afgelopen jaren grote marineschepen geleverd aan onder
meer Indonesië en Marokko. Het gaat hier om hele dure schepen voorzien van de allernieuwste snufjes.
– Stork: het maakt bijvoorbeeld onderdelen voor militaire vliegtuigen en helikopters. Het bedrijf helpt ook bij
de ontwikkeling van het nieuwe peperdure gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF).
– TNO: Dit is een onderzoeksinstituut dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van militaire goederen en
diensten.
–Airbus: een Europees bedrijf (voorheen EADS) met fabrieken in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Italie, Finland en Zweden. Het behoort tot de grootste militaire bedrijven ter wereld. Het maakt vooral
vliegtuigen en helikopters, maar ook kernwapens en andere raketten. Het hoofdkantoor zit in Nederland.
Om te lobbyen bij de regering en grote opdrachten binnen te halen, werkt de Nederlandse defensieindustrie
samen in deNIDV(Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid). De NIDV houdt elk najaar
een symposium en een beurs. Op Europees niveau zijn de meeste wapenbedrijven aangesloten
bijlobbyorganisatie ASD.
Om reclame te maken voor hun producten staan Nederlandse bedrijven vaak opwapenbeurzen, die over de
hele wereld gehouden worden. Vaak gaat een Nederlandse minister of staatssecretaris mee naar zo’n beurs
om de Nederlandse handel nog eens extra aan te prijzen. Op een wapenbeurs worden nieuwe contacten
met klanten gelegd en worden contracten afgesloten.
Aankopen
Het Nederlandse leger koopt zelf natuurlijk ook wapens. De afgelopen jaren is veel discussie geweest over
het wel of niet aanschaffen van een heel duur nieuw gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter (JSF). Het
kabinet heeft recentelijk besloten de JSF te gaan kopen; de defensie-industrie kan daar goed aan verdienen.
De kosten voor dit gevechtsvliegtuig project lopen nog steeds op.
Lees verder via de Bron:World Unity
http://boinnk.nl/98154/dat-brave-nederland-is-wel-een-der-grootste-wapen-exporteurs-der-wereld/

Gif van Braziliaanse wesp doodt kankercellen binnen enkele seconden
in: Mens en Dier3 september 2015
Het gif van een Braziliaanse wesp kan worden gebruikt in de strijd
tegen kanker. Het gif maakt gaten in de wand van kankercellen,
waardoor ze afsterven. Gezonde cellen worden door het gif niet
aangetast.
De wesp, die alleen voorkomt in het zuidoosten van Brazilië, gebruikt het gif om prooien aan te vallen en
zichzelf te verdedigen. Wetenschappers van de staatsuniversiteit in Sao Paolo ontdekten dat het gif bij
muizen kankercellen doodt.
Onderzoeker Paul Beales van de Universiteit van Leeds zei dat het gif kan worden gebruikt voor een geheel
nieuwe klasse van medicijnen tegen kanker. Het onderzoek is verschenen in hetBiophysical Journal.
Tijdenshet onderzoekbleek dat de stof, MP1 geheten, bij kankercellen in een paar seconden gaten
veroorzaakt, waardoor schadelijke bestanddelen van de cellen wegvloeien. Het gif blijkt te reageren met
bepaalde lipiden die veel voorkomen op het oppervlak van kankercellen.
In de eerste fase van het onderzoek bekijken de wetenschappers in het laboratorium hoe het gif van de
Braziliaanse wesp de kankercellen precies doodt. Daarna moet worden gekeken of kankerpatiënten baat
hebben bij geneesmiddelen die hierop zijn gebaseerd.
Foto: Prof. Mario Palma/Sao Paolo State University
[VRT]

N I E U W S B R I E F 2 3 1 – 1 5 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 2 4

Black Goo, chemtrails, nanotech in uw lichaam en meer wat u moet weten
Iedereen in Europa is geïnfecteerd met nanotechnologie die via
chemtrails het menselijk lichaam binnen gekomen zijn, zo stelt de
Duitse wetenschapper en journalist Harald Katz Vella in onderstaande
presentatie. Deze Engelstalige presentatie zou iedereen moeten zien.
Het geeft een zeer goed beeld van de stand van zaken op het gebied
van technologie. Daarvoor moet u wel iets meer begrip hebben van
natuurkunde en nanotechnologie, maar voor diegenen die dat niet
hebben zal ik proberen hier een korte samenvatting te geven. Ter
introductie is het zekernuttig om mijn voorgaande artikelen over dit
onderwerp te lezen (ziehier).
In feite kunnen we het bestaan van chemtrails niet solide onderbouwen door te wijzen opde strepen in de
lucht, omdat dit veelal nog weg gewuifd wordt als het resultaat van dampvorming. Vella wijst op
onderzoeksresultaten uit metingen in vegetatie waaruit blijkt dat chemtrails simpelweg een feit zijn. Wel heeft
de gemiddelde mens nog een verkeerd beeld bijhet doel van chemtrails. Zo zou dit vooral bedrijven als
Monsanto in de kaart spelen, omdat zo alleen de gewassen van de zaden die zij leveren zouden groeien
onder invloed van chemtrails. Feitelijk dient het sprayen van chemtrails meerdereagenda’s, waaronder het
sprayen van nanodeeltjes in de vorm van nanokristallen die zich nestelen in levend weefsel van mensen,
dieren en vegetatie. Daarnaast worden bepaalde zware metalen gesprayed. De nanokristallen zorgen
ervoordat het menselijk DNA in feite ‘zender/ontvanger functionaliteit‘ krijgt. Ik beschreef dit al in mijn
eerdere artikelen, maar Vella legt in detail uit hoe dit principe werkt.
Een van de symptomen waaruit zichtbaar wordt dat wij deze nanokristallen in ons lichaam hebben, is dat bij
mensen die veel zware metalen in hun lichaam hebben, zich zogenaamde morgellons vormen. De
nanokristallen gaan zich dan onderling verbinden en vormen levende organismen. Deze kunnen zich aan de
huid gaan vormen en uiteindelijk zijn er zelfs mensen die melding maken van levende organismen die door
hun lichaam kruipen. De nanokristallen verbinden zich zo tot nanobots. Vella legt uit dat de nanobots zelfs
het menselijk DNA kunnen ombouwen, waardoor direct programmeerbare genen kunnen worden
omgebouwd toteen soort transistor ineen computerchip. Specifieke genen kunnen op basis van radiogolven
een UV-licht reactie krijgen die als het ware het gen activeren, zoals een reeks eentjes en nulletjes een
schakelaar in een chip omzetten. Zo kan eenvoudig een hele groep mensen op afstand uitgeschakeld
worden, waarbij u moet denken aan technologie gecombineerd met hetHAARP systeem.
Het wordt nog spannender als Vella uitlegt dat er in de natuur ook millennia oude nanobots voor blijken te
komen. Deze nanobots noemt hij ‘Black Goo’. De nanobots zitten bijvoorbeeld in de Kabaa steen te Mekka
(waar alle moslims 1x in hun leven naar toe moeten), maar ook in een steen onder de St. Pieter kathedraal
teRome en in vele andere kerken. Ze bevinden zich echter ook in olie. Uit laboratorium onderzoek blijkt nu
dat de nanodeeltjes in dit gesteente en de olie aangestuurd worden als nanobots en via een onzichtbare
kunstmatige intelligentie (AI= Artificial Intelligence). In mijn optiek ligt hier de link met de aansturing vanaf
Saturnus, maar daar kom ik later nog eens op terug. Als de deeltjes zich vrij kunnen bewegen gaan zij zich
clusteren tot een levend organisme. Vella laat hiervan in de presentatie videobeelden zien. Uiteindelijk
zoeken deze levende organismen elkaar weer op als een soort magneten om een nog groter levend
organisme te vormen. Het organisme is zwart van kleur en heeft een zeer zwarte en negatieve invloed op
mensen aanwezig in haar omgeving. Het gesteente dat deze nanodeeltjes bevat zou afkomstig zijn van
komeetinslagen. Vellageeft ook nog aan dat er een vergelijkbaar gesteente zou bestaan dat behoort tot de
natuurlijke oorsprong van de aarde en dat juist positieve energie uit zou stralen. Let wel, we hebben het
steeds over een gesteente dat eigenlijk levend organisme bevat; waarbij u bij het woord ‘levend’ moet
denken aan nanotechnologie of nanobots die aangestuurd worden door een “intelligentie” van buitenaf. Ze
zijn dus als het ware software gestuurd, maar niet van binnenuit, maar van buitenaf. Dit is wat mij betreft
zeer interessante materie en bijzonder de moeite van het bestuderen waard.
Terugkomend op de chemtrails en het sprayen van nanotechnologie, kunnen we stellen dat de elitaire
heersende klasse er inmiddels al in geslaagd isde complete mensheid een read/write functionaliteit te geven.
Zij kunnen massaal emoties lezen en ook massaal emoties implementeren. In feite is er sprake van
technologie die niet alleen volledige mindcontrol mogelijk maakt, maar tevens genen aan of uit kan zetten,
waardoor hele bevolkingsgroepen in 1x uitgeschakeld kunnen worden. Het kan echter ook op individueel
niveau. Eerder wees ik er al op dat dit de werkelijke reden is voor de inspanningen van de NSA en
veiligheidsdiensten en de uitrol van zoveel mogelijk draadloos internet in het artikel ‘NSA de centrale
processor in het trans-human netwerk‘. Vella laat tevens een document van NASA zien waaruit blijkt dat dit
geen fabeltjes zijn. Neemt u de tijd om deze presentatie grondig te bekijken Kijk hem desnoods nog een
paar keer en laat de materie goed tot u doordringen.
https://youtu.be/qHQeEnBZiFo
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/29/black-goo-chemtrails-nanotech-in-uw-lichaam-en-meer-wat-umoet-weten/
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Duitsland smijt autochtonen op straat voor ‘vluchtelingen’
Door Joost Niemöller
Vandaag komen er tienduizend illegalen Duitsland binnen. Merkel heeft in een
staat van totale verdwazing de grenzen wagenwijd open gezet.
Die mensen moeten natuurlijk een dak boven hun hoofd krijgen van de Duitse
staat. Woonruimte is beperkt. En zeker goedkope woonruimte. Het probleem
wordt her en der deels opgelost door huiseigenaren hun woning af te pakken
en er de zogenaamde ‘vluchtelingen’ in te zetten.
Maar ook andere drastische maatregelen zijn nodig. Het is duidelijk dat de Duitse staat geen zee te hoog
gaat bij het opleggen van de verplichte multicultimoraal.
De eenvoudige onderkomens van de sociaal zwakke Duitsers moeten er nu ook aan. Kleine huisjes, lage
huren. Vroegere daklozen hebben daar een onderkomen gekregen. Maar ze hebben een probleem. Ze zijn
blank en hebben de Duitse nationaliteit. We zien hier dezelfde taferelen als in Zuid-Afrika: De arme blanken
gaan er als eerste aan. In Zuid-Afrika komt dat door het instellen van de nieuwe apartheid, in Duitsland wordt
die nieuwe apartheid nu ingevoerd door de autochtone onderlaag kapot te maken.
Onderstaande reportage werd notabene uitgezonden op het publieke Duitse kanaal, in een van die
zeldzame momenten dat er een gordijntje wordt opengetrokken zodat we de waarheid kunnen zien.
Duitsers eruit.
Moslims erin.
Hier wordt het wrede karakter van de Gutmenschen zichtbaar. Hun abstracte moraal gaat boven het belang
van gewone mensen. Het is op zich niet nieuw. Maar het is nu wel heel duidelijk. Denk maar niet dat een van
hen deze eenvoudige mensen thuis gaat opvangen.
http://joostniemoller.nl/2015/09/duitsland-smijt-autochtonen-op-straat-voor-vluchtelingen/

Waarom de Hongaren wel islamisering vrezen
Veel West-Europese leiders en Gütmenschen vragen zich af waarom premier
Orban van Hongarije zich veel drukker maakt dan zij om de niet eindigde
islamitische immigratie-stoom vanuit Turkije naar zijn land. Één van de redenen
voor zijn volslagen terechte zorgen zijn het turbulente verleden van Hongarije en
zijn islamitische buren. Zo wordt de Slag bij Mohács nog altijd geëerd ondanks dat
Hongarije deze Slag verloor. De Hongaren zien het echter als een ultiem verzet
tegen een welhaast onverslaanbare vijand (die ze uiteindelijk ook niet konden
verslaan). De Slag bij Mohács hield in dat Hongarije haar zelfstandigheid verloor
en zij bezet werd door het Turks-islamitische-Ottomaanse Rijk. Zodoende is die
Slag een nationaal symbool van verzet geworden, en een levendige herinnering
aan iets dat zij nooit meer willen laten gebeuren. Hier volgt een verslag van de
Slag bij Mohács.
De Slag bij Mohács is een veldslag die op 29 augustus 1526 werd uitgevochten
tussen het Koninkrijk Hongarije onder leiding van koning Lodewijk II van Hongarije en het Ottomaanse Rijk
onder leiding van Süleyman I.
De slag resulteerde in een Hongaarse nederlaag waarbij koning Lodewijk II om het leven kwam.
Bij het begin van de zestiende eeuw was het Ottomaanse Rijk een belangrijke militaire macht geworden die
grote delen van Europa en het Midden-Oosten beheerste. Het kon meer dan 100.000 soldaten mobiliseren,
plus grote reserves uit een aanzienlijk aantal onderdanen. De Hongaren konden dit op geen stukken na
evenaren.
Süleyman I kon zijn strijd tegen de Safawiden niet verder zetten en liet zijn oog vallen op het christelijke
Europa. Hij had door Belgrado (1521), Orșova (1522) en Szörény (1524) te bezetten al de Donau in handen,
tot aan Belgrado.
De Hongaren vielen aan terwijl Süleymans leger zich nog aan het opstellen was. De artillerie nam de
Osmanen onder vuur waarna de cavalerie de Osmanen op de vlucht joeg. In plaats van de achtervolging in
te zetten begonnen de Hongaren het lege Osmaanse kamp te plunderen. De Osmanen konden zich
hergroeperen en vernietigden daarop nagenoeg het plunderende Hongaarse leger. Lodewijk kon niet op tijd
vluchten en werd gedood. Na 150 jaar heroïsch verzet tegenover de islamitische grootmacht was Hongarije
niet langer in staat het Ottomaanse Rijk tegen te houden. Ze verloor haar zelfstandigheid en haar inwoners
werden tweederangs burgers in eigen land, vele vrouwen werden als seksslaven afgevoerd en jongetjes
werden ontvoerd, bekeerd en opgevoed om als vrome moslims in het Ottomaanse leger te dienen en zo de
islamitische expansie in Europa te dienen.
Door: Karel Martel
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Infowars slaat groot alarm voor aanstaande totale wereldwijde instorting
‘Gevestigde orde wil met bewust gecreëerde vluchtelingenstroom ondergang van Europa veroorzaken’
Staat de wereld echt aan de vooravond van de grootste crisis ooit,
het door de elite veroorzaakte ‘endgame’ van de beschaving?
De grootste en bekendste Amerikaanse alternatieve
nieuwssiteInfowarskondigt een ‘totaal alarm’ af voor de lang
gevreesde wereldwijde instorting. ‘Van de kunstmatige veroorzaakte
financiële meltdown tot de massale migratie van bevolkingen, de
komst van beangstigende nano technologieën en andere zaken zoals
gefabriceerde terreur en eindeloze oorlogen – we staan voor een onzekere toekomst en een historische
vortex zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt,’ waarschuwt kopstuk Alex Jones.
De alarmklok die vandaag wordt geluid is een update van een eerdere waarschuwing in juni. Sindsdien
hebben Jones en zijn collega’s tal van aanvullende bewijzen geleverd dat de gevestigde orde in Amerika en
Europa doelbewust sociale en politieke ontwrichtingen veroorzaakt om hun plannen –totale controle over
een onderworpen, sterk verarmde, fors uitgedunde en ‘multiculti’ wereld zonder grenzen- te verwezenlijken.
Paus gaat Nieuwe Wereld Orde aankondigen
In de VS worden overheidsinstanties al maanden voorbereid op grote sociale onrust en harde acties tegen
onder andere ‘Tea Party’ conservatieven. Verder vindt er deze maand in New York een VN conferentie
plaats waarin onder andere de paus een socialistische Nieuwe Wereld Orde zal aankondigen, die voor een
groot deel gebaseerd zal zijn op de bestrijding van het in werkelijkheid niet bestaande CO2/Global Warming
klimaatprobleem.
Elite brengt vermogen en zichzelf in veiligheid
Ondertussen haalt de elite die dit alles heeft bekokstoofd zijn vermogen uit de Amerikaanse, Europese en
vooral Chinese aandelenmarkten. Tevens kopen ze massaal streng beveiligde vluchtlocaties in onder
andere het noorden van Canada, Nieuw Zeeland en enkele eilandenstaatjes op, compleet uitgerust met
privé vliegveldjes waar in nood snel naartoe kan worden gevlogen.
Volgens de Infowars voorman woedt er tegelijkertijd een interne ‘burgeroorlog’ in de verschillende facties
van de elite, en dat is de reden waarom de problemen op zoveel terreinen uit de hand lopen.
Centrale Banken sturen op totale crash aan
Veel financiële analisten zijn het erover eens dat de recente beurscrashes nog maar het begin zijn. ‘De
Centrale Banken willen een totale instorting, zodat ze hun controle en macht kunnen vasthouden,’ aldus
Jones. ‘Laat duidelijk zijn dat ik geen instorting wil, maar dat alle tekenen hier wel op wijzen. De huidige
zeepbel, die is gebaseerd op fiat ‘fraude’ geld, is onhoudbaar.’
De Centrale Banken zijn de afgelopen jaren veruit de grootste opkopers van staatsschulden geworden. De
kunstmatige economie die ze hebben gecreëerd gaat zowel ten onder aan deflatie als aan inflatie – dat
laatste treft vrijwel uitsluitend de gewone man, die over niet al te lange tijd 50% van zijn inkomen aan
voedsel kwijt zal zijn. Zelfs de BIS bank in Basel –de ‘centrale bank der centrale banken’ waarschuwde
onlangs opnieuw dat de wereld ‘geen verdediging heeft tegen de volgende financiële crisis’.
Zadenbunkers en ‘arken’
De gevestigde orde is in het geheel niet van plan om de mensheid te redden – integendeel. Ze sturen
welbewust aan op een financiële, economische, culturele en sociale ‘meltdown’, en willen de totale chaos en
vernietiging die hierdoor ontstaat gebruiken om de totale macht te grijpen. De bouw van 14 ondergrondse
‘zadenbunkers’ en 10 ‘arken’ op afgelopen locaties zoals Spitsbergen geeft aan dat er dermate grote rampen
en calamiteiten worden verwacht, dat een groot deel van de mensheid die niet zal overleven.
Large Hadron Collider
Naast nanotechnologie, dat volgens sommige berichten nu al oncontroleerbaar begint te worden, is er nog
de Large Hadron Collider op de grens van Frankrijk en Zwitserland, die opnieuw voor onrust zorgt omdat het
opstarten van deze grootste deeltjesversneller in de ogen van sommige experts –waaronder de gevierde
wetenschapper Stephen Hawking- onvoorspelbare gevolgen kan hebben, en in het slechtste geval een zwart
gat creëert dat de hele Aarde en zelfs het complete zonnestelsel kan vernietigen.
Véél te WEINIG CO2 zal massale hongersnoden veroorzaken
Ondertussen wordt de mensheid zoet gehouden met fictieve problemen zoals CO2/Global Warming, dat
wordt gebruikt als voorwendsel voor torenhoge belastingen en een massale welvaartsverplaatsing van
Noord naar Zuid. In werkelijkheid is er in de hele geschiedenis zelden zo weinig CO2 in de atmosfeer
geweest, en dreigt dit chronische tekort in de komende decennia massale misoogsten en hongersnoden te
veroorzaken, waardoor honderden miljoenen mensen zullen sterven.
Eindeloze lijst bedreigingen
Genetisch gemodificeerd voedsel dat extreem kankerverwekkend blijkt te zijn; snel toenemende resistentie
tegen antibiotica maakt de weg vrij voor ‘superbugs’, virussen en bacteriën die met geen mogelijkheid te
bestrijden zijn, en die op dit moment alleen al in de VS jaarlijks honderdduizenden slachtoffers maken;
Obama die een rassenoorlog probeert te ontketenen; de ‘Ring of Fire’ vulkanen rond de Stille Oceaan is in
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100 jaar niet zo actief geweest, waardoor er op ieder moment enorme uitbarstingen kunnen optreden... de
lijst bedreigingen is eindeloos.
Oorlog met Rusland?
Ook in politiek opzicht nemen de spanningen hand over hand toe. De Russen sturen troepen en vliegtuigen
naar Syrië om tegen het door het Westen gesteunde Al-Qaeda en ISIS te vechten. De inmiddels zeer
populaire Donald Trump beschuldigt Obama er inmiddels openlijk van ISIS te beschermen. Reguliere media
speculeren al maanden over oorlog tussen Amerika/Europa en Rusland.
Ondergang door immigratie en economische depressie
De door het Westen gecreëerde crises in het Midden Oosten en Afrika hebben een enorme
vluchtelingenstroom op gang gebracht, die de Europese economieën en samenleving volledig zullen
destabiliseren, vooral als bedacht wordt dat ISIS meerdere malen heeft gedreigd met als vluchtelingen
vermomde terroristen het Westen te infiltreren. Ook in de VS zet de elite de grenzen bewust wagenwijd open
voor ontelbare immigranten.
‘En waarom denkt u dat deze honderdduizenden vluchtelingen Europa binnenstormen? Het is de elite die
hiermee de instorting veroorzaakt... Zorg dat u en uw gezin er in zowel defensief als offensief opzicht klaar
voor zijn, en waarschuw andere mensen,’ zegt Jones. Hij hoopt dat de mensheid zich bewust wordt van wat
er gaande is en wat er gaat komen, en samen opstaat tegen de corrupte elite en de planeet van de
ondergang redt. Gebeurt dit niet, dan komt er onherroepelijk een ongekende hevige economische depressie
en zullen er tientallen miljoenen mensen van de honger omkomen. De gevestigde orde zal vervolgens het
leger tegen de eigen bevolking inzetten om de orde te handhaven en hun eigen positie veilig te stellen.
‘Bent u graag een slaaf?’
Jones besluit: ‘Kijkt u eens in de spiegel! Houdt u van compleet open grenzen en bent u graag een slaaf?
Wilt u overal bespioneerd worden en GMO’s in uw voedsel? Wilt u gedwongen gevaccineerd worden en in
alle opzichten massaal worden verkracht? Als u nú niets doet, dan is dit alles nog maar het begin. U bent
gewaarschuwd. Het is nu aan u.’
Xander - (1)Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Infowars-slaat-groot-alarm-voor-aanstaande-totale-wereldwijde-instorting

Het arme jongetje op het strand en de waarheid
Door Joost Niemoller
Er ligt een jongetje op het strand aan de vloedlijn. Het jongetje ligt op zijn buik. Wat doe je? Wat doet een
normaal mens bedoel ik? Die rent ernaartoe, tilt het op, probeert mond op mond beademing, probeert alles
om te zien of het jongetje nog in leven is.
Wat doet men kennelijk in Turkije? Men blijft op afstand staan en maakt er een mooie foto van om de
schuldhormonen van de Europeanen aan te maken. Prachtig beeld, zo’n jongetje. Men maakt nog eens een
foto vanuit een andere hoek. Om vooral het beste plaatje te krijgen. Nergens nog voetsporen te zien van
iemand die het jongetje had willen helpen. Dat jongetje ligt daar zo helemaal in het niets. Een ‘ schrijnend’
beeld van een aanklacht. Klik klik klik.En kijk, heel Europa stinkt erin.
Ineens wordt ons heel precieze informatie over dit jongetjevoorgeschoteld door de media.En waarom?
Omdat de ellende een ‘gezicht’ moet krijgen. Welk gezicht? Het gezicht dat ons door de bestuurselite en de
media als verlengstuk voorgeschoteld moet worden.
Half Facebook loopt nu te janken over een ‘hart’ dat Europa eindelijk moet laten spreken. De linkse populist
van de Volkskrant, Bert Wagendorp,gebruikt het beeld om Wilders het zwijgen op te wille leggen.Zo’n
jongetje, daar kan je wat mee. Dat Turkije kennelijk geen enkel hart laat spreken en gewoon toestaat dat
mensen in wrakke bootjes varen naar ‘veilig Europa’, dat zal ze worst wezen. Het plaatje is binnen. De
illegalenstroom van moslims die Europa verder ondermijnen kan door.
Kijk dan ook nog eens naar dit plaatje, dat wonder boven wonder ook in NRC Handelsblad stond:
Illegalen bestormen de treinen in Boedapest. Op eerdere beelden
was te zien hoe kinderen vooraan werden gezet voor het fotoplaatje
en hoe Europese fotografen braaf klikten wat hen werd voorgezet. Nu
zien we de werkelijkheid. De paar kinderen en vrouwen die voor de
show vooraan werden gezet, doen er niet meer toe nu het ernst is.
De trein! Jonge mannen eerst. Sterker nog, we zien alleen hordes
jonge mannen die treinen bezetten om naar het beloofde land van
Merkel te gaan waar ze de boel weer verder kunnen verzieken.
Ook hier zien we trouwens een gezicht. Een van agressie vertrokken
gezicht van een jonge man. Zijn gezicht zegt: Laat de rest barsten. Hij wil zo te zien zijn vriend ook
binnentrekken. Plaatjes. Je leert er veel van. Maar vooral wanneer je eventjes verder doordenkt. Helaas doet
bijna niemand dat.
http://joostniemoller.nl/2015/09/het-arme-jongetje-op-het-strand-en-de-waarheid/
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Het zijn illegalen, geen vluchtelingen
Door Joost Niemöller
Overal in de media wordt automatisch de term ‘vluchtelingen’
gebruikt voor de massa’s die nu juichend Duitsland binnenwandelen.
En voor wie in bootjes het water oversteekt naar Europa.
Vluchtelingen?
Echt?
Wat weten we van deze mensen? Strikt gesproken weten we alleen
dat ze op onwettige wijze een grens zijn overgestoken. Ze tonen hun
paspoort niet, of zijn hun paspoort ‘verloren’. Ze eisen asiel, komen
daarmee in een procedure, en heten dan ‘asielzoekers.’ Maar zijn het
ook ‘vluchtelingen’?
We noemen iemand die niet veroordeeld is toch ook geen
‘moordenaar’? Ja, we doen dat soms wel, maar dat is feitelijk
onterecht. Want alleen als een rechter erover geoordeeld heeft, verandert de status van ‘verdachte’ in die
van ‘dader’.
Gek genoeg gelden die overwegingen niet bij het scheutig mediagebruik van de term ‘vluchteling.’
Kijken we naar de regels,zoals vastgelegd in de Nederlandse wet, in overeenstemming met het
vluchtelingenverdrag van 1951.
Dan zien we dat een vluchteling degene is die:
(-) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit
bezit (-)
Dat is het in essentie. Vervolgd vanwege het behoren tot een bepaalde groep. Of vanwege een bepaalde
overtuiging.
Dat is later dan weer uitgebreid.
En er zijn weer uitzonderingen op.
Maar laten we het niet ingewikkelder maken dan het nu al gemaakt wordt door de juristen.
Wat weten we over al die jonge mannen die nu massaal de Europese grenzen oversteken? We weten alleen
dat ze dit doen zonder aan de gebruikelijke procedures te voldoen, die van ons, burgers, geëist worden. Ze
bevinden zich dusillegaalop het grondgebied van een ander land. Eerst moet nog uitgezocht worden of ze
daar wel zijn wegens vervolging.
Nu zijn het ‘illegalen.’ Mogelijk blijken het later ‘vluchtelingen’ te zijn.
En hoe groot is die kans op dat laatste nu eigenlijk? Strikt genomen, als de regels echt toegepast worden?
-Wordt een Syriër die in Turkije leeft daar vervolgd vanwege zijn politieke opvatting of omdat hij behoort tot
een groep?
-Hoe zit dat met de Ghanees die uit een rubberbootje stapt op een Italiaanse kust?
Enfin, iedereen kan die vraag zelf nu al beantwoorden. Dikke kans dus dat het hier helemaal niet om
‘vluchtelingen’ gaat in de zin van de wet. Wij gaan dat in Europa beantwoorden aan de hand van ellenlange
procedures. Voor ieder persoon een procedure. En een vervolgprocedure. En nog een.
Het kost wat. Maar dan heb je ook iets. Een vluchteling. Of niet natuurlijk.
http://joostniemoller.nl/2015/09/het-zijn-illegalen-geen-vluchtelingen/

EBRU UMAR - Over Elsevier en de arme Aylan
Weekblad Elsevier kreeg Nederland over zich heen, omdat het had gewaagd
te melden dat de Koerdische vader van het verdronken jongetje al jaren in
Istanbul zat, nooit een asielaanvraag had gedaan en willens en wetens op
een gammele boot was gestapt met zijn gezin. Mede omdat zijn gebit kapot
was en een nieuw gebit in Turkije wel 14.000 euro kost. Dat kon in Europa
vast goedkoper, wellicht zelfs gratis bij een asielaanvraag. Heel het
Nederlandse goedvolk boos omdat Elsevier het in zijn hoofd haaltom de
feiten te benoemen. En dat terwijl Elsevier zelfs de belangrijkste feiten
achterwege liet:1. Er is geen oorlog in Turkije maar dit hardop beweren wordt
niet op prijs gesteld door iedereen die de Europese deuren voor vluchtelingen wijd open willen stellen. Ik
herhaal: er is geen oorlog in Turkije. En hoe ik dat weet is simpel: ik was er voor en na het zinken van het
rubberen bootje waar de kindertjes en vrouw van de Koerd in kwestie bij omkwamen. Ik ben nog steeds in
Turkije. En heus, er is nog steeds geen oorlog. In Bodrum niet, in Kusadasi niet, in Istanbul niet en alsof dat
niet genoeg is, is er nergens oorlog. Er schijnt gevochten te worden bij de grens met Syrië maar even een
nuancering. Turkije is wat groter dan de grens bij Syrië. Je kunt het vergelijken met beweren dat West-
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Europa geteisterd wordt door aardbevingen terwijl het gaat om Slochteren. Veel lokaler wordt het niet. Er is
geen oorlog in Turkije.
2. Veiligheid is geen universeel concept maar Koerden zijn veilig in Turkije. Zolang ze Erdogan niet
beledigen en geen bommen gooien naar Turkse soldaten, kan een beetje Koerd redelijk rustig over straat.
Net als de rest van de Turkse bevolking – nou ja op journalisten na. Er wordt neergekeken op Koerden, het
zijn de Marokkanen van Turkije. Ze zijn laagopgeleid, fokken teveel kinderen, zitten in de criminaliteit en
vechten voor een eigen territorium – na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk, werden Koerden de paria
van de regio. Het wordt saai maar er is geen oorlog in Turkije, ergo: Koerden zijn er veilig. De enige reden
waarom mijn Koerdische buren (ontelbaar veel leden, heus, N=20 is er niets bij) wegdromen bij Europa is
omdat iedereen er rijk is, vrouwen geëmancipeerd zijn en de overheid gratis geld uitdeelt waardoor iedereen
twee auto’s voor zijn deur heeft staan. Dat ik dat allemaal ontken, doet ze niets. Ik lieg, want anders zou ik
niet zoveel ‘vakantie’ hebben.
3. Natuurlijk zijn niet alle Koerden dom maar zoals één Aboutaleb geen leuk volk van Marokkanen maakt,
geldt hetzelfde ook voor Koerden. Als je je gezin in een dobberbootje pakt zonder dat ze kunnen zwemmen,
ben je dom. Vooral als je kapper van huis uit bent; heus, in een volgend leven word ik kapper. Met een
schaar en een föhn in de hand kun je je vak wereldwijd uitoefenen. En zwart bovendien, desnoods knip je in
een kelderbox. De állerslechtst uitziende kapper in Turkije, is nog beter dan de allerduurste kapper van
Nederland. Aan meneer de Koerd had ik mijn haar blindelings toevertrouwd terwijl ik in Nederland mijn neus
ophaal voor Tony and Guy.
Dus dat kapper Kurdi in Turkije/ Istanbul verpieterde zal eerder aan hemzelf gelegen hebben dan aan
Turkije/ Istanbul. Bovendien maken domme gelukszoekers, of het nou Koerden zijn of anderen, een grote
rekenfout. Ze vergeten dat als een knip/kappersbeurt in Europa 180 euro kost (niet schrikken mannen) de
helft naar de belasting gaat, en de rest naar winkelhuur, - baas, en overhead. Het conceptafdrachtbestaat in
Midden-Oosterse contreien niet. Nee, in plaats van met een universeel vak als een gek te gaan knippen in
Istanbul en daar een bestaan op te bouwen, stappen ze liever in een gammel bootje.
4. De tandartskosten in Turkije zijn zó laag, dat volksstammen Nederlanders erheen gaan om hun gebit te
vernieuwen. 14k voor iets wat in Nederland (en waarschijnlijk ook de rest van Europa) 70k moet kosten. Blijft
natuurlijk een hoop geld maar een beetje kapper knipt dat zo bij elkaar. Zeker in Turkije waar vrouwen
dagelijks naar de kapper gaan (ja, ik ook). De Nederlanders die ik ken en die in Turkije hun tanden hebben
laten doen, zijn mensen met een inkomen van een kwart miljoen en meer. Dan zou je zeggen dat je je
tanden best ook in Nederland kunt laten doen maar ja, het blijven Nederlanders hé? Bovendien ben je in
Turkije meteen aan de beurt.
5. Koerden, Syriërs en vluchtelingen in het algemeen worden in Istanbul slecht behandeld. Tja, wat denk je
dan: het zijn vreemdelingen. Als je ze vertelt dat in Nederland ruzies en protesten uitbreken rondom
asielzoekerscentra, in Duitsland zelfs de fik erin gaat, geloven ze je niet. Het groene gras hé? En als
waarheidsbrenger word je uitgekotst door Nederlands goedvolk. Niemand zit te wachten op vluchtelingen.
Hoewel, sorry. Al die BN’ers wel. Toch vreemd dat er geen vluchtelingen binnen de grachtengordel, Het
Gooi, Hilversum, Wassenaar en Den Haag te vinden is. Ja, een beetje NIMBY neemt een hashtag. En
plaatst een advertentie.
Tot slot het belangrijkste wat Elsevier verzwijgt:
De vader van Aylan Kurdi en met hem velen die zich vluchteling noemen, vormen in hun land van herkomst
en dus ook in Turkije de onderkant van de samenleving. Die mensen moeten er ook zijn, daar is niets mis
mee. Maar deze mensen denken dat ze de onderkant van de samenleving vormen omdat ze in een bepaald
land wonen. Omdat ze Koerden zijn in Syrië, Irak of Turkije. Dit soort mensen denkt dat alles wat ze
overkomt de schuld van de wereld is in plaats van dat ze de waarheid erkennen: niemand wordt het leven
aangedragen, zelfs Maxima heeft er keihard voor gewerkt voordat ze een trouwjurk mocht laten maken door
Valentino. En als je als kapper je hoofd niet boven water kunt houden, doe je iets verkeerd. Een arts kan
nergens anders werken dan in het land waar hij zijn diploma heeft behaald. Het wetboek van de advocaat
stelt niets voor over de landsgrenzen. Een auteur krijgt geen fatsoenlijke volzin op papier in een vreemde
taal. Maar een kapper... gouden handel. Maak wat van je leven! Doe het dan! Helaas denkt dit soort mensen
dat het gras elders groener is.
En de mensen die elders wonen? Die vluchtelingen willen opnemen in huis? Dat zijn mensen die met
opgeheven neus voorbij de bedelaars en daklozen van Albert Heijn lopen. Mensen die nog geen week met
hun schoonmoeder op vakantie willen, laat staan haar in huis zouden opnemen. Mensen die arme kindertjes
van ver enig vinden, maar in Nederland over kutmarokkanen praten. Dat soort mensen weigert in te zien dat
de vader van Aylan Kurdi willens en wetens zijn gezin in een veilig land op een boot zette, die niet geloofde
dat water dodelijk kan zijn en die nu zijn gezin moet begraven in Kobani.
De vader van Aylan Kurdi is een domme man. Maar mensen die nu, omdat Aylan Kurdi is omgekomen door
domheid van zijn vader, vluchtelingen willen opnemen in huis, zijn niet veel slimmer.
Auteur Ebru Umar is een Nederlandse columniste van Turkse afkomst.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/ebru_umar_over_elsevier_en_de_arme_aylan.html
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Waarom handjecontantje.org. en wat eraan te doen?
2015 WantToKnow.nl/.be
Zondag 30 augustus is de website handjecontantje.org live gegaan. Deze website heeft als thema het
verdwijnen van contant geld, en de betekenis die dat zal hebben voor onze privacy en -uiteindelijk- voor
onze vrijheid. Via deze nieuwe site willen de initiatiefnemers – Kees van de Water en Miranda Slob –
samenwerken met mensen die in beweging willen komen om elkaar te voorzien van informatie en te werken
aan het behoud van hun vrijheid.
Kijk voor het hele verhaal achter ‘handjecontantje.org’ in deze video; daarin vertellen Miranda en Kees over
dit initiatief. De tekst van dit gesprek kun je tevens hieronder lezen.
Hoe zijn we op het idee gekomen om een site over het verdwijnen van contant geld te beginnen?
“Ik realiseerde me op een dag dat er een enorme relatie is tussen het verdwijnen van contant geld en onze
vrijheid.” Het gaat ons niet zozeer om contant geld, het gaat ons – via onze privacy – om onze vrijheid. Als
contant geld verdwijnt, leveren we een onvoorstelbaar groot deel van onze vrijheid in. En dat is heel moeilijk
terug te draaien.
Wat hebben geld, privacy en vrijheid dan met elkaar te maken? En is er iets mis met onze privacy?
We gaan je een beeld schetsen op hoeveel manieren er gegevens over ons worden vastgelegd, wat
eigenlijk laat zien dat privacy amper nog bestaat:
 Je wordt geboren: je ouders doen te goeder trouw aangifte van je geboorte. Dat is de eerste
vastlegging. Op het consultatiebureau worden je ontwikkelingsgegevens bijgehouden en vastgelegd.
Hetzelfde geldt voor je hele schooltijd: als je van school af komt, weten ze precies wie je bent, wat je
fysieke of psychische beperkingen zijn, of je een lastige leerling was of niet, ADHD etc.;
 Wanneer je reist met het openbaar vervoer is het door de OV-chipkaart precies bekend wanneer jij
waarheen geweest bent. Reis je met de auto: overal in steden en op doorgaande wegen hangen
camera’s. Die zijn van de politie, die mag die gegevens maar beperkt bewaren, maar elke week
ontvangt de Belastingdienst een dump van alle kentekenregistraties die door die camera’s gemaakt
zijn. Er is geen wettelijke regeling op het bewaren van die gegevens door de Belastingdienst;
De banken analyseren ons betalingsgedrag zodat bedrijven ons
gerichte advertenties kunnen aanbieden. Dus naast rente, handel in
levensgevaarlijke derivaten en fusies en overnames, hebben banken
er een vierde verdienmodel bij: handel in klantgegevens. Ze
verkopen jouw en mijn gegevens, zonder dat wij dat weten, zonder
dat we daarom gevraagd hebben, en zonder dat we
daartoestemmingvoor gegeven hebben;

Op internet wordt precies gevolgd wat jij op social media doet,
wat je zoekt op internet, en de internetaankopen die je doet: alles wordt getrackt en getraced;

De grootwinkelbedrijven houden exact bij wat je koopt: combinatie van pinpas, bonuskaart, airmiles etc.;

Minister Plasterk (BiZa) heeft tijdens het zomerreces een wetsvoorstel ingediend dat de bevoegdheden
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten enorm verruimt. Met toestemming van de minister mogen de
diensten voortaan al onze communicatie bespieden en analyseren: telefoonverkeer, e-mail, websites
die we bezoeken, enzovoort. Dit alles, zonder dat we ook maar ergens van worden verdacht. De
gegevens worden tot wel drie jaar bewaard en kunnen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime
diensten.
Welke conclusie kun je hieruit trekken: Er is zoveel over je bekend en vastgelegd, waar jij zelf geen weet van
hebt. Op persoonlijk niveau worden er dus zeer uitgebreide profielen van ieder mens vastgelegd. Hierdoor
zijn mensen te monitoren en te sturen.
Waarom gebéurt dat? Waaróm wordt onze privacy zo aangevallen?
Om dat te begrijpen, hebben we een eerste stevige uitspraak voor je:de overheid bestaat niet. Het beeld
dat we hebben dat de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is eenillusie. Er zijn
daar zo veel voorbeelden van; we noemen er een paar: de ellende met de PGB’s (persoonsgebonden
budgetten), noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen in
Nederland(!), de oudjes die uit het bejaardenhuis gezet worden,
afbraak van de pensioenen.
Kees van de Water en Miranda Slob, initiatiefnemers van
handjecontantje.org (klik voor link naar de website)
Een hele leuke: we betalen in NL met z’n allen ongeveer 70% van
ons inkomen aan belasting: inkomstenbelasting, BTW, gemeentelijke
heffingen, benzineaccijns, wegenbelasting, Vennootschapsbelasting
en – sinds een paar jaar – de extra huurverhogingen. De overheid
controleert ons, krijgt steeds meer grip op ons – zogenaamd
vanwege de veiligheid.
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Wie of wat is die overheid? Wie zijn de baas in de wereld?
Om je daar een beeld van te geven: in september 2011 is er een rapport verschenen van 3 wetenschappers
van de universiteit van Zürich, waarin de onderlinge verbondenheid tussen multinationals is onderzocht. Ze
kwamen tot de conclusie dat een groep van 147 grote multinationals 40% van de wereldomzet voor hun
rekening nemen en 60% van de wereldwinst(waarover ze trouwens zo goed als geen belasting betalen).
Deze grote bedrijven – daarbij moet je denken aan Nestlé, Coca Cola, Unilever, Sony – zijn in handen van
18 grote banken, die ook weer onderling eigenaar van elkaar zijn. Dit is hetzichtbarestuk.
Hierachter zitten een 13-tal families, ofwel bloedlijnen. Die zijn in wezen de onzichtbare eigenaren van de
wereld. Zij zijn ook de eigenaren van degeldscheppingin de wereld: elke euro, elke dollar wordt door private
banken gecreëerd als schuld, waarvoor die banken rente ontvangen. Deze families zijn ook eigenaar van de
nieuwsmedia, universiteiten, onderzoekscentra. Dat is de reden dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit
allemaal weet.
En de tweede stevige uitspraak:de overheid is een uitvoeringsorgaan van die multinationals– dus van
de eigenaren daarvan.
Om dat nog eens te illustreren, werpen we een blik op de EU. Steeds meer macht, vooral wetgevende
macht, gaat weg bij onze landelijke overheid naar de EU. Ónze overheid is nog democratisch gekozen ( ).
Dat kun je niet zeggen van de instituten van de EU: de Europese Commissie wordt niet democratisch
gekozen.
Het Europees parlement wel, maar dat heeft – in tegenstelling tot de nationale
parlementen – geen wetgevende bevoegdheid, alleen een controlerende. De
besturen van de Europese Centrale bank (ECB), het ESM (Europees
StabiliteitsMechanisme) en het ESF (Europees StabiliteitsFonds) die alle grotere
zeggenschap over ons geld hebben dan onze eigen regering en centrale bank
(DNB), worden ook niet democratisch gekozen. Wat verder interessant is, is dat
de besturen van die instellingen juridische immuniteit genieten voor de dingen
die ze doen uit hoofde van hun rol als bestuurder. Wat betekent dat: dat ze alle
rottigheid uit kunnen halen die jij en ik niet mogen doen, en daar voor de rest
van hun leven nooit op aangesproken, laat staan bestraft kunnen worden. Iets anders wat waard is om te
weten: de gebouwen van deze Europese instellingen mogen niet betreden worden door de lokale politie, en
de notulen van vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kan het ESF honderden miljoenen euro’s aan onze
regering vragen die dan ook per ommegaande betaald moeten worden.
Daar heeft de Nederlandse regering niets over te vertellen, laat staan de burger. Terwijl het het geld is van
de burger; jóuw geld. Er is niets democratisch aan deze instellingen, en daarmee aan de EU als geheel.
Conclusie: het gaat om geld en macht. Dat is het antwoord op de vraag waarom onze privacy en vrijheid zo
in het gedrang komen. Het gaat om geld en macht op een schaal die jij en ik niet kunnen bevatten.
Wat gebeurt er dan als het contante geld verdwijnt? Hoe raakt dat aan jouw en mijn vrijheid?
Je weet nou hoe het met onze privacy zit, en wie er in de wereld de macht hebben. En wat gaan ze daar nou
’s mee doen? Er wordt druk gespeculeerd over negatieve rente. Wat is dat: dat betekent dat als jij spaargeld
of bedrijfsvermogen op de bank hebt staan, de bank jou daar rente voor in rekening gaat brengen – dus je
geld wordt minder waard als het op de bank staat.
En je kunt het er niet meer af halen om er iets anders mee te doen: onder je bed of in je ouwe sok. Snap je
dat nog; negatieve rente? In Zwitserland is het inmiddels zover en in Nederland hebben de RABO en ABNAMRO bekendgemaakt dat ze hun computersystemen aan het ombouwen zijn om negatieve rente te kunnen
berekenen. Zullen ze dat doen als ze kunnen en mogen? Wat denk jij?
Het gaat nog veel verder: de overheid kan nu al beslag leggen op je
rekeningen en bedragen er afhalen als zij dat wil. Ik doe je een
voorspelling: de toegang en beschikking over jouw bankrekening zijn
een beloning voor je goede gedrag: netjes doen wat er gezegd wordt.
Doe je dat niet, dan is de straf dat je niet over je rekening kunt
beschikken: je kunt niets overmaken, en niets betalen. En dan is het
1984.Orwell’s 1984.
En wat gaan we met handjecontantje.org daar aan doen?
Waar hebben we mee te maken? We kijken naar een waanzinnig
goed georganiseerde groep mensen, die, zo klein in aantal als ze zijn, toch de hele wereld beheersen. Daar
hebben ze ons voor nodig – zonder onsválter niks te beheersen. Wat is er nodig om ons dat massaal te
laten begrijpen? Dat is de werkvraag hier. Het volgende filmpje brengt die vraag heel mooi in beeld:
Ik kijk met bewondering naar hoe het georganiseerd is. Ik zou het bijna een “holistisch” systeem willen
noemen, want het is helemaal in samenhang georganiseerd: op de gebieden van voeding, geneeskunde,
opvoeding, onderwijs, bestuur, wetgeving, informatievoorziening etc. Dat systeem zorgt er evenwel voor dat
we voeding tot ons nemen die ongezond is, dat we medicijnen gebruiken die niet genezen.
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Het zorgt ervoor dat we in onze opvoeding en op school leren dat er een autoriteit is die beter weet wat goed
voor jou is dan dat je dat zelf weet: je moeder weet wat goed voor je is, je vader, de juf en de meester op
school, de dominee en de priester, je baas: iedereen weet het beter dan jij, je hoeft niet te vertrouwen op je
gevoel, laat staan op je intuïtie. Je hoeft alleen maar te doen wat je gezegd wordt.
En daardoor creëren we met z’n allen dingen die we zeggen niet te willen: stress, afgescheidenheid,
tegenstellingen, oorlog, armoede, milieuvervuiling om de belangrijkste te noemen. En dit systeem laat ons
geloven dat het onontkoombaar is en dat we er niets tegen kunnen doen. Dus de vraag is: wat doe je
daaraan? Hoe kun je er überhaupt iets aan doen, aan iets dat zo groot is en waar zo veel macht en geld
achter zit? Waar begint dat? Dat begint bij mij en bij jou. Kijk daarvoor naar dit filmpje:
Bij mijn en jouw overtuiging dát je het verschilkuntmaken. En, daarvóór, bij mijn en jouw keuze óf we het
verschilwillenmaken. Wij hebben die keus voor onszelf in elk geval gemaakt. Wij willen het verschil gaan
maken. Vanuit de intentie die we met handjecontantje.org hebben, kunnen en gaan we een aantal dingen
doen:
1. Bewust maken van hoe het is. Daar zijn al legio andere websites ook mee bezig. Daar willen wij
iets aan toevoegen: we willen dat handjecontantje.org een DOE-site wordt, een co-creatieplatform
om het duur te zeggen. Wij als initiatiefnemers van handjecontantje.org hebben de wijsheid niet in
pacht; met zijn allen hebben we die wel en dus willen we dat mensen zich aanmelden op de site en
met ons en elkaar gaan samenwerken;
2. Eigen acties. Een voorbeeld: wij hebben zelf een
experimentje gedaan, door een 5-eurobiljet in de magnetron
te doen, omdat we gelezen hadden dat in eurobiljetten RFID
chips zitten. We hebben een mooi gaatje in het biljet
gebrand, rechts bovenin. Proefondervindelijk vastgesteld dat
er een RFID chip in ons papiergeld zit. Binnenkort staan we
met een magnetron op de Grote Markt in Groningen zodat
jullie dit met eigen ogen kunnen zien en we het erover
kunnen hebben;
3. Samen acties: we gaan pinloze zaterdagen organiseren; én
het plan is om samen met winkeliers actie te ondernemen
richting banken om het afstorten van contant geld gratis te maken;
4. OnsVerbindenmet andere groepen die zich rond een ander aspect van “het systeem” georganiseerd
hebben (bijvoorbeeld vaccinaties, complementaire geneeswijzen zoals homeopathie); maar ook
acties waarbij we organiseren zoveel mogelijk van lokale ondernemers en kleinschalige biologische
bedrijven te kopen en niet van de bekend grote merken. En dat willen we doen in samenwerking met
o.a. buycott.
Dus ik wil de kijkers/lezers vragen: spring je op de trein? Doe je mee?
Wat verandert er als we niks doen? Niks. Nou tenminste: doorónsdan
in ieder geval; de plannen om onze vrijheid te beperken gaan
gewoon door.
Niks doen is dus wat ons betreft geen optie. En we weten ook niet of
we onze doelstellingen gaan realiseren, maar áls we ze niet
realiseren, hebben we hele andere dingen om ons druk over te
maken dan dat.
“Onvrijheid is niets anders dan een onvoldoende besef van vrijheid.”
– Pieter Stuurman –
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/waarom-handjecontantje-org-en-wat-eraan-te-doen/

Invasie Europa: Deze recente beelden mag u van de media absoluut niet zien
Duitse ooggetuigen bevestigen dat er zich nauwelijks vrouwen en kinderen onder vluchtelingen bevinden Vluchtelingen kosten Duitsland alleen al dit jaar € 10 miljard – Iedere immigrant kost de gemeenschap
jaarlijks € 12.500
Stofwolken, veroorzaakt door zo’n 1000 gewelddadige islamitische
migranten, vertroebelen weliswaar het beeld, maar bewijzen dat het
hier duidelijk om alles behalve arme ouders met kinderen gaat.
4000 nietsvermoedende gezinnen in Nederland hebben hun huizen
opengesteld voor de opvang van vluchtelingen (3). Het kan niet
anders dat zij enkel de beelden in de reguliere media hebben gezien,
die vrijwel uitsluitend kleine kinderen tonen, waardoor de misleidende
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indruk wordt gewekt dat het hoofdzakelijk om arme gezinnen gaat. De realiteit is echter het
tegenovergestelde: gezinnen met kinderen vormen een uitzondering. 9 van de 10 vluchtelingen zijn
ongetrouwde jonge moslim mannen, die op bijvoorbeeld het Griekse eiland Lesbos opdeze wijzehun
dankbaarheid lieten zien dat ze vrije toegang krijgen tot Europa. Het valt dus goed te begrijpen dat EUcommissaris Frans Timmermans, die op een ander immigratie eiland, Kos, arriveerde om ‘Invasie Europa’ in
goede banen te leiden,werd uitgejouwd door gewone Grieken, die hem een ‘verrader’ noemden.
Slagveld op Lesbos
De haven van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, veranderde zoals u kunt zien in een slagveld toen
zogenaamde ‘vluchtelingen’ uit onder andere Afghanistan vonden dat ze niet snel genoeg op een boot naar
het vasteland werden gezet, om vandaar naar West Europa door te reizen. De politie moest
traangasgranaten inzetten om te voorkomen dat een veerboot naar Piraeus werd gekaapt. Lesbos krijgt
dagelijks zo’n 5000 nieuwe moslim migranten te verwerken – een beproefd recept voor totale chaos.
‘Verraders!’
‘Verraders! Verraders! Jullie hebben ons eiland verwoest!’ riepen woedende Grieken Frans Timmermans, de
Nederlandse vicepresident van de Europese Commissie, en EU-commissaris voor Immigratie Dimitris
Avramopoulos, toe na hun aankomst op het bekende vakantie eiland Kos. Net als in de rest van Europa
werden ook hier demonstranten door de media, die ook in Griekenland volledig meewerken met de
vluchtelingentsunami, onmiddellijk ‘rechtsextremisten’ genoemd. Opdeze beeldenis echter duidelijk te zien
dat het om gewone burgers gaat. (5)
Ooggetuigen bevestigen dat 9 van de 10 vluchtelingen jonge mannen zijn
Dezelfde schandalige misleiding door de media vindt in een heel Europa plaats. Een Duitse lerares aan een
middelbare school schrijft hoe verbijsterd ze was over de beelden die de grote zenders in haar land tonen
van de aankomst in München van een uit Salzburg afkomstige trein vol vluchtelingen.
Ze vertelt dat ze zelf ook aan boord van deze trein zat. In Oostenrijk filmden de TV-camera’s enkele burgers
die de vluchtelingen met tassen voedsel en andere spullen opwachtten. Op het journaal werd dat ‘De
Salzburgers heten de vluchtelingen welkom’. De lerares schrijft dat niet één cameraman aandacht voor had
voor de verdervolledigmet jonge, krachtige mannen gevulde wagons, die zonder uitzondering allemaal op de
meest moderne smartphones aan het kijken waren. ‘Worden deze vluchtelingen op hun weg over de Balkan
soms met de nieuwste smartphones uitgerust?’ vraagt ze zich af.
‘Toen ik die vele jonge mannen, allemaal goed gekleed, bekeek, vroeg ik me af hoe bij ons het beeld van
hulpbehoevende vluchtelingengezinnen ontstaat.... Ik kan bevestigen dat ook in München doelbewust de
enkele aanwezige vrouwen met kinderen werden gefilmd en werden geïnterviewd.’
Ze vroeg een cameraman van de ARD een inmiddels lege wagon te filmen, die bezaaid was met (half)lege
flessen en voedselresten. Dat werd echter geweigerd, klaarblijkelijk omdat dit niet in het beeld past dat de
media de Europese burger wil schetsen.
‘En de daar aanwezige burgemeester van München, die moet toch weten dat er bijna alleen maar jonge
mannen uit Syrië en andere Arabische landen naar ons toekomen? Uit meerdere nieuwsberichten heb ik
opgemaakt dat uitsluitend die paar vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen worden gefilmd. In zijn totaal
gaat het echter om talrijke jonge mannen. Zijn dat werkelijk vluchtelingen? Zo ja, hebben zij soms hun
vrouwen en kinderen in de oorlog achtergelaten?’ (4)
Iedere immigrant kost de gemeenschap € 12.500 per jaar
FocusOnline bericht dat de opvang van zo’n 800.000 jonge moslim mannen Duitsland alleen al dit jaar zo’n €
10 miljard kost, ruim vier keer zoveel als in het voorjaar werd begroot. Tevens werd becijferd dat iedere
immigrant de gemeenschap tussen de € 12.000 en € 13.000 euro kost. (6)
Ons voorstel:
Laat per onmiddellijke ingang alleen gezinnen met kinderen toe en stuur al die ongetrouwde jonge mannen
terug, want dat zijn overduidelijk op zijn best gelukszoekers, profiteurs en criminelen, en op zijn slechtst zijn
het als vluchtelingen vermomde moslimterroristen die hierheen worden gestuurd om Europa te doen
wegzinken in een continent vol chaos, armoede en geweld.
Als deze criteria worden gehanteerd zal de vluchtelingen vloedgolf met minimaal 90% afnemen. Zoals u
weet is gebleken dat het de gevestigde Europese ordejuist om deze 90% is te doen, en helemaal niet om de
opvang van écht hulpbehoevende mensen. De meesten van hen hadden sowieso geen € 7.000 tot € 14.000
om bij de mensensmokkelaars een ‘ticket’ naar Europa te kunnen kopen, en zijn –volledig in de steek
gelaten door zowel hun eigen zonen als door het Westen- noodgedwongen achtergebleven.
Xander - , (1) YouTube, (2) YouTube, (3) NOS, (4) Blu-News, (5) Blu-News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Invasie-Europa-Deze-recente-beelden-mag-u-van-de-mediaabsoluut-niet-zien
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Duitsland en zijn misdadige project-X of project-M zo Uwilt!
Geplaatst op5 september 2015 door E.J. Bron
(Door:J. Visser)
Nu de Europese “meltdown” is begonnen, blijkt duidelijk welke risico’s
er kleven aan de door de Duitsers ingenomen positie inzake hun
eigen migrantenpolitiek. We moeten eerlijk zijn, er is “gelukkig” in de
praktijk nog geen echte of verplichte Europese aanpak. Die zou door
de volmaakte Brusselse incompetentie alleen maar tot een
verergering van deze crisis leiden. De momentele EU-aanpak lijkt eerder op het handelen van “failed states”
die, door de situatie overweldigd, niet meer weten wat te doen en verdrinken in paniek. Er is in Brussel op dit
vlak geen visie op de huidige situatie, er was geen visie in het verleden, en er is zeker geen toekomstvisie.
Duitsland, dat in economische zin “Weltmeister” is in Europa en als zodanig ook de regels bepaalt, hanteert
in de vluchtelingencrisis duidelijk een volledig eigen aanpak.
Voorbijgaand aan alle Europese wetgeving haalt men als een moderne Rattenvanger van Hamelen
migranten het land binnen. Hun werving inzake migranten verloopt overigens perfect volgens een Oost-Duits
vijfjaren plan. Merkel en de Duitse overheden hanteren namelijk bij voortduring en op effectieve
communistische wijze het mantra dat Duitsland een “Einwanderungsland” is. Daarbij hoort volgens de
voormalige Oost-Duitse stiekeme informante impliciet ook de islamitische cultuur. Of alle Duitse burgers zich
realiseren wat deze attitude impliceert, is niet geheel duidelijk. Ook daar wordt de domheid per Bratwurst
ingenomen.
Net zoals in het verleden gaan ze ook nu weer met gebruik van hun “Übermensch filosofie” voorbij aan de
mening van een groot deel van het eigen volk, maar door deze wijze van handelen plaatsen ze eveneens
andere Europese naties en volkeren voor “faits accomplis”. Of hen dat veel kan schelen, weet ik niet. Per
slot van rekening hebben ze al drie keer het Europese vasteland in de fik gezet. Criticasters en burgers met
een afwijkende mening worden door Merkel en vooral door de op rabiate manier ophitsende politiekcorrecte
profeten van staatsmedia en amusementswereld neergesabeld en weggezet als nazi’s. Als het om het links
en rechts extreem tuig gaat, hebben ze gelijk, maar het continue declasseren van de eigen burgers zal
uiteindelijk tot grote problemen leiden.
Ook de Duitsers spelen het Europese spel perfect als het gaat om fouten maken en om het niet leren van
het verleden. Een veelgehoord en graag gebruikt overtuigingsargument voor de Duitsers is dat ze in het
verleden al zoveel vluchtelingen een plek in hun herberg hebben gegeven. Ze vergeten echter dat het
daarbij om totaal andere etnische groeperingen ging die door hun oorlogszucht of andere historische
beslissingen van huis en haard verdreven waren. Deze verdrevenen werden echter niet bezwaard door een
totalitaire religie en wilden wel degelijk deel uitmaken van een samenleving. Als Merkel geleerd had van de
wijze waarop de integratie in haar land tot nu toe heeft plaatsgevonden, dan zou ze andere beslissingen
nemen ten faveure van haar eigen natie.
Deze ongecontroleerde en “misdadige” Duitse invitatie zal ervoor zorgen dat het vluchtelingendrama in
omvang zal blijven toenemen. Merkel moet toch ook weten dat alle Duitse steden hun eigen kalifaat kennen,
waarin, voorbijgaand aan elke regel van onze democratie, de sharia wordt gepraktiseerd. Duitse oprechte
burgers en ervaringsdeskundigen waarschuwen al jaren voor deze parallelle samenlevingen, maar worden
in de praktijk door de extremistische “gutmenschen” en door de politiek “kaltgestellt”. Ook daar heb je
professoren die vinden dat Duitsland het Mekka van het “vrije” Westen moet zijn en dat Mohammed´s
volgelingen ongehinderd over de open grenzen moet kunnen vliegen of strompelen. Duitsland is het aan het
eigen volk en aan Europa verplicht om deze massahysterie te stoppen. “Einwanderung” kan alleen maar
slagen als je mensen binnenlaat die willen integreren.
Overigens is dit geen exclusief Duits probleem. Het is een groot West-Europees pijnpunt, dankzij de
wegkijkende overheden. Het feit dat Duitse treinen beschilderd worden met Arabische teksten, het feit dat in
Königswinter het gemeentehuis gesloten werd voor de eigen burgers, omdat alle ambtenaren moesten
opdraven om de in vele bussen opduikende asielzoekers op te vangen, is stuitend en zal tot verzet van de
eigen burgers leiden en tot nog meer kaalgeschoren en gelaarsde rotkoppen. Duitsland produceert weer zijn
eigen nazi’s, maar hoe noem je de politiek-correcten dan die deze waanzin veroorzaken? Zijn zij op zijn
minst niet even gevaarlijk?
Waar is Europa? Europa, het reizende nepotistische circus, is nergens. De drukke baasjes rennen net zoals
de would-be managers in onze ondernemingen als een kip zonder kop in de rondte en stapelen fout op fout.
Europa was veel beter af geweest als het tevreden was geweest met een bestaan als EEG. De
grootheidswaanzin van de Eurofielen is echter ontaard in een poel van ellende. Waar waren ze toen het
misging op de Balkan? Waar waren ze toen ze als naïeve kinderen de Arabische Lente verkondigden? Waar
waren ze toen de banken jarenlang hun criminele spel konden spelen? Waarom moest er een ongebreidelde
uitbreiding van de EU plaatsvinden met Oost-Europese landen, die per definitie niet bij ons passen?
Waarom lokten ze de Oekraïne-crisis uit, die ons continent voor lange tijd zal bedreigen en die de relatie met
Rusland sterk onder druk heeft gezet? Waarom krijgen ze de situatie in Griekenland niet onder controle?
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Waarom staan ze de ongelimiteerde massa-instroom toe? Waarom zijn ze niet bereid om de grenzen van
ons continent te beveiligen en waarom stellen ze het Europese volk bloot aan een levensbedreigende
afschaffing?
Het antwoord is, zoals media in Amerika ook al verkondigen, dat ze er voor zichzelf zijn en dat ze zich
verheven voelen boven het gewone volk. Kijk maar hoe kleine politici zoals prins Pechtold en Mr. “Algemeen
Pardon” Samson het verwoorden. De laatstgenoemde gaf in de Kamer op emotionele wijze uiting aan het
trieste lot dat het jongetje op het strand van Bodrum trof. Dat de ware reden van dit drama nu, dankzij
Elsevier online, bekend is, vertelt de linkse makkelijk draaibare natuurlijk niet meer. Voor de eerste keer had
hij in zijn politieke loopbaan er niet van kunnen slapen. Hij realiseert zich niet dat miljoenen Nederlanders
niet kunnen slapen van zijn daden. Hij bedoelde echter te zeggen dat hij weer een “Mauro” had gevonden
die voor electoraal gewin zou zorgen. Zoals altijd geldt nu ook weer dat de heersende elites in onze historie
crisis na crisis veroorzaakt hebben en deze steeds opnieuw zullen blijven veroorzaken. Het volk betaalt de
rekening, staat er bij, en kijkt ernaar. Handelt het volk ook? We zullen het hopelijk eens weten!!
Wie wel handelen, zijn de hotemetoten uit de wereld van amusement, media en dergelijke. Voelt u zich
geroepen? Ja, ik voel me geroepen om tegen deze gevaarlijke ivoren toren figuren te ageren. Zij die zich
beter voelen dan de simpele burger roepen op. Hun smeekbede betekent in de praktijk nog meer afschaffing
en nog meer beroving van de eigen burgers. Gelukkig sta ik niet alleen. De meeste burgers hebben een
pesthekel aan deze elementen en kijken door deze valse oproep heen. Hopelijk schaatst de eenzame
schaatser nu voor geen meter meer! Is Duitsland misdadig bezig? Ja, Duitsland is wederom bezig op
volslagen onverantwoorde wijze zijn eigen samenleving en die van andere landen in gevaar te brengen. Het
is een overheid onwaardig om op deze ongecontroleerde wijze mensen door Europa te jagen zonder enige
vorm van welke structuur dan ook. Het zet aan tot nog grotere volksverhuizingen van ongekende proporties
en tot poelen van ellende voor degenen die onderweg zijn en voor de landen die dit moeten meemaken.
Europa heeft zich al gediskwalificeerd, maar nu valt ook de “beste” leerling van de klas op onverdraaglijke
wijze door de mand. Duitsland geeft de aanzet tot de teloorgang van Europa. Dat heeft het al drie keer
gedaan!!!
Door: J.Vissser (voor www.ejbron.wordpress.com)
https://ejbron.wordpress.com/2015/09/05/duitsland-en-zijn-misdadige-project-x-of-project-m-zo-u-wilt/

Het napalmmeisje en andere foto’s die de wereld veranderden
DoorMaroesja Perizonius-vrijdag 4 september 2015, 14:08in
categorie:Samenleving
Gisteren verscheen er een mooi artikel inde Volkskrantover de
iconische foto’s die de wereld veranderden. Aanleiding is natuurlijk
de foto van het verdronken peutertje Aylan, die op slag onze kijk op
het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee heeft veranderd. Ten minste, aldus de schrijvers, het is een
schokkende afbeelding die sprakeloos maakt en die mensen aanzet om tot actie over te gaan, maar pas
later kunnen we zeggen of de foto van Aylan daadwerkelijk van symbolische waarde is geweest eneen echte
omslag tot gevolg had. Want het kanook zomaar dat de foto geen blijvend effect heeft en dat het allemaal
neerkomt op een korte verontwaardiging.
Andere foto’s die hét verhaal vertellen van een bepaalde periode in de geschiedenis zijn bijvoorbeeld de
beelden van de martelingen inde Abu Ghraib-gevangenis en die van het 9-jarige Vietnamese napalmmeisje.
De meeste mensen hebben vast ook de beelden van de Servische mortieraanval op de markt in Sarajevo op
het netvlies of die van de hongersnood in Ethiopië, die tot Live Aid leidden. De foto van de mortieraanval had
drie maanden later groot effect:Internationaal werdde roep sterker dat het conflict beëindigd moest worden
en daarna eindigde de oorlog. Frappant: De drie jaar eerder gepubliceerde foto’s van de broodmagere
Bosnische gevangenen achter prikkeldraad, die velen zich ook wel herinneren, veroorzaakten ophef en een
vergelijking met Auschwitz maar ze leidden niet tot internationaal ingrijpen. Onder meer waren er twijfels
over of de beelden wel klopten.
Meer bij de Volkskrant. Overigens;Ondanks het feit dat de beste
nieuwsfoto’s tegenwoordig door amateurfotografenworden gemaakt, is de
foto van Aylan door de professionele fotograafNilufer Demir geschoten. Die
vraagt volgens de krant 500 euro voor een interview en 250 euro voor een
exclusieve soundbite.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/493961/het-napalmmeisjeen-andere-fotos-die-de-wereld-veranderden.html
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Waarom Syriërs niet naar de Golfstaten vluchten
DoorJeannette Kras-vrijdag 4 september 2015, 09:26in
categorie:Samenleving
Op zoek naar een veilig heenkomen maken de Syrische
vluchtelingen een barre tocht naar Europa, maar waarom zoeken ze
geen onderdak dichter bij huis, in de Golfstaten? Volgens de BBC is
dat, omdat deze schatrijke landen het de vluchtelingen praktisch onmogelijk maken om asiel te krijgen.
Syriërs hebben een visum of een werkvergunning nodig om een van de
Golfstaten in te mogen. Dit proces kost veel geld. Ook houden de landen
allerlei ongeschreven beperkingen in stand die het de vluchtelingen extra
moeilijk maken om een visum te krijgen.De enige Arabische landen waar
Syriërs terecht kunnen zonder een visum zijn Algerije, Mauritanië, Soedan en
Jemen.
Er komt steeds meer kritiek op de houding van de Golfstaten tegenover de
vluchtelingencrisis.De Arabische hashtag
#Welcoming_Syria’s_refugees_is_a_Gulf_duty is de voorbije week al meer dan
33.000 keer gebruikt op Twitter.
Op de Facebook-pagina Muslim Mama’s werd deze cartoon veel gedeeld:
#Refugees welcomed by: Saudi… 0 Kuwait… 0 Qatar… 0 Emirates…
0 Bahrain… 0
#refugeeswelcome#HumanityWashedAshore#syrianrefugees
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/493884/waaromsyriers-niet-naar-de-golfstaten-vluchten.html
10 complottheorieën die achteraf waar bleken te zijn
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oTFz6teM3M

ID-controle is goudmijntje voor overheid
De politie heeft in tien jaar tijd 277.726 boetes uitgeschreven voor het
niet dragen van de identiteitskaart. Het heeft de overheid 6 miljoen
euro opgeleverd terwijl de helft van de boetes niet eens werd betaald.
Van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2014 heeft de politie
277.726 ID-boetes uitgeschreven op basis van de Wet op de
Uitgebreide Identificatieplicht (WUID) die in 2005 werd ingevoerd.
Elke burger is verplicht een identiteitskaart te dragen en te tonen indien een agent aanleiding ziet erom te
vragen. Het ging in tien jaar tijd om 68.431 zogenoemde dubbele boetes (overtreding + niet tonen ID-kaart)
en 169.808 enkelvoudige boetes naar aanleiding van identiteitscontroles (63 procent).
Deze aantallen zijn gebaseerd op cijfermateriaal van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die Buro
Jansen & Janssen met gebruikmaking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in handen
heeftgekregen. Van alle boetes zijn er uiteindelijk 135.188 betaald hetgeen de overheid rond de 6 miljoen
euro heeft opgeleverd (uitgaande van overwegend meerderjarige boetes van 50 euro), terwijl er 10.966 IDboetes werden ingetrokken.
Met name het hoge aantal opgelegde dubbele boetes (37 procent) vindt Jansen & Janssen dubieus. ‘Zowel
de wetgever als het College van procureurs-generaal [OM] hebben aangegeven dat burgers na het begaan
van een overtreding zich op andere wijze mogen legitimeren, andere pasjes bijvoorbeeld, of een
identificatiebewijs langs kunnen laten brengen op het politiebureau. Bij de dubbele boetes is onduidelijk of de
politiefunctionaris de overtreder ook daadwerkelijk die mogelijkheden heeftaangeboden.’
Slechts de helft van de in tien jaar tijd uitgeschreven ID-boetes werd uiteindelijk betaald. ‘In ongeveer 50
procent van de gevallen laten mensen hun zaak voorkomen bij een onafhankelijke rechter, worden boetes
vernietigd of kan of wil iemand niet betalen.’ Verder kan op basis van het CJIB-cijfermateriaal worden
opgemaakt dat sinds 2008 het aantal uitgeschreven ID-boetes van 20.000 per jaar constant is gebleven. In
2014 werden 2.844 uitgeschreven ID-boetes geseponeerd terwijl dat aantal na 2006 juist aan het dalen was.
http://www.ravage-webzine.nl/2015/09/03/id-controle-is-goudmijntje-voor-overheid/
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NAVO creëert vluchtelingen door proxy-oorlogen. Duizenden bereiken Duitsland
Laten we eerlijk zijn. Het is hetzelfde oude liedje. Amerika en Europa
gaan hand in hand in het binnenvallen van een land dat zogenaamd
een verschrikkelijke “tiran” als leider heeft om het volk te verlossen
van deze tiran. Wat doen ze om het volk van deze “tiran” te
verlossen? Juist ja: dood en verderf zaaien. Natuurlijk wordt het spel
slim gespeeld, want in geval van Irak was er nog sprake van een
directe militaire interventie, maar de laatste decenniawordt het spel
veel slimmer gespeeld, namelijk via het zelfgeschapen ISIS. Ja,
daarvan wordt natuurlijk weer geroepen dat het een ‘out of control’ islamitisch leger is, net als vanAl Qaïda
destijds, maar wie echt de moeite genomen heeft om zich er in te verdiepen kan niet anders dan ontdekken
dat de geallieerde landen die onder de NAVO-vlag vallen deze groep zelf gefinancierd, getraind,
gefaciliteerd en bewapend heeft (ziehier). Maar zolang de Main Stream Media (MSM) blijven roepen dat ISIS
gewoon een gevaarlijke islamitische groepering is, zal niemand inzien hoe het schaakspel gespeeld wordt.
ISIS is niets anders dan een Westers proxyleger dat de proxy oorlogen voor het Westen voert en dat is ook
de reden dat heteenzo onverslaanbareen een zo lastig in te kapselen groep lijkt te zijn. Alleen al het simpele
feit dat de groepering zomaar uit het niets ontstond, een gigantische hoeveelheid wapens wist te
bemachtigen en goed georganiseerd en snel veel grondgebied veroverde, hadde slapende lezer wakker
kunnen schudden. Het spel wordt inmiddels al jaren zo gespeeld. Je eigen troepen een land in sturen kun je
niet aan je volk verkopen als “Westerse democratie”. Een proxy terreurgroep het vuile werk laten doen is
veel beter.
Natuurlijk barst de Main Stream Media van de berichten dat de NAVO gezamenlijk met andere landen het
ISIS-probleem probeert in te kapselen, maar niets is wat het lijkt in de MSM. De reden van het optuigen van
ISIS en het ogenschijnlijk uit de hand lopenvan de controleerbaarheidvan deze terreurgroep, is dat dit
planning was. Het was de bedoeling dat deze groep jonge moslims van over de hele wereld aan zou zuigen
om de wapens op te pakken. Het is de bedoeling dat de leden van deze terreurgroep naar Europa en andere
Westerse landen terugkeren om daar aanslagen te gaan plegen. Het is de bedoeling dat dit leidt tot de
gewenste veldslag tussen de islam en het christendom. Syrië is slechts als alibi gebruikt om dit te kunnen
realiseren.
Syrië en Iran worden slechts gebruikt op het grote schaakbord om de wereldwijde grote tweekampenstrijd op
te tuigen. De nucleaire deal van Obama met Iran is slechts bedoeld om Israël een goede reden te geven
zich bedreigd te voelen door Iran. Rusland wordt gedwongen zich geroepen te voelen Syrië te steunen in de
strijd tegen ISIS (het Westers imperialisme). Let wel, steeds als u ISIS in het nieuws hoort, moet u zich
afvragen waarom Amerika zo makkelijk over het Iraakse leger heen kon lopen in de jaren 90 en hoe
onmogelijk het nu lijkt om deze terreurgroep aan te pakken. Was Sadam Hoessein dan zo’n slemiel of
hebben de ISIS strijders gewoon een slimmere tactiek? Nee, de reden ligt in het simpele feit dat ISIS een
Westerse proxy-groepering is om het Westerse imperialisme te kunnen realiseren. Althans dat is maar een
subdoel. Het hoofddoel is het optuigen van een grote derde wereldoorlog, waarbij de Islam tegen het van
origine christelijke Westen wordt opgezet. Overigens is het iets gecompliceerder, want we hebben qua
wereld oorlog twee kampen. Kamp 1: Rusland, China, Iran, Syrië en alle daaraan gelieerde landen. Kamp 2:
Amerika, Europa, Israël, Turkije, Japan, Australië en alle daaraan gelieerde landen. Maar tegelijk wordt ISIS
gebruikt om in Europa en Amerika de binnenlandse rust om te zetten in chaos. Dat laatste is bedoeld om
Europa en Amerika doelbewust van binnenuit stuk te maken. Uiteindelijk zal er wereldwijd een totale chaos
gecreëerd worden, waarbij oorlog tussen de twee grote machtsblokken en uitputting van de bevolking binnen
het Westerse machtsblok moet leiden tot totale uitputting.
Daarbij zal niet alleen oorlog een rol gaan spelen, maar de (hoogst waarschijnlijk) geplande financiële crash
zal ook zijn uitwerking hebben. En uit al die chaos zal uiteindelijk toegewerkt worden naar orde. Ordo ab
Chao (orde uit chaos) is het principe dat gebruikt wordt. ‘Problem, Reaction, Solution’, zoals vaker gezegd.
De ‘Solution’ is niet alleen wereldregering, maar ook totale slavernij van de mensheid en gevangenname van
de menselijke ziel. Alles wordt georkestreerd doorde oud Babylonische bloedlijnen–die eigenlijk
Archontische hybriden zijn– en deze wereld al millennia in hun greep houden.Daarbij bevinden we ons nu
ogenschijnlijk in de eindfase. Wat Archonten zijn leest u indit artikelop WantToKnow.nl. Archontische
hybriden zijn mensen die er voor ons uitzien als mens, maar die bezield zijn met (als het ware) een
kunstmatige intelligentie, gestuurd vanuit een andere dimensie. Zij willende mensheid in een angst- en
uitputtingsmodus brengen om zo de kracht en energie van de ziel te kunnen oogsten. Dit klinkt wellicht bizar
voor vele lezers, maar daar trek ik mij even niets van aan. De Gnostici waarschuwden ons al voor
deArchonten. Ik waarschuw u voor de Archontische hybriden en hun snode plannen.
De bottom line is dat Europa nu duizenden vluchtelingen op zich af ziet komen. Hongarije en Oostenrijk
konden de vluchtelingenstroom niet langer tegenhouden, waardoor vandaag duizenden vluchtelingen
Duitsland binnentrokken (ziehier). Paus Franciscusroept vandaag iedere Europeaan op een vluchteling in
huis te nemen (ziehier). “En waarom ook niet“, zou ik zeggen. Het is alleen zo dat we door onze
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regeringsleiders en religieuze leiders opgeroepen(zo niet gedwongen worden) tot steun, terwijl het feitelijke
probleem door diezelfde leiders gecreëerd is. Ja, natuurlijk is het een menselijke daad en een humane
noodzaak om vluchtelingen op te vangen, maar het Westen had om te beginnen deze vluchtelingenstroom
niet moeten creëren door landen binnen te vallen waar hetniets te zoeken heeft. En natuurlijk zult u dat
plaatje niet willen zien. Zeker niet als die gekke Vrijland ook nog eens over Archonten of Archontische
hybriden begint, maar als u zich liever blijft laten voorliegen door glimlachende regeringsleiders die u keihard
voorliegen, dan is dat aan u.
Feit is dat Turkije ISIS trainingskampen faciliteert (ziehier). Feit is dat Amerika ISIS financiert, bewapent
(ziehier), traint, enzovoort. Feit is dat ISIS snel opkwam en (ongeloofwaardig) onoverwinnelijk lijkt. Duidelijkis
dat Europa, Amerika en Israël gezamenlijk de schijn wekken ISIS te bestrijden en dat de Main Stream Media
deze leugen helpen propageren. Overigens heb ik het dan nog niet eens gehad over hoe de Turken de worst
van het herstellende Ottomaanse rijk voorgehouden wordt (ziehier), maar dat is slechts bedoeld ter motivatie
van de Turkse strijdlust. Kortom, als u zich er serieus in wilt verdiepen komt u er dus ook achter dat het
vluchtelingenprobleem een gepland probleem is. En het zou u niets moeten verbazen als de laatste
troefkaart binnenkort snel getrokken gaat worden, namelijk die van de “ISIS terroristen onder de
vluchtelingen”. En dat is allemaal bedoeld om de autochtone (in haar roots christelijke) bevolking op te
zetten tegen het Islamitische deel van de bevolking. Radicalisering is onderdeel van de strategie. En hoe
krijg je mensen radicaal? Door terreuraanslagen en generalisering. Politieke of religieuze leiders kunnen
hierin een belangrijke rol vervullen. Geert Wilders is natuurlijk een prima voorbeeld van zo iemand. Ook
protestbewegingen, nationalistische groeperingen, motorbendes en dergelijke kunnen een rol spelen. Het
feest is nog maar net begonnen. Een geplande wereldwijde chaos ligt op de loer.
Bron linkvermeldingen:rt.com,mobile.wnd.com,xandernieus.punt.nl,wanttoknow.nl,wanttoknow.nl
http://www.beyondthematrix.nl/2015/09/06/navo-creeert-vluchtelingen-door-proxy-oorlogen-duizendenbereiken-duitsland/

Rusland verbiedt internationale handel in dollars
e Russische president Wladimir Poetin heeft een wetsvoorstel klaar
datde dollar zou verbieden als betaalmiddel in internationale
handeltussen zijn land en de andere naties die deel uitmaken van het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Als meer landen
zouden stoppen met het gebruik van de dollar als reservemunt, zou
dat erg negatieve gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse
economie.
Van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten maken Rusland, Azerbeidjan, Kirgizstan, Armenië, WitRusland, Kazachstan en Tzijikistan, Moldavië en Oezbekistan. Het verbond kan, buiten Rusland, niet op
bepaald internationale economische zwaargewichten terugvallen.
Toch moet het belang van het wetsvoorstel van Poetin niet onderschat worden. Als het Russische parlement
het voorstel goedkeurt, wordt meteen een einde gemaakt aan de functie die de dollar als reservemunt in de
regio heeft. Het betekent ook dat er eengemaakte financiële markt ontstaat tussen de lidstten van het
Gemenebest.
Er wordt al enkele jaren door economisten gespeculeerd dat een andere nationale munt mogelijk de
internationale rol van de dollar zou kunnen overnemen. Momenteel lijkt er echter geen enkele munt sterk en
stabiel genoeg om zich die functie toe te eigenen.
Voordelig voor Amerika
De huidige situatie is bijzonder voordelig voor de Verenigde Staten. Om problemen met snel veranderende
wisselkoersen te vermijden, worden betalingen voor internationale handel steeds uitgedrukt in dollar.
Daardoor heeft de Amerikaanse munt een veel hogere waarde dan wanneer de dollar uitsluitend in de
Verenigde Staten gebruikt zou worden.
Hierdoor kunnen de Verenigde Staten erg goedkoop importeren en kan het land ook vrijwel onbeperkt geld
lenen. Mocht de dollar die internationale rol echtr verliezen, zouden de prijzen van geïmporteerde goederen
pijlsnel stijgen en zou de Amerikaanse overheid in zware financiële problemen kunnen komen.
Het voorstel van Poetin zal het einde van de dollar als reservemunt wellicht niet veel dichterbij brengen, want
daarvoor zijn de betrokken economieën te zwak en staan er nog teveel andere hinderpalen op de weg.
Poetin maakt ermee echter wel duidelijk een goed inzicht te hebben in de zwakke punten van de
Amerikaanse economie.
In het diplomatieke conflict dat ontstond door de Oekraïne-crisis is uiteraard ook dit initiatief weer een schot
voor de boeg van de vermeende tegenstander.
http://www.express.be/business/nl/economy/rusland-verbiedt-internationale-handel-in-dollars/215468.htm

N I E U W S B R I E F 2 3 1 – 1 5 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 3 9

Prikbord nr 456
Big business
De opvang van asielzoekers kost gemiddeld € 27.000 per jaar per persoon, naast de kosten van advocaten,
rechtspraak, medische ingrepen etc. Een onbegrijpelijk bedrag dat neerkomt op ruim € 100.000 voor een
gezin met 2 kinderen in een schamel onderkomen. Ook in Duitsland worden asielcentra beheerd, bewaakt,
onderhouden en van energie voorzien, terwijl daar de kosten aanzienlijk lager liggen. Kamerleden die dit
moeten bewaken, hebben kennelijk geen zin in ‘gedoe’, terwijl de totale kosten hier inmiddels richting 1
miljard gaan.
Feiten
Het voorbeeld van een Koerdisch jongetje dat met zijn ouders in Instanbul woonde en vervolgens verdronk,
omdat zijn vader een niet-zeewaardige boot gebruikte, kennelijk geen zwemvesten had voor zijn vrouw en
beide kinderen, en naar verluidt naar Zweden wilde om daar voor € 14.000 zijn gebit te laten herstellen,
toont aan dat men eerst de feiten moet kennen om een vluchtverhaal goed te kunnen beoordelen.
Het toont tevens aan dat familieleden die in een westers land asiel hebben gekregen, vaak de aanleiding zijn
dat de rest van de familie ook wil ‘vluchten’. Want iemand die geld naar zijn familie kan sturen moet toch wel
rijk zijn. Dat dit vaak leidt tot ‘samenklitten’ – bij familie of in grote steden – waardoor de integratie en zelfs
de gezochte vrijheid worden beperkt, is wel bekend. Maar gettovorming, extreme sociale controle, culturele
dwang, onaangepast gedrag in de nieuwe leefomgeving, eigen scholen, medisch toerisme en illegaliteit
mogen hier nauwelijks worden belicht. En zo wordt de trieste foto van een verdronken kleuter wereldnieuws
dat niet bezoedeld mag worden door de feiten. Zelfs Groot-Brittannië laat zich manipuleren door een slecht
geïnformeerde fotografe.
Frau Merkel
De Duitse regering blijkt zich wel degelijk bewust te zijn van de gevolgen van de eigen sabotage van de
asielregels. Naar verwachting zullen er alleen dit jaar 400.000 nieuwe immigranten moeten worden uitgezet,
inclusief kinderen. Dat kost naar verwachting € 2 miljard, maar het dubbele is eveneens denkbaar. Merkel
houdt al rekening met een totaalbedrag dat 5 miljard hoger ligt dan vorig jaar. Komend jaar kunnen wederom
400.000 ‘blijvers’ (vooral uit Syrië) worden verwacht, plus familie die helemaal geen vluchteling zijn. Want
ook Duitsland kent ‘gezinshereniging’ en straks tevens kinderpardon?
Daarnaast wederom 400.000 die uitgezet moeten worden en het dan maar in Zweden, Nederland,
Oostenrijk, België of Frankrijk proberen? Want wie naar Duitsland is doorgereisd, kan zich alsnog elders
aanmelden voor registratie of kiezen voor illegaal verblijf. Vanaf nu heeft Frau Merkel het niet meer voor het
zeggen, maar de miljoenen gelukszoekers (economische immigranten) die het in eigen land of in een
vluchtelingenkamp voor gezien houden, met name indien ze reeds familie met een verblijfsstatus hebben.
Mediahype
De media proberen een hype te maken van de vluchtelingencrisis. Wat is hierbij hun bedoeling?
Hun ‘waarde’ bewijzen voor de opinievorming, Wilders alsnog in het gelijk stellen, de onmacht van Europa
onderstrepen, de ware motieven van asielzoekers onthullen, of de val van het kabinet versnellen? De
waarschuwingen van bepaalde politici, Elsevier en de EU-landen die niets van quota willen weten, verdienen
meer aandacht. Met name nu de VN haar verantwoordelijkheden graag doorschuift naar Europa en geen
enkele moeite doet om de rijke landen in het Midden Oosten onder druk te zetten. De eensgezindheid en
besluitvaardigheid in Brussel zal meer schijn dan werkelijkheid blijken en nu de ‘oplossing’ van de heer
Juncker moet komen, is het goed als de media hun activiteiten daarop richten in plaats van goedkope
emoties te exploiteren.

Prikbord Nr. 454 van Columnist Leo. J.J. Dorrestijn
Duitse sprookjes
Een Duitse professor beweert dat Duitsland een half miljoen immigranten per jaar nodig heeft om de
vacatures te vullen, daarmee de indruk wekkend dat dit iets met vluchtelingen te maken heeft. Het land heeft
enige miljoenen werklozen en meerdere technische productiebedrijven zijn al gesloten of ingekrompen.
Bovendien zijn er EU-landen met een overschot aan geschoold personeel, zoals Spanje, Frankrijk en
Nederland. En juist Duitsland is een voorbeeld van mislukte immigratie met geweldige getto’s in de grote
steden, een stijgende criminaliteit, een wegkijkende overheid en toenemende illegaliteit. Het lijkt erop dat
Berlijn besmet is met het Brussel-virus en niet meer weet hoe de werkelijkheid eruit ziet.
Het Merkel-effect
Weer heeft de Duitse minister-president iedere kritiek op haar asielbeleid voor gelukszoekers verdacht
gemaakt door die op een lijn te stellen met discriminatie, vreemdelingenhaat en onmenselijkheid. En als dat
niet werkt zijn er wel een paar acties van extreem-rechts om aan te refereren. Want Merkel gebruikt
geweldsincidenten graag om haar opvattingen door te drukken, waarbij in het recente verleden een nauwe
relatie bestond tussen geweld en bepaalde geheime operaties. De vraag is wat hierover werd afgesproken
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met Hollande, want ook op dat niveau lijkt iedere kritiek in de kiem gesmoord en zijn de Fransen overgegaan
tot een soort brood-bed-bad maatregel voor illegalen. Kennelijk om de aandacht af te leiden van de
gigantische financiële problemen van het land en tevens een wit voetje te halen in Brussel. Intussen blijkt
Europa geen enkele oplossing te hebben voor de invasie van gelukszoekers die zelf de zgn. ‘oorlogsvlucht’
tegenspreken, ook Merkel niet.
Illegale Angolezen
Natuurlijk mogen kinderen van illegalen hier blijven; dat is toch wat de PvdA wilde toen illegaliteit niet
strafbaar mocht worden. Maar geldt dit ook voor de ouders die geen Nederlands paspoort hebben en
waarvan de vader wordt verdacht van mogelijke oorlogsmisdrijven? En waarom is dit gezin destijds naar
Nederland gekomen, niet uitgezet, maar ook niet uitgeleverd? Is dit de voorbode van wat er straks met
Syriërs gebeurt, die door Frau Merkel allemaal zijn uitgenodigd naar Duitsland (dus Europa) te komen
zonder dat iemand zich afvraagt of dit volgens de regels is (gelijke behandeling van alle asielzoekers), of er
terroristen en oorlogsmisdadigers tussen zitten, of ze een vals paspoort hebben en of ze straks alleen
gelukszoekers blijken te zijn.
Timmermans
Net als bij zijn uitspraken destijds in Oekraïne klinken de woorden van EU-commissaris Timmermans
daadkrachtig, maar wat bedoelt hij precies? De buitengrenzen van Europa zouden al 10 jaar geleden
worden bewaakt en juist de ‘bewaking’ van de Middellandse Zee heeft de vloedgolf van gelukszoekers
veroorzaakt. Dat de illegalen in Calais het leven’ dragelijker’ wordt gemaakt, zal ook niet direct bijdragen aan
hun terugkeer naar de herkomstlanden. En het verdelen van honderdduizenden gelukszoekers in plaats van
terugsturen, evenmin. Blijft over het inrichten van permanente EU-kampen buiten Europa: en dan? Nog
meer goedkope prietpraat zoals in de VN?
Vrouwennetwerk
Het ‘vrouwennetwerk’ bij Defensie gaat cursisten leren hoe het spelletje wordt gespeeld. Welk ‘spelletje’: om
bekwaam te worden, om je land te dienen, om verantwoordelijkheid te dragen of om bevorderd te worden?
Zelden zal in een aankondiging méér wantrouwen tegenover de eigen organisatie zijn verwoord, waarbij niet
duidelijk wordt gemaakt waarom vrouwen bij Defensie spelletjes moeten leren. Zijn er dan geen harde
bewijzen te vinden voor de achterstelling van vrouwen die zich even bekwaam achten als de mannen
wanneer het om de naasthogere functies gaat?

Islamisering door gezinshereniging
Geplaatst op 28 juni 2015 door E.J. Bron Door:“Alster”
Eén worden er dertien – op de foto uit Noorwegen zien we de
succesvolle gezinshereniging van de nu 18-jarige Abdulsalam
e
Othman (3 van rechts), die als 14-jarige uit Somalië via Libië “vluchtte”. Moeder Madiina (47), vader Sayed
(50), Sadaq (19), Faduma (17), Samira (16), Yuusuf (15), Mohammed (14), Mehamed (13), Othman (12),
Abdulaki (10), Abdulmalik (8) en Luul (3) werden vorige week zondag met drie auto´s van de
vluchtelingendienst van het vliegveld Gardemoen afgehaald, die hen naar een ijlings ingerichte woning in het
kleine plaatsje Åmot (ongeveer 6000 inwoners) in de gemeente Modum brachten.
Terwijl de Jihad in Europa dagelijks intensiever wordt, bijvoorbeeld in de vorm van terroristische aanslagen,
roofovervallen, verkrachtingen, inbraken, onlusten en nu ook onthoofdingen, wordt de islamisering ook door
minderjarige onbegeleide “vluchtelingen” duurzaam demografisch door middel van gezinshereniging
veiliggesteld. Bovendien zorgt de devote vooruitsnellende onderwerping aan de islam door onze
volksvertegenwoordigers met de overbodige invoering van de islamitische levenswijze voor feestdagen,
eten, vrije tijd (zwemmen), kledingvoorschrift, begrafenissen enz. ervoor dat de (nog) meerderheid van de
autochtone Europeanen door het toenemend aantal islamaanhangers binnen afzienbare tijd een minderheid
zullen worden. En hoe antwoordde al in 1995 de toenmalige voorzitter van de Centrale Raad van moslims in
Duitsland, de uit Saoedi-Arabië afkomstige Nadeem Elyas, vrijmoedig op de vraag op de Evangelische
Kerkendag in Hamburg of hij de grondwet als basis van samenleven zou erkennen? “Ja, zolang we in de
minderheid zijn!” Niet alleen in Hamburg vallen de integratie- en opvoedingsgebreken van deze jongens
(vaak ouder dan aangegeven) in criminaliteitsstatistieken op.Ze bevinden zich bijna overal in Europa, daar
waar men ijverig de gezinshereniging voor deze zielige kinderen bedrijft. Maar hoe kon de destijds 14-jarige
Abdulsalam eigenlijk terechtkomen in Åmot? Na elf maanden verblijf in Libië kon hij verder trekken naar
Tunesië, waar hij door VN-personeel met het vliegtuig naar Noorwegen werd gestuurd!
Twee jaar geleden verzocht de onbegeleide jongere toen met hulp van de Noorse asielindustrie (Directoraat
voor Immigratie, UDI) om gezinshereniging met zijn ouders en broers en zussen, die intussen in Ethiopië op
toestemming wachtten. De kosten voor woning, kleuterschool, schoolbezoek, gezondheid en
levensonderhoud betaalt de gemeente graag, want de politici in Modum zijn blij voor de familie.
Bron: www.pi-news.net - Auteur: “Alster” - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/06/28/islamisering-door-gezinshereniging/
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Is 23 september 2015 zomaar een datum? (video)
De datum waarop allerlei mensen grote rampen voorzien voor de
wereld komt ongeveer unaniem uit op/rond 23 september 2015.
Is hier sprake van een situatie waarbij iedereen elkaar gek loopt te
maken of zal die dag inderdaad een bijzondere zijn?
Misschien een beetje zoals iemand die zich goed voelt en ’s morgens
op zijn werk komt om vervolgens van diverse collega’s te vernemen
dat hij er bleek uitziet, met de vraag of hij zich wel helemaal goed
voelt.
Nadat dit drie of vier keer is gebeurd, gaat hij of zij gegarandeerd tegen lunchtijd naar huis omdat hij/zij zich
echt niet lekker voelt.
Is er sprake van een soortgelijk scenario rond de meest gevreesde datum van dit jaar: 23 september 2015?
Is het een kwestie dat de hele wereld elkaar gek loopt te maken, er gebeurt helemaal niets, 23 september
wordt een dag als alle andere of zal er inderdaad iets bijzonders gebeuren? En als er wat gebeurt, is het dan
iets wat wij zullen opmerken.
Op die dag staat in ieder geval te gebeuren wat wij schrevenin een eerder artikel:
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.
Je zou kunnen stellen dat dit deze dag het keerpunt is, de laatste dag dat we nog in een soort vrije wereld
leven, maar dat vanaf die dag de wereldregering eigenlijk een feit is geworden. Een wereldregering die dan
de volgende dagen aan de wereld zal worden geopenbaard.
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 omde lancering van
de wereldregering (Agenda 2030) in te luiden.
Voor ons bestaat er rond die datum geen dreiging van een asteroïde zoals wein een eerder artikel
aangaven.
Wat wel een absoluut reële dreiging is voor die datum is de complete ineenstorting van de financiële markt.
Velen zien deJoodse shemitahalseen aanwijzingdat er rond die bewuste datum een beurscrash zal komen,
maar er is ook iets heel concreets. Dat is de onderstaandegrafiek.
Hierop zie je twee lijnen, de ene is het koersverloop van de Dow
Jones Index zoals die liep in het beruchte jaar 1929 toen de beurs in
elkaar stortte en de tweede is het koersverloop van de Dow Jones
zoals die verloopt in 2015.
Daarnaast nog twee andere rampjaren voor de beurs, 2001 en 2008.
Zoals je ziet lopen de lijnen voor die twee jaren anders dan die van
2015. De lijnen van dit jaar lijken wel een schaduw van de lijn uit
1929.
Wanneer deze zich verder net zo zal ontwikkelen als in 1929, dan
kan de 23ste inderdaad een heel bijzondere datum zijn.
Daarnaast zijn er nog talloze aanwijzingen te vinden dat 23
september een bijzondere datum zou kunnen zijn.
Als 23 september inderdaad een datum is die de wereld zich nog
lang zal heugen en bekend is bij een selecte groep mensen dan
worden wij daarvoor gewaarschuwd.
Dit is onder meer in onderstaande video te zien. Allemaal tekenen die
ons worden gegeven en die wijzen naar de datum (rond) 23
september.
Er lijken teveel toevalligheden zich op te stapelen maar wie weet
wordt het ook opzettelijk gedaan om onze energie op een bepaalde manier te laten bijdragen aan een
gebeurtenis die gecreëerd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=UVQDw0i6ock&feature=player_embedded
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9724:is-23-september-2015-zomaareen-datum&catid=37:wereld&Itemid=50
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Naderende financiële collapse: hoopgevend of angstaanjagend?
doorJohn Diksop aug.18, 2015
Een punt maken
De reden voor de nogal verwarrende titel van dit artikel is om een
punt te maken. Het punt is, dat er hoop gelegen is als we begrijpen
wat er vóór ons ligt en dat er hoop is wanneer we er op voorbereid
zijn.
Sinds 2010 zijn er talrijke artikelen verschenen die waarschuwen
voor een ophanden zijnde economische ineenstorting . Met grote
regelmaat kregen wij commentaren van lezers dat wij ons schuldig maken aan het verspreiden van angst.
Dat is best frustrerend want wat we eigenlijk aan het doen zijn is precies het tegenover gestelde.
Als er een orkaan nadert, is het dan verspreiding van angst, als mensen verteld wordt hun ramen dicht te
timmeren? Natuurlijk niet! In feite kan zo een advies mensenlevens redden.
Of u loopt op straat en u ziet dat iemand de weg over wil steken terwijl deze niet de naderende bus heeft
gezien. Wat zou rationeelzijn om te doen? Iedereen met gevoel voor mededogen zou een schreeuw geven
en waarschuwen dat hij op de stoep moet blijven. Ja, andere mensen kunnen voor een moment worden
opgeschrikt maar uiteindelijk zult u hartelijk worden bedankt voor het voorkomen van ernstig letsel of erger.
Momenteel maken we als landen de moeilijkste tijd door die we in de geschiedenis ooit hebben
meegemaakt. Als we de zorg hebben over de mensen om ons heen dan zullen we wel aan de alarmbel
moeten trekken!
Omdat het merendeel van onze artikelen gaan over onrecht en de belabberde toestand in de wereld, zullen
er ongetwijfeld mensen zijn die in de veronderstelling verkeren dat wij slapeloze nachten zullen hebben en
dat wij vervuld zijn van verbittering en angst over dergelijke verontrustende kwesties. Dit is echter geenszins
het geval. Weliswaar heeft de analyse van het wereldwijde financiële systeem ons er volledig van overtuigd
dat in de nabije toekomst een verschrikkelijke economische ineenstorting zal plaatsvinden, maar door te
begrijpen wat er gebeurt zal dit helpen rustig plannen te maken voor de komende jaren en hard te werken
aan voorbereidingen op wat komen gaat.
Veel erger is het voor de miljoenen mensen die absoluut geen idee hebben wat er in de toekomst boven hun
hoofden hangt. Zij zullen worden overrompeld door de komende economische ineenstorting.
In Amerika, en Europa zal daar niet ver vanaf zitten, kijkt de gemiddelde mens zo’n 153 uur per maand
televisie. In aanvulling hierop besteden we ook nog talloze uren aan films, videospelletjes en luisteren naar
muziek. Wat de meeste mensen niet realiseren is, dat slechts zes bedrijven wereldwijd de inhoud ervan
controleren. Dit maakt hen niet alleen machtig maar ook zeer manipulatief. Deze reusachtige media
bedrijven zijn voortdurend onze houding, mening en overtuiging aan het manipuleren. Op dit punt lijkt de
westerse bevolking heel tevreden te “blijven aangesloten op de matrix” om de door en door corrupte media
maffia voor ons te laten denken, in plaats van dit zelf te doen.
George Orwell zei ooit: “In tijden van universeel bedrog, is het vertellen van de waarheid een revolutionaire
daad”
Oorspronkelijk artikel: CollapseNews. Bron
De Arabische Lente
Gerard de Boer
Ja, wat waren de Westerse 'leiders' destijds dol enthousiast over dit
"feest van de democratie". En ook onze Haagse volksverlakkers
konden hun geluk niet op met de "democratische ontwikkelingen in
de Arabische wereld". De toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken Frans Timmermans schreef in januari 2011 hierover op zijn website: "Alles wat Nederland, Europa, de
internationale gemeenschap kan doen om de democratische
doorbraak te vergroten, moet nu snel in gang worden gezet. Soms
krijg je maar één keer een gouden kans, het mag nooit zo zijn dat je
achteraf zou moeten vaststellen dat je door stilzitten of aarzelen, die
kans hebt laten lopen".
En die kans lieten de Westerse 'leiders' en de NAVO dan ook beslist
niet lopen. Zowel financieel als met luchtbombardementen werd het
"democratiseringsproces" met name in Libië, Irak en Syrië
ondersteund. Maar wat een aantal, destijds weggehoonde, kritische journalisten en deskundigen toen al
hadden voorspeld is uitgekomen, namelijk verwoeste steden, ontwrichte samenlevingen, ruim 1 miljoen
doden en verminkten, een oprukkende IS, meer dan 10 miljoen mensen in vluchtelingenkampen in de regio
en een complete volksverhuizing naar Europa.
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Hoe herken je ‘false flags’ als 9/11 van tevoren?
Door Irma Schiffersop mei.29, 2015
Toeval of planning?
Dat hele 9/11 verhaal blijft toch de gemoederen bezig houden en dat is er
waarschijnlijk niet minder op geworden sinds het bezoek van Richard Gage
van Architects and Engineersfor 9/11 truth aan de TU Delft, en zijn ‘rondje’
door Europa. Maar wat ik echt intrigerend vind, is die ‘voorkennis’. Ik heb al
diverse keren die inmiddels zeer bekendevideoneergezet waaruit blijkt dat de
BBC, bij monde van verslaggeefster Jane Standley wist te melden dat Gebouw
7 ‘zojuist’ ook was ingestort terwijl het toen nog gewoon op de achtergrond
stond. En volgens Richard Gage gebeurde er iets soortgelijks bij CNN, wat
later dan ook niet meer werd uitgezonden. Los van de ‘vreemde bouwvakkers’
die je bij de lezing via de beelden relaxed achterom kijkend op een TV-camera
ziet aflopen terwijl ze waarschuwen dat ‘dat gebouw zo ook gaat instorten‘.
Helderziendheid, of…?
Hoe lang zat dit al in de planning? Laten we eens kijken naar de volgende
zaken.
Zoals naar de film ‘Armageddon’, een bijbels begrip dat ‘eindtijd’ betekent. Een
film uit 1998; op de bovenste foto zie je duidelijk 911 staan en de foto eronder
spreekt voor zich. Dus dit was 3 jaar voor de werkelijke gebeurtenis.
Vier jaar daarvoor: De Simpsons. Deze serie staat erom bekend dat er vaker
zaken in worden ‘getoond’ die zich even later manifesteren, zoals de dood van
acteur Robin Williams, die kort daarvoor iets te hard in een theater zijn kont
tegen de Bush-krib had gegooid. Voor degenen die weten hoe deilluminati
(vrijmetselaars, skull & bones etc.) werken is dit weinig verrassende
informatie. Ze kunnen allerlei zaken laten gebeuren, maar er gaat altijd een
bepaalde hint of waarschuwing aan vooraf; dat hoort bij hun ‘rituelen’. Maar
omdat bijna niemand er acht op slaat gebeurt er niets mee en wordt het ook
niet voorkomen. Maar wanneer je die patronen eenmaal herkent en vooral ook
voor waar aanneemt, is dat wel degelijk mogelijk. Je licht erop laten schijnen
maakt het al veel moeilijker om een false flag uit te voeren. Misschien breekt
eindelijk binnenkort die dag eens aan dat conspiracy-‘theorie’ niet meer
bestaat, dan heten ze ‘feiten’. En dan zijn de blikken van tevoren op de
gebeurtenis gericht in plaats van erna; dat in het laatste geval het bekende
angstprincipe aanwakkert waardoor er nog meer macht kan worden
uitgeoefend. Daar draait het uieindelijk allemaal om; wie het geld heeft, heeft de macht en het is nooit
genoeg!
Sesamstraat: ook zo’n leuk kinderprogramma. Wel heel ver terug. Oktober
1976. Dan is de film ‘Die Hard’ weer een stuk dichter bij het uiteindelijke jaar
in 2001, deze is namelijk uit 1988.Zie rechts. Een titel die bepaald voor veel
mensen helaas is uitgekomen.
Nog een paar jaar verder, in 1994, kunnen kinderen op de televisie genieten
van ‘Iron man’, een striptekenserie op televisie. Zie links hieronder. Dit zijn wel
heel wonderlijke beelden die we verderop ook nog weer terug kunnen zien in
een andere ‘voorspelling’. Het lijken niet alleen
waarschuwingen, maar het is ook een ernstige
vorm van mind-control, een mechanisme dat
onder andere via media en muziek dagelijks
bewust wordt uitgeoefend (waardoor het volk zo
lekker door kan blijven slapen) maar waar ook
kinderen wennen aan het geweld waar ze mee te maken gaan krijgen. Zoals ik
in een ander artikel een beeld van een heel oude film liet zien waarvan de
luchtin een later stadium was ingekleurdmet chemtrails en dat is geen incident.
Een tactiek, want dan kunnen de jonge kinderen er alvast aan wennen en dat
roept dan in een latere periode geen moeilijke vragen op over ‘rare strak
blauwe luchten’.

N I E U W S B R I E F 2 3 1 – 1 5 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 4 4

Dan krijgen we rechts Michael Keaton in
de film ‘Squeeze’ uit 1987. De vraag is hier: van wie isdie hand?
En die vraag wordt vanuit vele kanten uiteraard nog steeds
gesteld, dus dat antwoord blijft voorlopig nog even uit.
En links ‘Marvel comics’, Spidey super stories.
Onder: Columbia Tri-Star’s film Terminator II, Judgment Day, uit 1991. Let op de titel: Jugdment Day, de dag
van het oordeel. Crazy stuff van psychopaten!
Daar laat ik het verder even bij voor wat betreft films of cartoons met ‘voorspellingen’ die te maken hebben
met 9/11, al zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden.
Maar als je dan ook nog kijkt naar het zogeheten ‘Illuminati’-kaartspel zie je veel van de gebeurtenissen
weer terug. Dat kaartspel ‘Illuminati – New World Order ‘is in1990ontworpen en uitgebracht door spelontwerper Steve Jackson.
En wat betreft 9/11 zien we ook daar al ‘voorspellende’ kaarten in, 11 jaar voor de betreffende datum. De
linkerkaart heet Terrorist nuke. Tja, dat is bij zovelen al bekend dat het hier om ‘nukes’ ging, maar wel fijn dat
ze dat 11 jaar daarvoor hebben aangekondigd, alleen niet bij het grote publiek. Alhoewel, als je hierboven

kijkt naar al die voorbodes…! Op
onder andereWikipedialezen we dat de US Secret Service het bedrijf van game-designer Steve Jackson is
binnengevallen om zaken in beslag te nemen. Uiteindelijk werd er een rechtszaak door Jackson gewonnen.
Het waarom laat zich alleen maar raden, alles blijft een beetje in nevelen gehuld, maar zolang je niet bang
bent om je in die nevelen te begeven kun je her en der aardig wat puzzelstukjes ophalen. Rechtsonder ook
een bekend ‘voorspellend beeld’. Opvallend is dat er geen vliegtuig is ‘getekend’, de aanval op het Pentagon
door een vliegtuig is ook nooit bewezen of gezien. Vooral
weggehouden uit het nieuws. Dus wat dat betreft kloppen deze
kaarten helemaal. De kaarten en de echte beelden ernaast zeggen
genoeg.
Maar er is nog veel meer. Ook een gezellige kaart. Wie herkent ‘m
niet. De ‘black activist’ Bob Marley. Net als vele andere muzikale
‘activisten niet meer in leven: killed! Marley levert in ieder geval
zomaar 4 punten op volgens deze kaart! Daar kun je meer over lezen
op de site van de Zweedse onderzoeksjournalistOle Dåmmegard,
waar ik wel vaker over heb geschreven en die al zijn tijd besteedt aan
het onderzoeken van dit soort zaken en er is ook bij hem heel veel te
vinden over de moord op vele muzikanten met een vredelievende
activistische inslag (Lennon, Hendrix, Michael Jackson, Whitney
Houston, etc.).
Rechts: de autobom: een ‘assasination’ kaart. We kennen de
verhalen waarschijnlijk wel van de klokkenluidende journalist van
‘Rolling Stone’ Michael Hastings en anders wel van filmacteur Paul
Walker die beiden op deze manier in hun auto omgekomen zijn.
Goed getekend in 1990, want zo is het ook werkelijk gegaan! En we
kennen nog wel een aantal namen van vreemde auto-ongelukken.
Let op het kenteken van de getekende auto.
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Aha! Combined disasters? Tokyo in 2011. Bijna perfect getekend, zodat je
het goed kunt herkennen! Volgens sommigen is de tijd die op de klok
getekend staat ook de tijd dat de aardbeving begon. Velen weten inmiddels
dat aardbevingen heel gemakkelijk kunnen wordenveroorzaakt door
HAARP,dus op zich zou het niet zo heel ingewikkeld moeten zijn om die tijd
nauwkeurig te voorspellen. Maar ach, het is toch allemaal complottheorie
en‘aluhoedjes-dragers-gezwets’,nietwaar? Allemaal toeval…
En wie herinnert zich niet al die olievogels, bijvoorbeeld tijdens de Golfoorlog in
Irak. Het arme dier wat je hier op de foto ziet moet haast model gezeten hebben
voor deze ontwerper, want hij heeft deze vogel perfect neergezet!
Ha, chemtrails…! Die bestaan toch zogenaamd helemaal niet? Die tekenaar heeft
wel een enorme fantasie! En zo zijn er zo’n 300 kaarten die we voor het grootste
gedeelte al aardig kunnen plaatsen.
Hier nog een paar op een rijtje
Er is op het internet genoeg over te vinden, want ik heb ze lang niet allemaal
gehad. Er zit bijvoorbeeld nog een duidelijke kaart tussen van Julian Assange die
‘stay dead’ heet, een kaart die naar ebola verwijst, en ga zo maar door.
Wat gebeurd is, is helaas gebeurd. Daar kunnen we niets meer aan veranderen en
daar zullen degenen die hierachter zitten echtnog wel voor gaan boeten. We
kunnen beter onze energie op de toekomst gaan richten en ons afwenden van de
kaart (rechts) waar we absoluut NIET op aan willen sturen en dat is deze, de kaart
van wereldoorlog 3 van, zoals je op de kaart ziet: de New World Order, die de VN wil
gaan uitrollen in september aanstaande, waar ik laatst over schreef. Let op operatie
Jade Helm en false flags die ingezet kunnen worden om dat te bereiken!
Zullen we gewoon die oren en ogen eens goed uitspoelen en gaan kijken naar wat
er werkelijk gebeurt in het leven, met de mensheid, de dieren, de planeet en keihard
NEE gaan roepen? Alleen al door te weten wat er speelt en hoe het werkt, kun je
niet alleen zaken herkennen maar ze ook voorspellen, net zoals deze sinistere
kaarten. Naast deze net zo sinistere agenda die ze in het stenen monument de
‘Georgia Guidestones’ hebben gebeiteld in 1980. En er kan niet veel meer uitgericht
worden als wij nu eens niet in een angstmodus terechtkomen en laten zien dat we
ze door hebben en hun daden kunnen voorspellen.
Wat de bedoeling was van deze ontwerper Steve Jackson laat zich vooralsnog alleen
maar raden. Maar dat er zaken spelen die we niet weten, of eigenlijk beter gezegd,
niet ‘wisten’ of niet konden weten, is wel duidelijk. Het probleem is alleen dat we dat
nu wel kunnen weten, maar dat moeten we wel willen. Velen met mij wereldwijd zijn
dag en nacht aan het lezen en het schrijven, en behalve veel commentaar en
persoonlijke aanvallen (buiten de meeste vaste lezers van dit blog) levert het
ogenschijnlijk niets op. En toch… steeds meer mensen merken dat er iets niet klopt
en die gaan op zoek. En daar doen we het voor. We zijn allemaal veel sterker en
krachtiger dan we denken en als we daarvoor gaan stáán is de wereld snel aan de
totale omslag toe die ze van ons vraagt.
Er worden regelmatig zeer informatieve links geplaatst onder ‘heb jij een link’ in het
menu, waarvoor dank! Ik wil dit artikel afsluiten met een tip. Een illustratieve, bijna
grappige animatie over de werkelijk belachelijke en zoekgeraakte verhouding tussen de ‘machtselite’ en de
‘rest’ van de bevolking
Auteur:Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/05/hoe-herken-je-false-flags-als-911-van-tevoren/#.VeaXVfkc6Ul`
Bereidt elite laatste fase van Nieuwe Wereldorde voor? “Geheime priesterorde met toegang tot
bovennatuurlijke krachten”
in:Het Complot2 september 2015
Er zijn altijd mensen geweest die hebben geprobeerd een valse utopie op aarde op te bouwen. Maar wie zijn
die mensen en wat motiveert ze? Het Hof van Eden was een perfecte wereld, maar een machtige gevallen
engel genaamd Lucifer werd tijdelijk de ‘god van die wereld’.
“Sindsdien leidt Lucifer samen met een derde van alle engelen een revolutie tegen God. Het wereldsysteem,
of het Babylonische systeem, is luciferiaans van aard,” vertelt Paul McGuire, schrijver van het boekThe

N I E U W S B R I E F 2 3 1 – 1 5 S E P T E M B E R 20 1 5 – P A G . 4 6

Babylon Code, aan de site WND. Nimrod, de achterkleinzoon van Noach, creëerde de eerste
wereldregering, -religie en -economie in het oude Babylon. De Toren van Babel was de kroon op zijn werk.
Sinds het oude Babylon doet een geheime priesterordebestaande uit luciferiaanse elites geheime rituelen en
wordt luciferiaanse kennis doorgegeven.
Plato sprak hierover in zijn ‘Republiek’, waarin hij schrijft dat de ideale samenleving wordt bestuurd door een
elite bestaande uit enkele koningen. Sir Francis Bacon spreekt in zijn boek ‘New Atlantis’ van een geheime
elite aan de top.
Amerika, het land van de Illuminati?
McGuire laat zien dat Amerika al vanaf het prille begin wordt bestuurd door deze elites. Bewijs voor hun
geheime invloed kan worden gevonden op de Amerikaanse bankbiljetten. Op de achterkant van het
dollarbiljet is een piramide met een alziend oog te zien. Daaronder staat de tekst ‘Novus ordo seclorum’, wat
staat voor ‘Nieuwe orde van de tijden’.
Volgens McGuire woedt er al heel lang een strijd tussen christenen en de Illuminati-elite. Geheime kennis is
via geheime genootschappen door de eeuwen heen doorgegeven. De namen van deze genootschappen zijn
vaak veranderd, aldus McGuire. “Het Britse parlementslid Sir Francis Bacon stond bijvoorbeeld aan het
hoofd van de Rozenkruisers, die later zijn opgegaan in de Beierse Illuminati.”
Vandaag de dag vallen ook Skull and Bones van de Yale-universiteit – waar oud-president Bush en minister
van Buitenlandse Zaken John Kerry lid van zijn – Bohemian Grove, Bilderberg, de Council on Foreign
Relations, de Club van Rome en de Trilaterale Commissie onder deze geheime genootschappen. Dit is de
technocratische elite waar filosoof Plato naar verwees, aldus McGuire.
Aldous Huxley, de broer van Unesco-oprichter Julian Huxley, schreef over deze technocratie in zijn werk ‘A
Brave New World’. Huxley schreef dat de term ‘technocratische elite’ komt van het woord ‘techne’. Dat woord
is afgeleid van ‘wicca’, een term die staat voor het veranderen van de realiteit door middel van
bovennatuurlijke krachten.
InThe Babylon Codewordt gesteld dat de geheime kennis van Nimrod werd
doorgegeven aan de oude Egyptenaren en vervolgens aan de oude Grieken en
de Romeinen. Uiteindelijk belandde deze kennis in het moderne Europa en in
Amerika. “Er is een geheime priesterorde bestaande uit mensen die toegang
hebben tot bovennatuurlijke krachten,” zei McGuire. “Zij hebben de macht over de
massa. De Illuminati creëerde het communisme en het fascisme om de massa te
misleiden. Zo houden ze mensen onder de duim. Ze weten dat er
bovennatuurlijke krachten zijn.”
“1,5 miljard mensen buigen vijf keer per dag richting Mekka”
Joel Richardson, schrijver van The Islamic Antichrist en Mideast Beast, ziet in
Mekka het moderne Babylon, de hoofdstad van afgoderij en het economische
bolwerk van Satan. Volgens Richardson is het islamitische rijk het grootste
bolwerk van Satan op aarde.
Alleen moslims mogen de stad in en miljoenen ondernemen ieder jaar een
pelgrimstocht om de Kaäba aan te raken, een zwarte steen die volgens moslims zonden kan wegnemen. “Je
hebt 1,5 miljard mensen die vijf keer per dag buigen en bidden tot een valse god,” aldus Richardson. “Ze
aanbidden Satan.”
Richardson zegt dat mensen zich druk maken over de Israëllobby in Washington, maar dat de Saoedische
lobby nog veel invloedrijker is. “De Saoedische koninklijke familie had tot een aantal jaar geleden iedere
belangrijke politicus in Washington in zijn zak.”
Prins Talal doneerde 50 miljoen dollar aan de Council on American-Islamic Relations, de belangrijkste
jihadistische organisatie in de VS. Woordvoerder Ibrahim Hooper zei dat hij liever een shariawet heeft dan
de Amerikaanse grondwet.
Carter, Bush, Clinton en Obama zijn ‘eigendom’ van de Saoedi’s
Prins Talal doneerde nog eens 20 miljoen aan Harvard en 20 miljoen aan Georgetown om een programma
voor islamitische studies op te zetten. In ruil voor al dat geld wordt gezwegen over het gewelddadige regime
in Saoedi-Arabië, waar je ledematen worden geamputeerd als je wordt betrapt op stelen en waar vrouwen
worden gestenigd wegens overspel.
Richardson zegt dat de Saoedi’s miljoenen gaven aan president Jimmy Carter. Bush en Clinton werden ook
overladen met geld uit Saoedi-Arabië. De Saoedische prins Talal betaalde de studieschuld van Barack
Obama af. “Geen wonder dat Obama boog voor de Saoedische koning,” aldus Richardson. Obama weigert
te praten over de invloed van de Saoedische lobby.
Van 23 tot 25 september is de paus in Amerika om te spreken over de opkomst van ISIS en de genocide op
christenen in het Midden-Oosten.
Reserveer hier alvast een exemplaar vanThe Babylon Code.
http://www.ninefornews.nl/bereidt-elite-laatste-fase-van-nieuwe-wereldorde-voor-geheime-priesterorde-mettoegang-tot-bovennatuurlijke-krachten/
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TTIP treft ook u
De Amerikanen vinden Europese pogingen om hormoonverstorende
pesticiden te verbieden slecht voor de handel, en roepen de EU op
het systeem uit de VS over te nemen, schrijft Vincent Harmsen. Dat
blijkt een verkapte oproep tot deregulering. "Er is in de VS geen
wetgeving voor hormoonverstorende chemicaliën."
De Verenigde Staten hebben Europa gewaarschuwd dat het
verbieden van bestrijdingsmiddelen die hormoonverstorend werken
haaks staat op de 'primaire doelstellingen' van TTIP, het vrijhandelsverdrag waar EU en VS momenteel over
onderhandelen. Volgens de VS zou Europa deze pesticiden, net als in Amerika, onder voorwaarden moeten
toestaan. Dat valt te lezen in een commentaar dat de VS heeft opgestuurd, en dat vorige maand door de
Europese Commissie openbaar is gemaakt. Brussel werkt momenteel aan wetgeving voor
hormoonverstorende pesticiden.
Het commentaar van de VS, geleverd in het kader van een publieke consultatie van de Europese
Commissie, stelt dat het EU-verbod een bedreiging vormt voor de trans-Atlantische handel, en 4,4 miljard
dollar aan Amerikaanse export op de tocht zet, met name export van groente en fruit. Ook zou de wetgeving
strijdig zijn met regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Opvallend is dat het document van de Obama-regering meerdere argumenten tegen de wetgeving in stelling
brengt die ook staan in een analyse die pesticide-lobbyclub CropLife liet opstellen door advocatenkantoor
Sidley Austin; MO* mocht het vertrouwelijke document inzien.
Wetgeving: van groot belang
De Commissie is al sinds 2009 bezig met het opstellen van regels voor hormoonverstorende pesticiden.
Aanleiding is dat steeds meer wetenschappers blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in verband
brengen met een toename aan vormen van kanker, en ontwikkelingsstoornissen als verminderd IQ. De
pesticide-wet is van groot belang omdat het in de EU een standaard zal zetten voor hoe
hormoonverstorende chemicaliën in de toekomst zullen worden gereguleerd. Dat gaat om honderden, zo
niet duizenden stoffen, aanwezig in producten als cosmetica, plastic en elektronica.
Deze brede toepassing maakt dat de wet al jaren doelwit is van een invloedrijke lobby. Grote chemische
bedrijven als BASF en Bayer, maar ook handelspartners als de VS, hebben de Commissie keer op keer
laten weten niets te zien in een verbod. Het is onder druk van deze lobby dat de Commissie in 2013 besloot
het verbod voor hormoonverstorende pesticiden uit te stellen. De Commissie startte vervolgens een
impactstudie. De publieke consultatie vormt daar onderdeel van.
Met deze impactstudie - een kosten-batenanalyse om tot de beste regelgeving te komen - heeft de
Commissie opties geïntroduceerd die gehoor geven aan waar de chemische industrie al in 2013 om vroeg.
Zo wordt nu een aanpak overwogen waarbij hormoonverstoorders bij (veronderstelde) beperkte blootstelling
niet worden verboden. Dat is ook de aanpak die in de VS wordt gehanteerd.
In het commentaar stelt de VS dat deze, wat wel wordt genoemd 'risico-gebaseerde benadering', tot
voorbeeld voor de EU zou moeten dienen. "Er is geen reden te veronderstellen dat een risico-gebaseerde
aanpak voor het reguleren van hormoonverstoorders [voor de EU] onhaalbaar is. Europese
wetenschappelijk experts achten het mogelijk, en Amerikaanse handhavers hebben er al twintig jaar
praktijkervaring mee. In de ervaring van de VS is het mogelijk om regels op te stellen die de hoogste vorm
van bescherming bieden, en die in lijn zijn met onze handelsverplichtingen."
Vanwege het ontbreken van een serieuze aanpak in de Verenigde Staten kijkt Kwiatkowski met veel
interesse naar de EU.
‘Geen bescherming in VS’
Maar hoeveel bescherming biedt het Amerikaanse systeem werkelijk? Carol Kwiatkowski is directeur van de
Amerikaanse NGO Endocrine Disruption Exchange. Volgens haar bar weinig.
"In de VS bestaat geen wetgeving die hormoonverstorende chemicaliën reguleert", zegt ze via een Skypeverbinding vanuit Paonia, Colorado. Kwiatkowski noemt hetEndocrine Disruptor Screening Programvan
milieuagentschap EPA; het programma dat volgens het Amerikaanse commentaar dit al twintig jaar zou
doen. "HetEndocrine Disruptor Screening Programis slechts een onderzoeksprogramma. Doel is om
hormoon-actieve stoffen te identificeren."
Volgens Kwiatkowski zouden in theorie de resultaten van het EPA-programma in de toekomst gebruikt
kunnen worden om maatregelen te nemen. Echter, het programma - dat volledig afhankelijk is van industriestudies - werkt zo traag dat nog geen enkele stof volledig is onderzocht.
Kwiatkowski: "Het programma startte in 1996 naar aanleiding van twee wetten die het Amerikaanse Congres
aannam. Er kwam vervolgens een adviescommissie die ging nadenken over de opzet. Daarna gebeurde er
tien jaar helemaal niks. Pas richting 2010 werden de eerste studies opgevraagd bij de industrie."
Het EPA-programma kent twee fasen: eerst wordt gekeken of stoffen interactie aangaan met het hormonaal
systeem; vervolgens wordt gekeken of dat gevaarlijk wordt geacht. Nu pas, na bijna twee decennia, komen
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de resultaten van de eerste fase naarbuiten, vertelt Kwiatkowski. "De EPA sleutelt op dit moment nog aan de
onderzoeksmethoden voor fase twee."
Vanwege het ontbreken van een serieuze aanpak in de Verenigde Staten kijkt Kwiatkowski met veel
interesse naar de EU. "Europa lijkt de enige plek waar dit probleem serieus wordt aangepakt."
Maar sinds de TTIP-onderhandelingen in juli 2013 van start zijn gegaan is ook het proces in de EU in het
slop geraakt
EU beweegt richting VS
Maar sinds de TTIP-onderhandelingen in juli 2013 van start zijn gegaan is ook het proces in de EU in het
slop geraakt. De wetgeving, die er december 2013 had moeten zijn, raakte vertraagd. Europa lijkt
ondertussen richting VS te bewegen. Sinds oktober 2014 wordt door de Commissie met de EPA gesproken
over het 'harmoniseren' van aanpak inzake hormoonverstoorders. Het is een feit waarover MO* al eerder
berichtte, en dat nu expliciet in het commentaar van de VS wordt bevestigd.
Die koers van de Commissie is echter niet zonder risico. Het Europees Parlement heeft zich op 8 juli in een
resolutie nog eens uitgesproken dat vrijhandelsverdrag TTIP onder geen beding invloed mag hebben op de
aanstaande regels voor hormoonverstorende stoffen. De Commissie legitimeert de gesprekken met de VS
door te stellen dat ze plaatsvinden ‘buiten de context van TTIP’.
De Commissie wil eind 2016 de impactstudie afronden. Tegen die tijd hopen Europa en de Verenigde Staten
tevens het TTIP-verdrag te kunnen ondertekenen.
Wat zijn hormoonverstoorders?
Chemicaliën die het hormonaal systeem ontregelen. De afgelopen decennia identificeerden wetenschappers
steeds meer stoffen met deze eigenschap. Een WHO-rapport uit 2012 spreekt van 'ongeveer 800
chemicaliën'. Het zijn stoffen die zitten in vele alledaagse producten: weekmakers in plastic, brandvertragers
in meubels, BPA in blik, en bijvoorbeeld parabenen in shampoo. Wetenschappers linken blootstelling aan
een toename in onvruchtbaarheid, genitale misvorming, hormoongerelateerde kankers en
ontwikkelingsstoornissen als verminderd IQ en autisme.
Europese Commissie mist deadline en wijzigt koers
In 2009 neemt het Europees Parlement samen met de Europese Raad een wet aan die bepaalt dat
pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen in de EU moeten worden verboden. In die wet staat dat
de Commissie voor eind 2013 'wetenschappelijke criteria' moet ontwikkelen om te bepalen welke pesticiden
dit zijn. De Commissie mist echter de deadline en wijzigt koers, iets dat onderwerp is van een lopende
rechtszaak bij het Europees Hof aangespannen door Zweden.
Dit artikel verscheen vorige week opOneWorldenMO*.
Fotocredits: 'TTIP concerns you too', March against Monsanto 2015, Amsterdam,Branko Collin
http://www.foodlog.nl/artikel/europese-pesticidewetten-wijken-voor-ttip/
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Blamage voor de VS: Rusland grijpt in Syriëin
Geplaatst op 2 september 2015 door E.J. Bron
Russisch gevechtsvliegtuig SU-27
(Door:Michael Mannheimer– Vertaling:E.J. Bron)
“De Verenigde Staten hebben in vier dagen Irak
ingenomen, 600.000 mensen gedood en het hele Irakese leger tot staan gebracht! En nu zijn ze niet in staat
een horde moordenaars, drugsverslaafden en pedofielen, die zichzelf ´ISIS´ noemt, uit te schakelen?”
(Vladimir Poetin)
De IS is een soennitische gevechtsorganisatie, aan het hoofd waarvan – zoals we nu weten – voormalige
generaals en officieren van Saddam Hussein staan. De IS wordt militair en financieel door Arabische landen
ondersteund. Met voorop Saoedi-Arabië. Een van de doelen van IS is een herschikking van de landen in het
Midden-Oosten, die, zoals bekend, kunstmatige constructies zijn. Geschapen door Britten na de ondergang
van het Ottomaanse rijk door middel van willekeurig met de liniaal getrokken landsgrenzen.
De soennitische islam is van plan om het hele Midden-Oosten te veranderen in één groot soennitisch rijk –
en de lastige en als “ongelovig” beschouwde sjiieten uit Syrië, Libanon en aangrenzende gebieden te
verdrijven. Bovendien moeten alle andere religies geëlimineerd worden, zoals bevolen door de koran en
Mohammed (bijvoorbeeld Jezidi´s en Alavieten). Deze etnisch-religieuze zuivering wordt in onze media zo
goed als niet genoemd. Turkije heeft weliswaar militairen langs zijn grens opgesteld, maar Erdoğan speelt
heel duidelijk onder één hoedje met de soennitische geloofsbroeders – en ondersteunt stiekem hun strijders
door terugtrekkingsgebieden en verzorging in ziekenhuizen in het Turkse grensgebied met Syrië aan te
bieden. Zijn belangrijkste doel is niet IS, maar de Koerden, die zich verzetten tegen IS en al grote
Koerdische gebieden uit handen van deze barbaren konden heroveren. De coalitie bestaande uit Turkije, de
VS, de Koerden en het leger van Assad heeft tot nu toe nog geen beslissend militair succes tegen IS
geboekt. Van de kant van de VS schijnt hiertoe de vastberaden politieke wil te ontbreken. Dat zal nu
veranderen. Want Rusland, een traditionele bondgenoot van Syrië, heeft nu blijkbaar het besluit genomen
om zich militair te mengen in dit crisisgebied en de IS militair te bestrijden. Een blamage voor Obama, die nu
de invloed van de VS in het Midden-Oosten ziet verminderen.
Lees eveneens: www.gegenfrage.com
www.info-direkt.at ; http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
Bron: http://michael-mannheimer.net
Auteur: Michael Mannheimer - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/09/02/echec-voor-de-vs-rusland-grijpt-in-syrie-in/

Hoe het Amerikaanse publiek de Golfoorlog werd ingejorist
Gerard de Boer
Op 25 juli 1990 had April Glaspie, de Amerikaanse ambassadeur
in Bagdad, een onderhoud met de Iraakse president Saddam
Hoessein over de spanningen tussen Irak en Koeweit. Hierbij
heeft ze hem - op instructie van de Amerikaanse president Bush
sr. - de indruk gegeven dat Washington niet militair zou ingrijpen
bij een eventuele oorlog tussen Irak en Koeweit. Maar een week later, na de Iraakse aanval op Koeweit op 2
augustus 1990, wilde Bush wel degelijk militair ingrijpen, alleen voelde het overgrote deel van de
Amerikaanse bevolking er niets voor om het oliestaatje te gaan 'bevrijden'. Dat veranderde echter na de
getuigenis van de 15-jarige (!) 'verpleegster' Nayirah Al-Sabah op 10 oktober 1990 voor een groep
Amerikaanse congresleden dat door meer dan 700 televisiestations in de VS werd uitgezonden. Nayirah
vertelde dat ze gewerkt had in het stadsziekenhuis van Koeweit en beschreef huilend hoe Iraakse soldaten
alle baby's uit de couveuses trokken en hen op de koude vloer lieten sterven. De getuigenis werd door
tientallen miljoenen Amerikanen bekeken en Bush bleef in de weken daarna keer op keer naar dit verhaal
refereren. Sindsdien schoot de publieke steun voor een oorlog dusdanig omhoog dat op 17 januari 1991 het
Amerikaanse leger onder de naam Operation Desert Storm ten strijde trok. Echter, een jaar later bleek dat
Nayirah het hele verhaal uit haar duim te hebben gezogen en ook dat ze helemaal geen verpleegster was,
maar de dochter van de Koeweitse ambassadeur in Washington. Voor en tijdens de Iraakse inval woonde ze
zelfs niet eens in Koeweit. Met goedkeuring van Bush had het communicatie-adviesbureau Hill & Knowlton
Nayirah namelijk naar voren geschoven om met haar emotionele (verzonnen) verhaal de Amerikaanse
bevolking te manipuleren. Het bureau had van de Amerikaanse regering destijds 14 miljoen dollar gekregen
om de Golfoorlog te promoten..........
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Is de dood van prinses Diana een schokkend complot? “Veel
zaken kloppen niet en zijn angstvallig geheim gehouden”
in: Het Complot 7 september 2015
Er komt waarschijnlijk een verfilming van het boekKoninklijk
Complotvan schrijfster Linda Udo. De Belgische regisseur en producent Kenneth Kerckhofs is gefascineerd
door het verhaal, dat volgens hem een onthullende waarheid aan het licht brengt over prinses Diana.
“Koninklijk Complot is geen complottheorie, maar een overtuigend verhaal dat verfilmd moet worden,” zei hij.
Onderzoeksjournaliste Udo heeft ruim 17 jaar gewerkt aan haar boek dat de mysterieuze dood van prinses
Diana aan het licht moet brengen.
Gevoelig thema
Haar conclusie is opmerkelijk. Volgens haar is er sprake van een schokkend complot: de in 1997
‘verongelukte’ prinses Diana werkte zelf mee aan haar verdwijning, geholpen door niemand minder dan Dodi
Fayed. Haar jarenlange onderzoek heeft een andere kijk gegeven op het leven van Diana en de
gebeurtenissen in de nazomer van 1997. Udo heeft naar eigen zeggen de waarheid boven water gekregen,
die de geheime dienst, het Britse koningshuis en de regering tientallen jaren verborgen hebben weten te
houden. “Het is een gevoelig thema, maar het idee is wel sterk,” aldus Kerckhofs. “Door het bijzondere
verhaal denk ik dat de kans op verfilming vrij realistisch is.”
Poppenkast
Het is alweer 18 jaar geleden dat prinses Diana, haar vriend Dodi Fayed en hun chauffeur dodelijk
verongelukten in de Pont de l’Alma-tunnel in Parijs. Velen hebben de beelden van deze ingrijpende
gebeurtenis op hun netvlies staan. Het was zo’n zeldzame gebeurtenis die de wereld deed schudden op zijn
firmamenten.
Door haar dood was Diana verlost van de persmuskieten en was het vorstenhuis verlost van Diana. Maar
was of is Diana wel dood…? En Dodi? Waar is die gebleven? Wat is er eigenlijk precies gebeurd, die nacht
in augustus 1997? Was het een bizar ongeluk? Of… is alles in scène gezet en was de indrukwekkende
uitvaartplechtigheid in Westminster Abbey een grote poppenkast?
Udo verdiepte zich in het leven van Diana, de prinses van Wales. Na het bizarre auto-ongeluk in een Parijse
tunnel, spitte ze omvangrijke archieven door, omdat ze het gevoel had dat de officiële lezingen niet klopten.
Ze verdiepte zich in kronieken van het Britse koningshuis, geschreven door vermaarde historici. Filterde
relevante feiten uit duizenden tabloids. Bestudeerde foto’s en analyseerde documentaires, reportages en
politierapporten.
Boek: Koninklijk Complot - [Heerenveense Courant,GVA]
http://www.ninefornews.nl/is-de-dood-van-prinses-diana-een-schokkend-complot-veel-zaken-kloppen-nieten-zijn-angstvallig-geheim-gehouden/

Artsen slaan alarm over gentechnologie die perfecte baby’s kan creëren
DoorJeannette Kras
Medische wetenschappersroepen woensdag optot een ethisch debat
over het toekomstig gebruik van gentechnologie waarmee‘designer
babies’ kunnen worden ontwikkeld. Met de techniek die CRISPRCas9 heet zijnspecialisten in staat om nagenoeg elk gen bij embryo’s
aan te passen om zo de perfecte baby te creëren.
Vier belangrijke Britse onderzoeksorganisaties en de internationale
medische liefdadigheidsinstelling Wellcome trust noemen de
technologie ‘game-changing’ en vragen de medische wereld om haast te maken met het ethisch debat
erover. In een gezamenlijk statement schrijven ze: ”Er rijzen belangrijke vragen op het gebied van ethiek en
regelgeving, die zo snel mogelijk moeten worden beantwoord.”
Ze vervolgen: ”Het is belangrijk om de verschillende manieren en contexten waarin deze technologie kan
worden gebruikt nauwkeurig te beschrijven. Dat houdt in dat er een onderscheid moet worden gemaakt
tussen het gebruik van CRISPR in onderzoeken naar toepassingen voor patiënten en het gebruik voor
geslachtscellen of andere lichaamscellen.”
Chinese biologen meldden eerder dit jaar datze een eerste experiment hadden uitgevoerd om het DNA van
een menselijk embryo te wijzigen. Het leidde toen kort tot veel commentaar. Critici waarschuwden
voorwijzigingen aan het menselijk genoom die generaties lang kunnen voortduren en waarvan de gevolgen
onbekend zijn. Voorstanders denken dat de technologie in de toekomst veel erfelijke aandoeningen kan
voorkomen.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/493106/artsen-slaan-alarm-over-gentechnologie-dieperfecte-babys-kan-creeren.html
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Einde van de banken? Populaire alternatieve munt met gezicht van David Bowie maakt centrale
banken nerveus
in:Financieel6 september 2015 07:30 4960 keer bekeken
Eén van de beste manieren om de wet in eigen hand te
nemen is het ontwikkelen van alternatieve
munteenheden, zodat mensen centrale banken en
commerciële banken omzeilen.
Over de hele wereld zijn al succesvolle initiatieven bedacht. In Londen is sinds kort een interessante
alternatieve munteenheid met het gezicht van artiestDavid Bowie in omloop. Met deze Brixton Pound worden
winkels in de Zuid-Londense wijk ondersteund.
Een Brixton Pound heeft dezelfde waarde als een Britse pond en kan op speciale adressen ingewisseld
worden. Op de biljetten zijn ook andere gezichten te zien, waaronder dat van de Nederlandse schilder
Vincent van Gogh, die korte tijd in de wijk heeft gewoond. Er zijn in Groot-Brittannië meerdere lokale valuta
in omloop.
Financiële activist
ProjectmanagerTom Shakhli zei: “Mensen gebruiken deze munteenheid omdat ze zich verbonden willen
voelen met dit gebied. Elke keer dat je ermee betaalt, ben je een soort financiële activist.”
Shakhli wil een duidelijk signaal geven aan de banken en een alternatief bieden voor het huidige monopolie.
“Wat is geld? Moet het worden gecreëerddoor de overheid of banken? Waarom kan het niet lokaal in omloop
worden gebracht? Waarom kunnen op de biljetten geen popsterren of zwarte historici staan?” vroeg hij zich
af. “Moeten er per se figuren uit het establishment op staan?”
Vouchers
Er zijn al meer dan 200 lokale bedrijven die de Brixton Pound accepteren als betaalmiddel. De populaire
munteenheid maakt centrale banken nerveus. Overal in Groot-Brittannië duiken lokale valuta op: de Oxford
Pound, Kingston Pound en Palace Pound om er maar een paar te noemen.
De Britse centrale bank wordt vanwege de populariteit van deze valuta gedwongen om te reageren. Ineen
documentschrijft de Bank of England dat ‘lokale valuta een aanzienlijkeen onvoorziene impact hebben op de
economische activiteit’. De bank wil proberen de lokale valuta te verbieden. Volgens de centrale bank zijn
het vouchers en geen bankbiljetten.
[TheAnti-MediaviaMarketWatch]
http://www.ninefornews.nl/einde-van-de-banken-populaire-alternatieve-munt-met-gezicht-van-david-bowiemaakt-centrale-banken-nerveus/

Islamitische landen weigeren Syrische vluchtelingen op te nemen: risico op terrorisme is te groot
Michael van der Galien DATUM6 september 2015
De zogenaamde islamitische landen willen geen vluchtelingen
opvangen uit Syrië. De reden? Ze denken dat organisaties als ISIS
de vluchtelingenstroom misbruiken om terroristen naar andere landen
te smokkelen.
Hoewel veel Europese regeringen vinden dat Europa vluchtelingen
uit Syrië en andere ‘islamitische landen’ moet opvangen,
denkenandere islamitische landendaar heel anders over.Deze landen
hebben er namelijk geen enkele behoefte aan om de vluchtelingen te
verwelkomen.
De reden? Ze zijn ervan overtuigd dat organisaties als ISIS de vluchtelingenstroom misbruiken om
terroristen naar andere lande te smokkelen.
Five of the wealthiest Muslim countries have taken no Syrian refugees in at all, arguing that doing so would
open them up to the risk of terrorism. Although the oil rich countries have handed over aid money, Britain
has donated more than Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Qatar combined.
Libanon sloot vorig jaar juni haar grenzen met Syrië. Op dat moment waren er al 1 miljoen mensen naar dat
land gevlucht. De autoriteiten keken ernaar en besloten dat het er te veel waren en dat het risico op
terrorisme te groot was. Daarom gingen de grensovergangen op slot.
In augustus vorig jaar deed Jordanië hetzelfde.
Hoewel je daar natuurlijk kritiek op kunt leveren hebben deze landen in ieder geval wel veel vluchtelingen
opgenomen voor ze de grenzen dichtgooiden. Dat geldt niet voor een heel scala aan andere Arabische
landen (die ook nog eens bijzonder rijk zijn). Lees maar mee:
Yet amidst cries for Europe to do more, it has transpired that of the five wealthiest countries on the Arabian
Peninsula, that is, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait and Bahrain, not one has taken in a single refugee from
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Syria. Instead, they have argued that accepting large numbers of Syrians is a threat to their safety, as
terrorists could be hiding within an influx of people. Sherif Elsayid-Ali, Amnesty International’s Head of
Refugee and Migrants’ Rights, has slammed their inaction as “shameful”.
Hoewel deze landen bijzonder rijk zijn – het zijn allemaal, stuk voor stuk oliestaten – hebben ze ook nog
eens veel minder geld gegeven aan de vluchtelingen dan Westerse landen. De Golfstaten samen hebben
namelijk maar 800 miljoen euro gegeven. Ter vergelijking: Groot-Brittannië heeft in haar eentje al meer dan
een miljard gegeven: 1,2 miljard euro om precies te zijn. Dat is dus 50 procent meer. Amerika is natuurlijk de
gulste gever: 3,8 miljard euro.
Dit soort informatie zal er ongetwijfeld alleen maar voor zorgen dat meer en meer Europese kiezers zich
zullen verzetten tegen de massa-instroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Men zal zich immers
hardop afvragen: als islamitische landen niet voor hun eigen mensen zorgen, omdat ze denken dat het een
geweldig groot terreurprobleem oplevert, waarom moeten wij ons dan wél opofferen?
http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/09/islamitische-landen-weigeren-syrische-vluchtelingen-op-tenemen-risico-op-terrorisme-is-te-groot/

Kuifje in de keuken : Wat weten we over voedsel?
Bron: kuifjeindekeuken.nl en knack.be
7 september 2015•Monique Smits
Kant-en-klare lasagne, cheeseburgers en pizza’s bevatten
nepkaas. In aardbeienijs zitten schildjes van de cochenilleluis. En
donkerbruin supermarktbrood is zo bruin omdat er gebrande
suikers in zitten. Wat weten we over voedsel? Veel te weinig, vindt
Laurens De Meyer, een Vlaamse industrieel ingenieur in de voedselindustrie. In wat Wat (w)eten we? De
waarheid over ons voedselgeefthij een onthullend beeld van de voedingsindustrie en hun praktijken.
Voedingsmultinationals willen liever niet dat we dit weten:
Supermarktbrood
Brood wordt ingevroren geleverd aan supermarkten waar het wordt afgebakken. Niks vers aan. Het zorgt wel
voor een lekkere gebakkenbroodgeur in de supermarkt, goed voor de omzet. Het ingevrorenbrood kan een
paar maanden oud zijn. En denk niet dat donker brood gezonder is dan wit brood. De donkere kleur wordt
vaak verkregen door kleurstoffen. Moutextract en gebrande suikers geven een tintje aan de hele donkere
broden.
Nepkaas
Op kant-en-klare pizza’s, cheeseburgers en in lasagne zit nepkaas. Het spul bestaat uit een mengsel van
palmolie, melkeiwit en zetmeel. De boel wordt opgevrolijkt met kleur- en smaakstoffen zodat het op echte
kaas lijkt. Die ‘kaas’ kan ook de smaak van geit, schaap, camembert, emmentaler of gruyère worden
gegeven.Volgens de Nederlandse Warenwet doet het er niet meertoe doet hoe kaas is gemaakt. Het nieuwe
kaasbesluit is op verzoek van grote zuivelfabrikanten. Zij willen kaas anders gaan maken dan zoals dat
eeuwenlang werd gedaan.
‘Magere’ yoghurt
Hieraan wordt veel suiker toegevoegd. Elk zuivelproduct met het etiket ‘mager’ is marketingonzin. De vetten
in zuivel die worden vervangen door suiker zijn nou juist die vetten die je lichaam nodig heeft.
Gesneden fruit
Gesneden fruitkrijgt een coating. Die zorgt ervoordat er geen zuurstof bij het fruit kom omdat het niet meer
kan oxideren en dus ook niet meer kan verkleuren. Het fruit kan zo wekenlang een vers uiterlijk behouden.
Rode zalm
Gekweekte zalm is niet rood. Maar wel als kwekers in hun voer het E-nummer canthaxantine stoppen. Dat
spul levert in kippenvoer vollere gele eierdooiers en frisser ogend kippenvlees op. De stof valt onder de
noemer ‘natuurlijke kleurstof’ en wordt gewonnen uit champignons en flamingoveren of gesynthetiseerd uit
bètacaroteen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat teveel canthaxantine schadelijk is voor de ogen. Het
werd daarom verboden in Nieuw-Zeeland, Australië en Zwitserland. In de EU en de VS mag het gewoon
worden gebruikt.
Aardbeienijs
Omdat aardbeien tamelijk prijzig zijn, kiezen veel producenten ervoor om aardbeiensmaak na te maken met
tientallen verschillende chemische ingrediënten. De typische aardbeienkleur wordt vaak verkregen door het
gebruik van karmijn dat wordt gewonnen uit de schildjes van de cochenilleluis. De luis leeft op cactussen en
is bij het eten van hoge dosis giftig. Karmijn, ofwel de luis in de pels, is te herkennen aan het nummer E120.
Ook wordt er aan de geplette luizen nog een snufje tin of aluin gevoegd. Voor de kleurechtheid.
ViaKnack
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VN gaat 1,8 miljoen Palestijnen naar Europa verhuizen; Duitsland wil grondwet aan moslim
migranten aanpassen
Waarom grote bedrijven en multinationals juichen om de vluchtelingen tsunami -Nobelprijs winnaar en
Holocaust overlevende: Regeringen Europa willen met massa immigratie eigen cultuur vernietigen
Ook de VN gaat er binnen enkele jaren voor zorgen dat dit plaatje de
letterlijke realiteit in Europa wordt.
Bij steeds meer burgers begint het onthutsende besef door te dringen dat
de Europese Unie en de Verenigde Naties in samenwerking met de
politieke elite frontaal de aanval hebben geopend op de autochtone
Europese volken en hun cultuur. De Verenigde Naties zijn zelfs van plan
om de komende jaren zo’n 1,8 miljoen Palestijnen naar Europa te
verhuizen, waarmee het geweld, de chaos, het onrecht, het racisme en het dagelijkse bedrog dat van de
Gazastrook een door alle andere Arabieren verachte poel van misdaad en terreur heeft gemaakt, wordt
verplaatst naar ons eigen grondgebied. Daarmee zal de ondergang van ons continent worden bezegeld.
De VN heeft onlangs geconstateerd dat de Gazastrook binnen nu en vijf jaar in zowel sociaal als ecologisch
opzicht onbewoonbaar wordt, en alle inwoners moeten emigreren(waar zoals gebruikelijk Israël de schuld
van zal krijgen). En hoewel de Palestijnen door de Arabische wereld al decennia worden ingezet als politiek
wapen tegen de Joodse staat, worden ze in werkelijkheid veracht en gemeden als de pest. De VN heeft
mede om die reden een andere toekomstige woonplaats voor hen op het oog, en ‘natuurlijk’ is dat Europa.
‘De mensen willen alleen nog maar weg,’ berichtte deFrankfurter Allgemeine Zeitung. ‘Ik wil naar Duitsland,’
verduidelijkte Ramzi Mahdi, die een van de ruim 1 miljoen Palestijnen is die volledig los van de bestaande
vluchtelingengolf uit het Midden Oosten en Noord Afrika nu al naar Europa wil.
‘Flüchtling, Flüchtling über alles’: Duitse grondwet aangepast aan islam
In Duitsland bereidt de politiek een wijziging van de grondwet voor om dit mogelijk te maken, zodat de
miljoenen moslims die eraan komen een permanente uitzonderingspositie krijgen. Van het bouwrecht (voor
o.a. de snelle bouw van tienduizenden nieuwe moskeeën) tot aan het politierecht (keihard optreden tegen
demonstranten die tegen de massa immigratie zijn), alles moet binnen enkele weken (!) worden aangepast
aan de islam. Integratie is niet meer nodig, zo stelt minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière,
want de immigranten worden zo snel mogelijk aan een baan geholpen, ‘en dan leer je vanzelf de Duitse taal’
(2). Als onze Oosterburen dit al van plan zijn, dan kunnen we in de rest van de West Europese EU-lidstaten
zoals Nederland iets vergelijkbaars verwachten.
‘Het motto is nu:Flüchtling, Flüchtling über alles,’ is de bittere persiflage op het Duitse volkslied van
onderzoeksjournalist en auteur Udo Ulfkotte, die de huidige moslim invasie van Europa al jaren geleden in
zijn boeken heeft voorspeld. Als hij over de gevolgen ook gelijk krijgt, dan betekent dat totale chaos, immens
veel geweld en misdaad, en uiteindelijk zelfs burgeroorlogen, die ons complete ooit vreedzame en
welvarende continent ten onder zullen doen gaan.
Multinationals werken volop mee aan totstandkoming Mekkaropa
De grote bedrijven en multinationals vinden de komst van miljoenen hoofdzakelijk laag- of niet geschoolde
potentiële werknemers helemaal geweldig, omdat dit betekent dat er zóveel concurrentie op de arbeidsmarkt
komt, dat de lonen fors zullen dalen. Nu al wordt in Duitsland overwogen het minimumloon om die reden
maar helemaal op te heffen. Bovendien weten de topmanagers dat met de komst van waarschijnlijk vele
tientallen miljoenen immigranten de sociale zekerheid in Europa onhoudbaar wordt en zal instorten. Net als
het verdwijnen van het minimumloon betekenen lagere uitkeringen en pensioenen –of zelfs het geheel
verdwijnen hiervan- veel minder kosten en dus hogere winsten voor hen.
In het geïslamiseerdeMekkaropadoemt dan ook een afschrikwikkende eindtijd aan de horizon op, want als
de grens van wat de autochtone Europeanen –zeker in de Zuidelijke landen- kunnen dragen is bereikt, dan
dreigt de samenleving compleet te exploderen.
Nobelprijs winnaar: Regeringen Europa willen met massa immigratie eigen cultuur vernietigen
De Hongaars-Joodse auteur Imre Kertész kreeg in 2002 de Nobelprijs voor de Literatuur. In zijn laatste boek
‘Laatste Inkeer’ beschrijft hij hoe onze regeringen de Europese cultuur door de massa immigratie uit
islamitische landen en de Derde Wereld willen vernietigen. Kertész, een overlevende van Auschwitz, is niet
langer politiek-correct en wordt net als andere Holocaust overlevenden zoals Ralph Girodano als ‘rechts
populistisch’ weggezet. De gevestigde orde in de politiek en media is druk doende alle tegen- en
proteststemmen dood te zwijgen en straks ook wettelijk monddood te maken. (1)
Omdat het grootste deel van de immer naïeve bevolking nog altijd niet beseft dat ze vreselijk wordt
voorgelogen en gemanipuleerd, lijkt de welbewust geplande ondergang van ons continent niet meer te
voorkomen. Net als in de jaren ’30 beseffen helaas slechts weinigen het gevaar wat op ons afkomt, en wat
de afschrikwekkende gevolgen daarvan zullen zijn.
Xander - (1) KOPP, (2) Tagesspiegel
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/VN-gaat-18-miljoen-Palestijnen-naar-Europa-verhuizenDuitsland-wil-grondwet-aan-moslim-migranten-aanpassen
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Rusland stuurt grootste kernonderzeeër ter wereld naar Syrië
Op 4 september is de Dmitri Donskoy (TK-208, NAVO codenaam
‘Typhoon’ – zie foto), de grootste kernonderzeeër ter wereld,
vertrokken vanuit zijn noordelijke Russische basis met bestemming
Syrië. De Donskoy heeft 20 Bulava (SS-N-30) kernraketten aan
boord, die een bereik hebben van 10.000 kilometer en ieder tussen
de 6 en 10 kernkoppen vervoeren. De onderzeeër, die wordt begeleid
door twee torpedojagers, zal over 10 dagen in Syrië aankomen. De Russische president Vladimir Putin
onderstreept hiermee dat hij pal achter de Syrische president Assad blijft staan in diens strijd tegen ISIS en
het door het Westen gesteunde islamistische Al-Nusra/Al-Qaeda front.
Kerry beschuldigt Russen van iets wat hij zelf heeft veroorzaakt
De Russen hebben inmiddels voldoende militairen, vliegtuigen en wapens in Syrië om het de WesterseTurkse-Arabische coalitie heel moeilijk te maken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry toonde zich afgelopen zaterdag in een telefoongesprek met zijn Russische collega Sergey Lavrov dan
ook zeer bezorgd over de ‘toenemende Russische militaire opbouw in Syrië’, die volgens hem tot een
‘escalatie van het conflict’ en het ‘verlies van nog meer onschuldige levens’ kan leiden.
Wat niet anders dan een gotspe was, want als de Amerikanen zich nooit met het stabiele Syrië hadden
bemoeid, dan was de bloedige burgeroorlog nooit uitgebarsten, had ISIS daar geen schijn van kans gehad,
en had ook Europa nu niet te kampen gehad met een oneindige vluchtelingenstroom. Het Witte Huis heeft
na Libië in chaos te hebben gestort echter zijn zinnen gezet op Syrië, en ook dat land –eveneens een
bondgenoot van Rusland- moet klaarblijkelijk totaal worden verwoest.
Kremlin tolereert geen Westerse interventie
Het Kremlin stuurt met de Donskoy een krachtig signaal naar Washington dat Westerse militaire interventie
in Syrië, bedoeld om Assad ten val te brengen en islamisten aan de macht te helpen, niet zal worden
getolereerd. Qua slagkracht zijn de Russische Typhoon onderzeeërs te vergelijken met de Amerikaanse
Ohio-klasse, die 24 Trident kernraketten met ieder tot 10 kernkoppen aan boord hebben.
Haastige pogingen van Obama om de Russen zover te krijgen samen te werken in de strijd tegen ISIS –een
strijd die door de Amerikanen doelbewust op een zeer laag peil wordt gehouden, omdat de VS in het geheel
niet de intentie heeft om ISIS te vernietigen- liepen op niets uit. (1)
Petraeus wil samenwerken met Al-Qaeda
Voormalig CIA-directeur Petraeus liet enkele dagen geleden in een interview met CNN weten hoe vertwijfeld
Amerika inmiddels is over de ontwikkelingen in Syrië. Petraeus stelde daarom voor om vanaf nu ook officieel
samen te gaan werken met Al-Qaeda, dat Assad wil afzetten en een Islamitische Kalifaat in Syrië wil
oprichten.
Daarbij worden en passant de christelijke en Alawitische minderheden in Syrië verdreven of uitgeroeid.
Uitgerekend deze jihadisten wil Petraeus nu met Amerikaanse hulp inzetten tegen ISIS – en dat terwijl beide
moslimgroepen feitelijk dezelfde doelstellingen hebben. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Rusland-stuurt-grootste-kernonderzeer-ter-wereld-naar-Syri

Vluchtelingenstroom veroorzaakt door agressieve elite: eerst bommen gooien en vervolgens grof
verdienen aan migranten
Robin de Boer, 7 september 2015
Het is geen toeval dat er zoveel vluchtelingen naar Europa komen. Ze komen voornamelijk uit landen die zijn
ingestort nadat het Westen er regimeveranderingen heeft doorgevoerd. Dat zegt de bekende Amerikaanse
politiek wetenschapper James Paul.
Afghanistan en Irak werden in 2001 en 2003 binnengevallen door de Verenigde Staten met hulp van
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje om het regime er te vervangen. Toen Frankrijk en Engeland
in 2011 een no-flyzone boven Libië instelden, wilden ze ook het regime vervangen. En in Syrië steunen
westerse landen al jaren rebellen die tegen president Assad strijden.
Paul, oud-directeur van het Global Policy Forum in New York, spreekt van ‘regimewissel-vluchtelingen’.
Europeanenwijten de ellende in het Midden-Oosten meestal aan fanatisme, corruptie, dictatuur en
economische malaise, maar er wordt gezwegenover militaire interventies en regimewissels. Regimewissels
waar hele staten door zijn ingestort, aldus Paul.
“Het agressieve nationalistische beest in de elites van de rijke landen, is niet bereid om lessen te
leren”
Ondertussen heeft de vluchtelingenstroom in Europa gezorgd voor een politieke crisis, vooral in Duitsland.
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James Paul (LinkedIn)
Paul zegt dat je de wanhopige mensenmassa’s met hekken niet kunt
tegenhouden. Ook een paar miljard euro hulp voor de getroffen landen gaat het
probleem niet oplossen. “Alleen een goed begrip van de oorzaken kan tot een
antwoord leiden, maar dat durven de leiders niet aan,” stelt hij. “Dan moeten ze
namelijk hun eigen schuld onder ogen zien.”
“Het agressieve nationalistische beest in de elites van de rijke landen, is niet
bereid om lessen te leren en om uit te kijken voor de terugslag van interventies,”
voegt Paul toe. “Het publiek moet leren dat deze crisis grotendeels ‘Made in
Europe’ is.”
Ondernemers, politici en burgemeesters verdienen grof geld aan
migranten
Terwijl in Europa wordt gediscussieerd over hoeveel Syriërs er per land moeten worden opgenomen,
verdienen verschillende partijengrof geldaan bootvluchten en het uitbuiten van migranten. Geld dat bedoeld
was voor de opvang van migranten kwam door corruptie in de zak van bestuurders. De structuur van de
organisatie wordt vergeleken met die van de maffia.
Mensensmokkelaars bieden op Facebook reisjes aan naar Europa. Italiaanse ondernemers en corrupte
politici en burgemeesters profiteren van de gevluchte en vaak wanhopige mensen. Op het platteland en in
de fabrieken worden de migranten uitgebuit. Ze worden tegen extreem lage lonen en onder erbarmelijke
omstandigheden aan het werk gezet. Gezien hun situatie hebben ze vrijwel geen andere keus dan te blijven.
[IPS]
http://www.ninefornews.nl/vluchtelingenstroom-veroorzaakt-door-agressieve-elite-eerst-bommen-gooien-envervolgens-grof-verdienen-aan-migranten/

Amerika wil vrede met Iran vanwege oorlog met China (video)
Iedereen vroeg zich al af hoe het kon dat de Amerikanen opeens zoete
broodjes gingen bakken met een land als Iran.
De reden lijkt nu duidelijk want de VS heeft de meeste van hun
strijdkrachten nodig voor de komende oorlog met China.
Het begint er de laatste tijd steeds meer op te lijken dat Amerika en
China in de achtergrond al volop in eenoorlog zijn verwikkelden dat
deze wellicht gaat escaleren in een echte oorlog.
Dat verklaart dan ook misschien de vreemde nucleaire overeenkomst
met Iran. Iets dat voor velen onmogelijk werd gehouden lijkt nu toch te
gebeuren.
Iedereen ging er vanuit deze deal dan wel was gemaakt, maar dat deze nooit door het Amerikaanse
Congres goedgekeurd zou worden. Dat is iets dat nu toch lijkt te gebeuren, nu steeds meer Amerikaanse
senatoren zich uitspreken voor goedkeuring van de gesloten overeenkomst.
Dat dit nu ineens gebeurt heeft een duidelijke reden. Die is dat Amerika vrede met Iran nodig heeft zodat ze
een grotere oorlog met China kunnen gaan beginnen. Zelfs Amerika krijgt het niet voor elkaar om twee grote
vijanden tegelijkertijd te bestrijden.
Dit is de mening van Joe Iosbaker, een vredesactivist uit Chicago. In het onderstaand interview met Press
TV licht Iosbaker dit verder toe.
Voor een oorlog met Iran zou Amerika minimaal 60 procent van hun strijdkrachten nodig hebben en
daarmee zou een gelijktijdige oorlog met Iran te gevaarlijk zijn.
De verklaring die Iosbaker geeft voor de draai van het Amerikaanse Congres voor wat betreft de
goedkeuring van de overeenkomst met Iran is als volgt. Alle politici in beide partijen vertegenwoordigen de
ultrarijken. Deze mensen, de superrijken, willen maar één ding en dat is Amerika terug als nummer één voor
wat betreft de wereldeconomie.
Omdat dit steeds moeilijker wordt voor ze, komen ze met dit plan. Ze hebben vastgesteld dat de enige
economische macht die werkelijk Amerika van de nummer één positie kan weerhouden China is. Daarom
wordt er nu een oorlog met dat land voorbereid.
Naast de (door Amerika veroorzaakte) explosies bijchemische fabrieken in China, de Chinese wraak
doordevaluatie van de Yuanen de gespannensituatie in de Zuid Chinese Zeelijken alle ingrediënten voor een
echte oorlog volop aanwezig.
Als dit waar is dan kon Rusland wel eens de lachende derde zijn. Duidelijk lijkt in ieder geval dat Amerika
geen vredesdeal met Iran sluit omdat ze werkelijk vrede willen, maar om haar positie in een oorlog met
China sterker te maken.
Bron: Press TV
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9727:amerika-wil-vrede-met-iran-vanwegeoorlog-met-china&catid=37:wereld&Itemid=50
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De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen
maandag 07 september 2015 - Geschreven door Nexus
In een vorige uitzending– “De vluchtelingenstromen in de EU
zijn het gevolg van een Amerikaanse globaliseringstrategie” –
werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows” (stromen) toegelicht. Die is
afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik citeer Barnett: “Als voorwaarde
voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’
gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een
deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens
Barnett door geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd.Nationale grenzen moeten
uiteenvallen en rassen vermengd: daardoor worden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een
globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.
Hoe de Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen te vinden is, meldden wij al in de uitzending
van 23-04-2015. Zo meteen zullen nog vier andere voorbeelden aangevoerd worden: Voorbeeld 1: Nog in
2010 kondigde de voormalige EU-commissaris Antonio Vitorino een proefproject voor vijf Noord-Afrikaanse
staten aan. Vitorino zei hier letterlijk: “Samen met het VN-vluchtelingen-hulpwerk UNHCR […] wil men
Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, en Mauritanië helpen eigen solide asielsystemen op te bouwen en
Europese standaards bij de opname van vluchtelingen in acht te nemen.” Zo kan de toestroom naar Europa
gereduceerd worden. Ook de staatshoofden van Libië, Tunesië en Egypte waren bij dit concept betrokken en
hielpen bij de controle van de vluchtelingenstromen. Het doel was om goede voorwaarden voor
vluchtelingen in Afrika te scheppen, zodat zij in hun continent zouden willen blijven. Met de start van de
zogenaamde “Arabische lente” – aantoonbaar door de VS georkestreerd – werd het proefproject gestopt en
niet verder gerealiseerd. Die landen werden gedestabiliseerd en Libië werd onder regie van de VS
platgebombardeerd. Er bleef een reusachtige chaos achter en een onophoudelijke toestroom van
vluchtelingen.
Voorbeeld 2: Veel mensen in Europa stellen zichzelf terecht de vraag, waar de vluchtelingen dan het geld
vandaan halen, om de exorbitante sommen aan de mensensmokkelaars te betalen. Een mogelijk antwoord
publiceerde het gerenommeerde Oostenrijkse magazine “info-DIRECT” op 05 augustus 2015: Volgens
informatie van een medewerker van het “Oostenrijkse Ministerie van defensie” zou het geweten zijn, dat VSorganisaties de mensensmokkelaars betalen, die dagelijks duizenden vluchtelingen naar Europa brengen.
De medewerker van de geheime dienst zou het volgende tegenover “info-DIRECT” gezegd hebben, ik citeer:
“Het is bekend dat organisaties uit de VS een co-financieringsmodel hebben geschapen en een aanzienlijk
deel van de kosten van mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord Afrika heeft 11.000
Euro cash. Vraagt niemand zich af waar dat geld vandaan komt?” “Info-DIRECT” vat het als volgt samen, ik
citeer: “In politiekringen, die dagelijks met de asielaanvragers te maken hebben, zijn de overzetkosten voor
mensensmokkelaars al lang bekend. Ook de verdenking dat de VS een vinger in de pap heeft wat betreft
een geo-strategie, wordt steeds weer geuit.” Einde citaat.
Voorbeeld 3: Steeds weer duiken in het Duitstalige gebied campagnes op, die openlijk oproepen voor de
asielzoekersmokkel naar Duitsland en Oostenrijk. Zo roept bijvoorbeeld de nieuwe homepage:
www.fluchthelfer.in op om asielzoekers bij de terugreis van vakantie uit Italië te smokkelen met de privé-auto
naar Oostenrijk en Duitsland. Een blik op de eigenaars van de site verraadt, dat het domein toebehoort aan
de organisatie “The Ayn Rand Institute”, die zetelt in de VS. Het Ayn Rand Institute is een Amerikaanse
denk-tank (denkfabriek). De directeur is de in Israël geboren Yaron Brook. Deze Amerikaanse denktank zet
in de professionele campagne vooral in op “menselijkheid” en appelleert aan het “inlevend vermogen” van de
Europeanen. Opvallend genoeg zijn er echter in Amerika geen vergelijkbare campagnes voor het helpen van
vluchtelingen van Mexico naar de VS,. Het tegendeel is het geval: de grens met Mexico is afgesloten door
een vijf meter hoge grensafrastering en patrouillerende grenswachters. Wie betrapt wordt, wordt
gearresteerd en zonder pardon teruggestuurd.
Tenslotte nog een voorbeeld, hoe men met de “vluchtelingenstromen” geld kan verdienen en wie daar wel
eens achter zou kunnen zitten. Op 12 augustus titelde de krant “Heute” in Oostenrijk, ik citeer: “Asielfirma
incasseerde bijna 21 miljoen Euro”. Begeleiden, bewaken en verzorgen van asielzoekers wordt namelijk niet
door de staat zelf verzorgd, maar door een privé-onderneming. Preciezer gezegd door "ORS Service AG”,
een firma die opereert in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en die in 2014 ongeveer 21 miljoen Euro
belastinggelden van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving. Zoals de Oostenrijkse
krant “Der Standard” onderzocht, staat achter het vennootschap van de “ORS”: “Equistone Partners
Europe”. Op haar beurt behoort deze toe aan 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank – die geldt als
de invloedrijkste onderneming van de wereld, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor
Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben. Volgens het magazine “Info-DIRECT” heeft Barclays als
belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank “NM Rothschild” en die wordt ook
persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd.” De bankiersfamilie Rothschild wordt volgens
“Info-DIRECT” ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de
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geldaristocratie. Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed,
politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen
beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in de doorzetting van een
globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van de VS. Beste kijkers, deze Amerikaanse strategie achter
de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te loochenen. Daarom gaat het erom zijn wrevel niet op
de vluchtelingen af te reageren of zich tegen hen te laten ophitsen. Dit zou tot een destabilisering van
Europa bijdragen en zo de interesses dienen van degenen die achter de tragiek van de vluchtelingen aan de
touwtjes trekken. Veel meer gaat het erom de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten,
de Amerikaanse politici,of toonaangevende media of andere organisaties te ontmaskeren om zo de
ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. En wel met dezelfde tactiek als de Amerikaanse
strategen zoals het Ayn Rand instituut toepassen. In hun promo video verkondigen zij: “Het komt allemaal op
mensen aan …, want de verandering is in ons, en wij zijn die personen die deze wetten scheppen …, het
komt allemaal op een eenvoudige beslissing neer.” Hebt U al besloten voor een Europa, waarin
verschillende identiteiten, culturen en waarden worden ontbonden, of voor een Europa met verschillende
identiteiten en culturen, waar vrede voor iedereen is gewaarborgd? Ik wens ik u nog een goede avond.
Bron KlagemauerTV
Bovenstaand artikel maakt in onze ogen klip en klaar hoe de elite, die achter dit vreselijke mensenleed zit,
niet alleen de mensen bombardeert in die landen zodat ze op zoek moeten naar andere oorden maar tevens
ook de handel in mensen drijven met geopolitieke doeleinden en winst als drijfveer.
Eerder konden wij dit niet stellen omdat er nog te weinig bewijs was voor die stelling. Nu is er bewijs genoeg
en plaatsen wij dit bijzondere belangrijke artikel met de bedoeling dat dit wijd verspreid zal worden door
mensen in Europa.
Richt je woede niet tegen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun
dierbaren, dat is wat de elite ons graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen
gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Ze gebruiken
daarvoor vragen die in eerste instantie legitiejm lijken te zijn maar als je de achtergronden, hierboven
beschreven, kent weet je ook dat het niet aan de vluchtelingen ligt maar aan de mensen die deze
vluchtelingenstroom veroorzaken.
Bashar Assad bijvoorbeeld moet van deze stategie geweten hebben want hij doet er alles aan om de
vluchtelingen in zijn land door de voortdurende inmenging van huurlingen, betaald door de elite via
collaborerende landen zoals Israel, Qatar, Jordanie, Turkije, VS de UK en Saoedi Arabie, binnen zijn eigen
grenzen te houden. Zo weten maar weinig mensen dat de grootste vluchtelingenstroom in Syrie zelf plaats
vindt. De gebieden die bestookt worden laten hun vluchtelingen naar gebieden trekken die niet in gevaar
zijn, deze stroom is voortdurend in beweging door de onverminderde aanvallen ( zelf zeggen ze dat ze hulp
leveren ) op het regeringsleger van Syrie door alle bovenstaande landen en meer.
Afgelopen week, natuurlijk met klem uit de Europese media gehouden, lieten Arabische nieuwskanalen vor
de zoveelste keer zien dat Israel niet alleen IS terroristen faciliteert maar tevens op met helikopters ophaalt
van het slagveld om ze vervolgens op te lappen en terug te brengen. Er zijn veldhospitalen aangelegd in het
illegaal bezette gebied van de Golanvlakte. Ook Turkije levert deze extra service aan de Islamitische Staat.
Naast dit inmiddels tot feit verworden gegeven heeft Hilary Clinton, een presidentskandidaat voor de haviken
in de VS, behorende tot de elitaire kringen waar wij zoveel over schrijven, er een probleem bij. Omdat Hilary
Clinton zo dom was om haar privé e-mail adres te gebruiken voor govermentele zaken heben hackers haar
e-mailbox weten te kraken. De geheime diensten dachten deze gewist te hebben maar waren vergeten de
box send ook te wisen. De volledige inhoud van die box zal beetje bij beetje gepubliceerd worden op het
internet. Nu al maken de kackers duidelijk dat H.Clinton contacten onderhield met meerdere verschillende
terroristische organisaties zoals o.a Boko Haram. Uit de maosl zou blijken hoe deze terroristen gefinancierd
worden en hoe afspraken gemaakt worden om wapens en andere materialen op bepaalde locaties te krijgen.
Kijk je dus een beetje verder dan je neus lang is dan ga je de verbanden zien tussen de Oekraiense oorlog,
de sancties tegen Rusland die enkel Europese landen geld kosten en de oorlogen van de Arabische lente en
alle vluchtelingen die daaruit voortvloeien die door de elite opzettelijk naar Europa worden gebracht!
Het zijn vreselijk sluwe honden die lui van de elite en hebben zoals jullie allemaal kunnen zien letterlijk schijt
aan mensenlevens, en niet alleen mensen uit het Midden Oosten of Afrika. Ze hebben net zoveel schijt aan
jouw en mijn leven. Ze gebruiken mensen op alle vlakken om hun doelen te bereiken en offeren in dat trajekt
dat naar hun doelen loopt honderdduizenden als ze dat noodzakelijk vinden.
Hoe vaak moeten deze lui ontrmaskerd worden voordat de massa zegt;en nu is het genoeg!
Bovendien roept eenieder die dit stuk onder ogen krijgt en gelezen heeft, dit te delen met andere mensen
opdat zoveel mogelijk mensen deze afgrijselijke strategie gaan begrijpen en daarnaast ook gaan begrijpen
dat de mensen die gebruikt worden in dit vreselijke spel, hier op geen enkele wijze debet aan zijn.
Nog steeds lees ik op andere websites dat Rusland dit spel mee speelt maar nog steeds ben ik daarvan niet
overtuigd. Enkele voorbeelden waarom ik niet overtuigd ben.
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1. De vluchtelingenstroom had al verviervoudigd kunnen zijn alsPutin de angel niet uit het verhaalgehaald
had met de deal rondom de vermeende chemische wapens van Syrië. Dan hadden de Amerikanen namelijk
een groot offensief gestart met alle gevolgen van dien.
2. Rusland heeft deze week aan Griekenland een verzoek gedaan om een luchthaven te gebruiken om
humanitaire middelen naar Syrië te transporteren. Griekenland liet weten dat de VS geprobeerd heeft
Griekenland teverbieden deze toestemmingte verlenen. Te gortig voor woorden maar ook een duidelijke
aanwijzing dat de VS en Rusland helemaal niet samen werken. Zelfs op dit niveai probeert de VS Rusland
op alle vlakken te dwarsbomen. Pissig dat het dwarsbomen niet lukte heeft de VS een persbericht uit laten
gaan waarin ze stellen dat de Russen met duizenden manschappen deel neemt aan de oorlog in Syrië. Dat
is ronduit gelogen. Putin heeft laten weten dat dit de reinste onzin is maar heeft ook laten weten dat hij de
regering van Bashar Al Assad steunt met wapens. Hier hadden de beide heren in 2010 en 2012 al afspraken
over gemaakt. Deze wapens worden dus inderdaad geleverd.
3. Cameron heeft in eenpersconferentie precies dat gedaan wat de elite van hem verlangd heeft. Hij stelde
hardop de vraag waarom de vluchtelingen hoofdzakelijk jonge mannen waren en hoe ze aan het geld
kwamen om deze reis te maken. Wel nu, het artikel hierboven maakt dat overduidelijk! Cameron liet er dan
ook geen gras over groeien om zijn ware aard te tonen. Hij stelde dat de vluchtelingenstroom de
verantwoordelijkheid is van Bashar Al Assad die zijn functie maar moet opgeven ondanks dat hij deze functie
op democratische wijze heeft verkregen.Mensen die de mening van Cameron aanhangen zouden eens even
moeten kijken naar Afghanistan, Irak,Libie, Mali, Yemen, daar waar Assad helemaal niets aan kan en kon
doen. De westerse media doet het overkomen of alleen Syriërs onderweg zijn maar dat is niet waar. Uit alle
landen die al jarenlang beschoten worden door de oorlogsmachine van het westen onder aanvoering van de
elite, want die verdienen hier het meeste aan, komen stromen vluchtelingen. Daar heeft Assad niets mee te
maken. Putin ondersteunde dan ook wat Assad stelde in zijn wekelijkse toespraak. De vluchtelingenstroom
is ontstaan door de inmenging van westerse entiteiten in ons binnenlands beleid. De vele terroristische
organisatie die ogenschijnlijk met elkaar in gevecht zijn worden stuk voor stuk gefinancierd door de elite en
de westerse overheden faciliteren dit samen met enkele Arabische landen die op handen zijn van deze elite.
Dat is precies wat er aan de hand is en als je een beetje verder kijkt dan je neus lang is dan zie jij dit ook!
Laat je dus niet langer voor het karretje spannen van hen die alles al hebben en daar nog niet tevreden mee
zijn. Laat je kinderen niet vechten voor de balengen van deze ellendige elitaire moordenaars. Het is het niet
waard.
Onze jeugd wordt inmiddels klaar gestoomd om deel te nemen aan toekomstige elitaire oorlogen om winst
en macht met series op tv die alleen maar geweld bevatten en steeds grover worden. De computerspelletjes
waar ze geleerd krijgen commando's op te volgen en daarbij mensenlevensniet ontzien. Het gaat steeds
verder. Als je niet goed oplet heb je voor dat je het weet een gewetensloze killer in je gezin door deze zachte
vorm van manipulatie en gewenning aan geweld. Het klinkt hard maar geweld went, als je er maar vaak
genoeg aan bloot gesteld wordt en dat is precies wat deze series en spellen doen.
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-amerikaanse-strategie-achter-de-vluchtelingenstromen

Op 26 september 2015 sluiten Willem-Alexander en Beatrix hun festiviteiten af, voor mijn deur
Weer een ambtenarenfeestje op uw kosten
Op 26 september willen ze het afsluiten. De Oranjes hebben gevierd dat ze al
200 jaar huishouden in dit land (het heeft hen tot één van de rijkste families ter
wereld gemaakt). Het volk krijgt nog iedere dag propaganda over zich heen,
om te geloven dat Maxima geweldig is en Willem-Alexander zoveel omzet
binnenhaalt voor Nederlandse bedrijven.
Op 24 september worden fietsen in mijn straat weggehaald. Op 26 september
moeten wij deuren en ramen gesloten houden. Het is niet de bedoeling dat wij
op daken of balkons verblijven. Waarom niet? Omdat ze zo geliefd zijn? Nee,
omdat ze bang zijn, dat iemand die wél meer weet heeft van hun handel en
wandel, de aandacht zalvragen. Niet te geloven, deze mensen behoren
puureen marketing functie te vervullen. HetHollandse kaasmeisjeheeft toch ook
geen nationale beveiliging nodig?
Er wordt mij door de gemeente medegedeeld, dat ik niet:
 NIET ramen of deuren mag openen;
 NIET op het dak mag verblijven;
 NIET op een balkon mag verblijven;
 NIET mijn fiets mag stallen op de plek waar deze normaal staat.
Wat geeft hen het recht om dit van mij -en alle andere bewoners- teeisen? Wat? Wat?
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Ik vrees het ergste. Waarom kiezen ze in godsnaam een locatie VOOR MIJN DEUR? De enige reden die ik
kan bedenken, is omdat het een prachtig mooie locatie is. Én omdat mijn buurt bijna geheel gevuld is met
landverraders die alles doenvoor het Koningshuis.
Mensen, ik ben ervan overtuigd, dat Nederland beter af is zonder deze
familie, maar ik zal geen aanslag plegen of iets dergelijks.
KLPD, stop met stalken en haal het niet in je hoofd mij iets in de
schoenen te schuiven.
ps. Deze lieden hebbenzichzelf erin geluisdin Bangkok in 2000, om een
excuus te hebben mij 1992-heden te achtervolgen en proberen kapot te
maken. Al die politici wereldwijd werken stiekem samen, om volkeren tegen elkaar op te zetten en zelf met
niets-doen geld binnen te harken. De ergste conflicten zijngeënsceneerd. Het is schorriemorrie!
“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt,
dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen slechts padvinders zijn.”
Rudolf Steiner
Zo simpel is het dus feitelijk..!!
De bevrijding
De oplossing om onze moederplaneet te bevrijden van de
psychopatenplaag is in theorie erg eenvoudig. We laten de Archons
verhongeren door ze niet langer te voeden met onze negatieve
levensenergieën. Zo simpel is het, maar ook weer zó moeilijk, want
komen we niet in ‘aanvaring’ met onze diepste lusten, angsten en
andere emoties..? Wat te denken van het construct ‘doodsangst’..?
Archons krijg je dus het snelste weg, door moed en door liefde. Op moedige mensen, hebben deze wezens
totaal geen grip en daarbij gaat het om ‘moed-van-binnenuit’, niet om een soort ‘stoere moed’. Feitelijk komt
het erop neer, dat een mens in staat is OVER zijn angst te stappen, niet dat hij deze niet voelt, maar dat de
mens VOELT dat iets in hem sterker is dan die (doods-)angst..!
De afschuw die Archons hebben voor een liefdevolle relatie tussen een man en een vrouw is wellicht nog
groter; daar valt immers ook niets te halen, in die Liefdeskracht. De beste bescherming tegen de invloed
door de Archons is het hebben van een gezonde seksuele relatie. Wat gezond is, in dat opzicht, kunnen we
zien door te kijken naar het ongezonde, dat de Archonten ons dus voorschotelen.. Sekspropaganda die ons
alle vormen van onnatuurlijke, liefdeloze seks opdiend..!
Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Één-Zijn.
Laten we stoppen met strijden tegen alles wat we niet langer willen; onze
‘beschaving’ zit namelijk boordevol strijd. Door te strijden worden we sterker, zo
wordt ons toch met de paplepel ingegoten? Nee, het maakt de Archons sterker, dát
is het verhaal en het verzwakt onze Zielen! Wij worden juist innerlijk sterker door te
leren leven zonder strijd! Kortom, weet dat de televisie en de gewelddadige games
bedoeld zijn om de Archons te voeden.
Weet dat zelfs alle ellende en alle strijd op deze planeet opzettelijk wordt gecreëerd
om de Archons te voeden. Weet dat jij kunt ophouden met het voeden van de Archons. Richt je op het
versterken van jouw positieve levensenergieën, want dan ben jij ook een gericht mens (een Telestes),
oftewel een mens die hogere kennis bezit (een Gnosticus). En komen of zijn er negatieve levensenergieën in
jou, omarm ze dan liefdevol als iets van jou. Ontken of verstop niets, want dan voed je de Archons.
Stop met strijden tégen, met petities, met protesteren, met demonstreren en ga zo maar door. Vechten tégen
heeft geen zin, creëer in plaats daarvan iets dat wél deugt. Alleen DAT heeft zin. Al het andere voedt de
Archons en zorgt dat we in de problemen blijven, negativiteit komt voort uit het manifesteren van strijd. Alles
van jou, positief als negatief, mag er gewoon zijn en jij bent wie jij bent. EN je weet wat de Maya’s zeggen,
bij een respectvolle begroeting:‘In Lak’ech’,ofwel:‘Jij bent mijn/een andere ik’.
David Icke en zijn beschrijving van de Archonten/Archons
Met zijn immer durende strijd om diepere waarheden bloot te leggen, mensen van
hun stoel te krijgen en zich niet meer te laten koeioneren (‘Human Race, get of your
knies’), is David Icke voor ons een lichtend voorbeeld van ‘wake-up’-inspanningen.
Met betrekking tot de Archons, heeft David Icke het volgende gezegd:
‘Je moet voor verhalen over een Alien-inval op Aarde, terug gaan naar de Archonten.
De Gnostici hebben ons geleerd dat de Archonten uit een andere zonnenstelsel zijn
gekomen en al bestonden, vóórdat ons zonnestelsel er was. Sjamanen zijn altijd
verhalen-vertellers geweest en hebben op deze manier het verhaal over de Archonten doorgegeven. Terwijl
schriftelijk bronnen eenvoudig te manipuleren zijn (geweest), zijn voor mij doorvertelde verhalen -hoe gek
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dat wellicht klinkt- betrouwbaarder. Iets in de menselijke geest is in staat om de
waarheid te onderscheiden, wanneer iemand iets vertelt. Een signaal dat
‘resoneert’. De verhalen zijn dus op een bepaalde manier al in het menselijk
lichaam opgeslagen..!
Gnostici besloten dat het onderwijzen van de mensheid naar een ander niveau
getild mocht worden, en kwamen met kritische geschriftenen structuurvernieuwende gedachten, rond het jaar 1000 na Chr. Seculiere geschriften
bestonden niet voor die tijd. De geschriften van deze gnostici werden dus
gevonden in Nag Hammadi in 1945 en bevatten documenten die buitenaardse
wezens beschreven, de Archons. Een bedreiging voor de mensheid, in een nietorganisch lichaam, die naar de planeten kwamen in ons zonnestelsel, toen onze
Aarde nog niet bestond.
Volgens velen zijn de Archonten erin geslaagd, het menselijk ras te infiltreren met inter-menselijke
bedreiging, een onderdeel van het menselijke DNA, dat eigenlijk afgesplitst is en pathologisch, crimineel en
moorddadig krankzinnig is.Ik geloof in de zelfbeschikking van de mensheid en zeg niet dat we kansloos zijn,
maar we dienen rekening te houden met een uiterst intelligent soort wezens die hun uiterst geraffineerde
wapens van bedrog, illusie, manipulatie al decennia aan het uitrollen zijn. Maar ieder weldenkend mens kan
zien, dat onze planeet overgenomen dreigt te worden.
Een overname door overheids’dienaren’, door militaire krachten, economische ‘mogendheden’, de
farmaceutische moloch-constructies en misleidende psychopaten die een agenda aan het uitrollen zijn,
waarvan een sprankje zichtbaarheid al huivering zou veroorzaken in elk weldenkend en vooral liefdevol
mens. Wees ervan overtuigd dat zij niet zullen stoppen, totdat ze van hun plaatsen zijn verdrongen. Dát
leren ons de Nag Hammadi-geschriften ook. Laten we ons onderscheidingsvermogen gebruiken en het
bedrog ontmaskeren, daarbij niet schrikkend van het monsterlijke gelaat dat zich
toont…”
Maria Magdalena en de Archonten..
Het evangelie van Maria Magdalena werd in 1896 in Cairo gevonden, maar pas
in 1955 gepubliceerd. Helaas is slechts een deel daarvan overgeleverd, maar
niettemin geeft wat rest een goede indruk van de opvattingen in de gnostiek over
de hemelvaart van de menselijke ziel na de dood. Het bestaan van het MMEvangelie was al bekend rond 300, toen bisschoppen het beschouwden als een
vervalsing. Het huidige bekende evangelie van Maria Magdalena dateert uit de
5e eeuw.
Maria Magdalena komt in deze tekst voor als een van de volgelingen van Jezus, waarbij ze vertelt dat zij
Jezus heeft ontmoet in een visioen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de
discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling en vooral Petrus valt haar fel aan, vooral
omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen.
Voor de studie van de gnostiek zijn de MM-teksten van groot belang, omdat ze een beschrijving bevat van
de reis van de ziel na de dood langs de Archonten. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden
tijdens het verblijf van de Ziel op Aarde. De Archonten zetelen op de planeten, op elke planeet één. En na de
dood, zo beschrijft het Evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel deze planeetsferen, waarbij bij elke
planeet, een Archont zal proberen de Ziel tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in
een aards leven.
De Archont zal proberen de Ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een
zielengewaad. Als de ziel over de juiste gnosis (kennis) beschikt, zal ze bij elke
planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal
achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zijn haar reis kunnen vervolgen.
Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar
naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke
eenheid. Het Evangelie van Maria Magdalena vertelt enkele twistgesprekken
tussen de ziel en een Archont.
Wetiko
Auteur Paul Levy schreef in 2013 een boek over ‘Wetiko’, met de titel ‘Dispelling
Wetiko’. Hierin brengt hij een meer psychologische benadering van de Archonten
naar voren. Archontische invloeden worden door de Indianen ‘wetiko’ (een inheems
woord voor psychose), genoemd, en dat is volgens Paul Levy de grootste
epidemische ziekte die de mensheid ooit heeft gekend.
Levy :‘Als mensen worden geïnfecteerd door het wetiko-virus, zijn ze gastheer voor de wetiko-parasiet. De
wetiko-kiem is een psychische lintworm, een parasiet van de geest. Net zoals computervirussen een
computer kunnen programmeren tot destructie, kan wetiko de menselijke geest programmeren om op een
zelfdestructieve manier te denken, te geloven en zich te gedragen.
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Wetiko is een venijnige psychische ziekteverwekker die gedachtevormen insinueert in ons brein, die – als ze
onbewust worden nagespeeld – Wetiko verder voeden, en die uiteindelijk de gastheer (ons) doden. Het wil
ons echter niet te snel dood hebben.. het moet de gast lang genoeg in leven laten om het virus te
verspreiden, en zo de agenda te implementeren om zichzelf te propageren. Als de gast te snel doodgaat,
brengt dat het ongemak met zich mee dat de bug een nieuwe gast zal moeten vinden.En als een kanker die
uitzaait in de geest, zien we dan precies zó, dat een klein pathologisch deel van onze psyche met Wetiko
meewerkt en alle gezonde delen van de psyche in zich opslokt.’
Carl Gustav Jung: ‘Een onbekend ‘iets’ heeft bezit genomen van een deel van de psyche, en demonstreert
zijn hatelijke bestaan, onverstoord door ons inzicht, onze reden en onze energie. Dit is de soevereine kracht
van bezetenheid, de kracht van het onbewuste’.
Om dit innerlijk disfunctioneren te maskeren, organiseert de persoonlijkheid vervolgens een uiterlijk vertoon
van coherentie rond deze pathologische kern. Daardoor wordt het moeilijk om die kern nog te herkennen,
waarbij uiteindelijk het Wetiko-virus zich compleet meester kan maken van een persoon. De wil van een
normaal ontwikkeld wezen wordt in feite geworven om dienst te doen in een perfide agenda. En als de
parasiet eenmaal voldoende is verankerd in de psyche, dan wordt de ziekte de voornaamste regie van
gedrag.
Zoals patiënten die besmet zijn met rabiës weigeren om water te drinken (wat de infectie zou wegspoelen),
zo zal iemand die overweldigd is door de wetiko-parasiet niets doen dat hem kan helpen om van de ziekte af
te komen. In vergaande staat kan dit proces een persoon zo compleet overnemen dat de persoon er
eenvoudigweg niet meer is: er is enkel nog een lege huls die de ziekte draagt, waarbij de persoon zich
volledig identificeert met het masker, waar niemand nog achter zit.
Tot slot, last but not least: John Lash en de Archonten
John Lash (1945) is spiritueel auteur en heeft in 2005 een verhelderend artikel gepubliceerd met de
veelzeggende titel:‘Who wrote the Reptilian Agenda?’Lash: ‘Hoewel archonten fysiek wel bestaan, is het
grootste gevaar dat zij vormen voor de mensheid een invasie van de geest, en niet van de planeet.
Archonten zijn intra-psychische geest-parasieten die via telepathie en simulatie toegang vinden tot menselijk
bewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van de schijn om te misleiden en
verwarring te creëren.
Auteur John Lash
Archonten hebben een robot-achtige aard, en zijn niet in staat tot een
onafhankelijke gedachte of keuze. Ze hebben geen eigen specifieke agenda, en
hun enige doel is plaatsvervangend te blijven bestaan via mensen. Ze zijn bizar
genoeg in staat om effecten te simuleren op mensen die ze in werkelijkheid niet
hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot menselijke genetica, maar
kunnen wel doen alsof, op zo’n manier dat mensen vallen voor het
gepretendeerde. In die zin zijn Archonten de ultieme hoaxers. Als de mensheid valt
voor de illusie van Archontische bovenmenselijke krachten, dan worden die
krachten zo goed als echt, dan wordt het een illusie die zichzelf kan gaan
waarmaken.
Deze profielschets van Archonten is niet speculatief, maar volgt letterlijk uit de gnostische teksten. Zo
beschrijven de Nag Hammadi Codici hoe de archonten vergeefs geprobeerd hebben om Eva te verkrachten.
Geprobeerd.. Verkrachting is uiteraard een mythologische voorstelling van genetische interventie, wat in
Sumerische kleitabletten met veel woorden wordt omschreven en wat populaire claims over alien-interventie
zou ondersteunen. Maar in het gnostische perspectief staat de
mensheid hierboven: de gnosten schrijven dat de Archonten er nooit
in geslaagd zijn echt te interveniëren.”
Het lijkt er regelmatig op alsof Archonten en/of reptiliaanse
levensvormen onze Aarde hebben overgenomen. Maar ook naar het
idee van John Lash is het niet het geval. DIT KAN ALLEEN MET
MENSELIJKE MEDEWERKING.. Wij zouden hen de kracht moeten
ontnemen, die ze daadwerkelijk ook niet eens hebben.. ‘Autoriteiten’
regeren via de kracht van de illusie, maar niet de feitelijke en
geloofwaardige macht. Gnostici blijven erop wijzen dat de feitelijke
macht via de Aarde zélf komt, door het verbond van de mensheid
met de planetaire Godin, wiens naam ‘wijsheid’ is.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/archonten-wablief/
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Waarom al die meldingen over de vluchtelingenproblematiek in de MSM?
By Martin Vrijland on 28 augustus 2015
Het barst momenteel van de meldingen in de Main Stream Media van
vluchtelingen. Zo meldt deTelegraafvandaag dat dit jaar al 300.000
vluchtelingen via de Middellandse Zee Europa hebben aangedaan; er1200
nieuweopvangplekken voor asielzoekers bijkomen en wordt u nog even bang gemaakt met
eensteekpartijonder asielzoekers. Ook was er nog de dood van70 asielzoekersdie in een vrachtwagen
gepropt waren endie donderdag werden gevonden in een vrachtwagen in Oostenrijk. En natuurlijk hadden
we in het recente verleden nog de melding dat er mogelijkISIS terroristentussen deze asielzoekers zouden
kunnen zitten. Alles bij elkaar opgeteld lijkt het duidelijk dat er een grotere agenda achter deze
vluchtelingenstromen zit.
Eerder beschreef ik al hoe opvallend het is dat er zoveel vluchtelingen naar Europa willen komen en vroeg ik
mij af waar deze vluchtelingen die duizenden euro’s vandaan haalden om bijvoorbeeld zo’n oversteek over
de Middellandse Zee te kunnen betalen aan de smokkelaars. Het gaat om grote bedragen en je vraagt je af
hoe deze mensen aan al dat geld komen als ze bijvoorbeeld economisch vluchteling zouden zijn.Indeze
documentairevan Tegenlicht ziet u vanaf 44:56 minuut hoe twee Libiërs per boot naar Italië willen afreizen.
Hiervoor moeten zij € 3.500 betalen. Kun je in een land als Libië niet riant leven van zo’n bedrag? En
sowieso hoe kom je aan euro’s in zo’n land? Hoe kom je aan duizenden euro’s als je in oorlogsgebied leeft
en met een paar tassen langs de weg zeult om weg te vluchten? Tevens vroeg ik mij af of de
beveiligingsindustrie niet erg gebaat is bij dit vluchtelingen probleem (ziehier). In zijn algemeenheid kun je je
afvragen hoe vluchtelingen aan geld komen om smokkelaars te betalen. Gaan zij eerst jaren appels staan
plukken in de Limburgse boomgaarden om hiervoor te sparen? Ah, nee dat kan natuurlijk niet, ze zijn hier
nog niet. Maar waar verdienen ze dat geld dan mee? In landen waar oorlog is en de complete economie op
zijn gat ligt lijkt het mij niet eenvoudig om aan duizenden euro’s te komen. Beseft u zich ook dat de euro nu
niet bepaald een gangbaar betaalmiddel is in landen aan de andere kant van de plas.
Je zou bijna de indruk krijgen dat George Soros met de geldbuidel staat te schudden om zoveel mensen
naar Europa te sturen. Zouden we misschien kunnen stellen dat er een grotere agenda achter het
vluchtelingenprobleem zit? En staat Sinter Klaas misschien geld uit te delen aan al die vluchtelingen of is het
misschien Europa zelf?Om te beginnen is het natuurlijk het imperialistische Westen, dat onder de vlag van
de NAVO – die middels valse voorwendselenoorlogen start– die zelf de noodzaak om te vluchten schept. De
vraag die steeds blijft staan, is hoe deze mensen aan dat geld komen. Kan iemand mij dat logisch verklaren?
George? Niet alleen is het ‘vluchtelingen probleem’ big business voor mensen alsHenny van der Mos, die
toch al goed in de slappe was zitten; het is ook een miljarden industrie voor opsporing en beveiliging aan de
grenzen van het grote Europa.
In ieder geval lijkt het als een paal boven water te staan dat het de heersende klasse is (die achter de
schermen aan de touwtjes trekt), die er baat bij heeft. Maar wat zou dan de agenda kunnen zijn die hier
achter schuil gaat? Het beoogt mijns inziens meerdere doelen. Zo is het natuurlijk zo dat u zich als burger
van het grote Europa bedreigd kunt voelen in deze groteveilige enclave. Wie zit er nu te wachten op
parasieten die u geld gaan kosten via al dat belastinggeld waarvoor u hard heeft gewerkt en waarvoor u een
redelijke status van welvaart kunt ervaren? U wilt toch niet in moeten leveren voor die paar ‘buitenlanders’
die hier op zoek zijn naar een beter leven? Nou goed, er zullen vast ook voldoende mensen zijn die de hand
over het hart strijken en hiertoe wel bereid zijn, maar het moeten er niet te veel worden! En als er mogelijk
“ISIS terroristen” tussen die asielzoekers zitten, mag er best wat meer belastinggeld naar beveiliging. Ja, het
moet wel veilig blijven in het grote Europa. En dat is dus agendapunt 1. Als maar weer neemt overal het
gevaar toe. Is het niet in de trein van Amsterdam naar Parijs, dan is het wel door die grote toestroom aan
lastpakken die opzoek zijn naar een beter leven. Problem, Reaction, Solution is steeds weer de stelregel. En
de ‘solution’ is altijd het opvoeren van veiligheidsmaatregelen. Wat leeft u toch in een veilig Europa!
Het tweede agendapunt is al eens benoemd doorDavid Icke.Natuurlijk zullen sommige zeggen: “Ja, dan
noem je iemand. David Icke is ook eengecontroleerdepion.” Dat zou zomaar waar kunnen zijn, maar
gecontroleerde pionnen kunnen soms toch nuttige dingen zeggen en in dit geval maakt hij een goed punt.
De heersende klasse wil de mensheid elk gevoel van authenticiteit ontnemen. U moet elk gevoel van
nationaliteit verliezen. Welke Fries voelt zich tegenwoordig nog echt Fries; welke Limburger nog echt
Limburger; welke Nederlander nog Nederlander? U bent Europeaan. En uiteindelijk is dat het doel van de
vermenging van al die volkeren. U moet er langzamerhand aan gaan wennen dat u wereldburger bent die
onder een wereldregering valt.
Last but not least is het natuurlijk de continue honger naar angst- en paniekzaaierij onder de mensheid.
Angst brengt de mens in een energetische staat die als voeding dient voor de Archontische hybride heersers
van deze planeet. De Archontische hybriden zijn als het ware mensen die wij waarnemen als mens, maar
eigenlijk bestuurd worden door entiteiten uit een hogere dimensie. Hoewel ik het niet helemaal eens ben met
David Icke geeft onderstaand YouTube filmpje hiervan een prima impressie. De Archontische hybriden zijn
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‘de koninklijke bloedlijnen’ en ‘de elitaire bloedlijnen’. Archonten zijn voor ons niet waarneembaar, maar
werden al beschreven door de Gnostici. Archontische hybriden zijn voor ons wel waarneembaar en zien er
uit als Angela Merkel, Barack Obama en noem ze maar op. In meerdere artikelen verwees ik in dat kader
naar een artikel opWantToKnow.nl. Ik raad u aan dat artikel eens goed te lezen. Niets is wat het lijkt en u
hoeft zich geen complotdenker te voelen als u ontdekt dat achter veel zaken een grotere agenda schuil gaat.
De kans is echter groot dat u dat stempel wel opgeplakt krijgt, zodat u makkelijk afgeserveerd kan worden
door mensen die met hun kop in het zand leven. Welcome to the real world.
https://youtu.be/CnkYSzUxbyk
Bron linkvermeldingen:Telegraaf.nl,Telegraaf.nl,Telegraaf.nl,gewoonnieuws.nl,rense.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/28/waarom-al-die-meldingen-over-de-vluchtelingenproblematiek-inde-msm/

Bootvluchtelingen naar Europa worden betaald door Amerika
by Martin Vrijlandon 9 september 2015
In een artikel van 28 augustus 2015 op deze site vroeg ik mij af hoe het kan dat bootvluchtelingen uit Noord
Afrika over zulke enorme bedragen beschikken om mensensmokkelaars te kunnen betalen voor hun
overtocht. Deze vraagstelling kwam al in 2014 bij mij op na het kijken van een documentaire van de VPRO
(ziehier) waarin getoond werd wat een vluchteling aan geld op zak moest hebben om überhaupt op zo’n boot
te belanden. Ik schreef toen een artikel met de titel: ‘Betaalt Europa zelf de vluchtelingen om de industrie
draaiende te houden?‘(ziehier). Ik kreeg opmerkingen naar mijn hoofd als: “Man, die hele familie heeft
misschien wel jaren gespaard om zo’n tocht te financieren in de hoop op een beter bestaan voor een
familielid in Europa. Toon eens een beetje empathie!” Persoonlijk vond ik dit geen realistisch argument,
omdat in de landen waar we het over hebben vaak de gehele infrastructuur plat gebombardeerd is, de
economie op zijn gat ligt en als er wel al een vorm van inkomen zou zijn, dan kan dit nooit toereikend zijn
voor zoveel mensen om over zoveel geld in een vreemd valutum te beschikken. Waar haal je als vluchteling
een bedrag van € 11.000 (in euro’s) vandaan? De beveiligingsindustrie verdient ondertussen miljarden aan
deze vluchtelingenstroom, zo toonde ook diezelfde VPRO documentaire.
Nexus, een lezer van deze site, tipte mij via een artikel op zijn eigen website (ziehier). Omdat ik nooit zomaar
iets aanneem zonder bronvermelding en er in dit geval geen link in het artikel vermeld stond, was ik nog
enigszins sceptisch. Wil je iets aan kunnen tonen, dan moet je bronnen vermelden en niet alleen maar
verwijzen naar een bron, maar ook de link toevoegen. Gelukkig zag ik dat de link naar het bronartikel in de
comments stond. Het artikel opinfo-direct.atstelt zich dezelfde kritische vraag als die ik eerder stelde:Hoe
kan het dat de bootvluchtelingen over zoveel geld beschikken om een overtocht te betalen?In mijn artikel
van 28 augustus (ziehier) vroeg ik mij daarnaast nog (met enig sarcasme) af of George Soros –Amerikaans
miljardair en iemand die berucht is voor het wereldwijd financieren van revoluties via dekmantelorganisaties–
misschien met de geldbuidel stond te schudden.De site Info-direct meldt nu dat de Oostenrijkse geheime
dienst bekentenissen binnen zou hebben gekregen waaruit blijkt dat Amerikaanse organisaties de
smokkelaarsfinancieren. Dat is toch wel ‘breaking news’ te noemen! Het zou mij niets verbazen als feitelijk
gedoeld wordt opdebootvluchtelingen zelf, want het zijn toch de vluchtelingen die de smokkelaars deze
sommen geld overhandigen. Dit is goed te zien in de genoemde documentaire van de VPRO. De vraag is of
we hier ooit nogiets van zullen horen. Van de Main Stream Media hoeven we qua berichtgeving hieromtrent
niets te verwachten. Toch is heteen teken aan de wand dat mijn vraagtekens overde enorme sommen geld
van deze bootvluchtelingen niet geheel onterecht zijngeweest.
Persoonlijk zou het mij ook nietsverbazenals Europa en Amerika gezamenlijk met de geldbuidel staan te
rammelen en bewust de vluchtelingenstromen financieren. Het is natuurlijk makkelijk om het laantje van
Europa schoongepoetstte houden als we met de vinger naar Amerika kunnen wijzen. Dit terwijl deze
machtsblokkenachter de schermen gewoon ‘twee handen op éénbuik’ zijn binnende NAVO en op alle
andere fronten. In mijn artikel van deze week (ziehier) legde ik al uit dat de NAVO zelf verantwoordelijk is
voor alleellende in de landen waar oorlog gevoerd wordt. Via hun proxy-leger ISIS brengen zijn dood en
verderf én zijn zij zelf degenen die de vluchtelingenstromen creëren. Vervolgens heeft het er nu dus ook nog
eens alle schijn van dat de vluchtelingen een zak geld krijgen om naar Europa te trekken.
De agenda wordt steeds duidelijker voor iedereen die zijn ogen wijd open durft te zetten. Men wil Europa
overladen met vluchtelingen en men wil door die vluchtelingenstroom binnenlandse onrusten creëren. Welk
hoger plan dient dat? Antwoord: “Problem, Reaction, Solution‘. Men wil de autochtone bevolking vermengen;
hun authenticiteit c.q. nationaliteitsgevoel doen verliezen; etnische groepen tegen elkaar ophitsen;
potentieële (zelf opgeleide) terroristen vermengen onder het volk en totale chaos scheppen. En in die chaos
zal het volk uiteindelijk smachten naar de oplossing van bovenaf. Dan is het toch heerlijk als er een New
World Order kan worden ingesteld vindt u niet?
Bron linkvermeldingen:bovendien.com,info-direkt.at,tegenlicht.vpro.nl
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Archonten..? Wablief..?
22 juni 2014 DoorGuidoJ.
Het verhaal dat je hieronder kunt lezen gaat over ‘de krachten achter de schermen’,
zoals wij ze al zo’n 5 jaar benoemen. Niet dat we al die tijd al weten wie of zelfs
‘wat’ deze krachten zijn, maar het werd ons wel steeds duidelijker, dat er een niet te
onderschatte collectief werkzaam is, achter de wereldwijde manipulatie,
systematisch onderdrukking en vooral de rigoureuze pogingen om deze Aarde naar
totale slavernij te dwingen. Nou, welkom op dit artikel, want dat is inderdaad nogal
wat..!
Om het ‘grotere plaatje’ in het vizier te krijgen, lijkt het wel, alsof je je door een oerwoud van -voor velen‘conspiracies’ heen moet vreten, daarbij vooral met een ‘open mind’ beseffend, dat je niet gek bent. Dát je
wel degelijk ziet wát je ziet. Neem nou 9/11. Simpel voorbeeld en een heel simpel antwoord op de vraag,
waar je deze‘krachten achter de schermen’dan bezig ziet. Nou, dáár dus.
De giga-intelligente wijze, waarop deze dag in elkaar is ‘geknutseld’, toont een mega-intelligentie, die zijn
weerga op Aarde niet kent. Want het gáát niet alleen om de fysiek zichtbare schade, die werd aangericht
met deze aanslagen, het gaat vooral om de mentaal-spirituele kanten. Zoals we dit onlangs behandelden in
het artikel over ‘cognitieve dissonantie’ (HIER)
De aanslagen van 9/11, en de even zovele andere ‘Valse-vlag’-operaties die zijn
uitgevoerd, de afgelopen tientallen jaren, tonen aan, hoé doortrapt deze krachten
op de hoogte zijn van de wijze waarop de menselijk geest werkt. Het blijkt namelijk
bij deze aanslagen, dus ook de 9/11-versies, dat een belangrijk onderdeel van deze
gebeurtenissen, de genoemde psychologisch-mentale factor is.
Kijken we naar de consequenties van die aanslagen, dan zie je meteen ook het
motief opdoemen. Onderdrukking, manipulatie, vrijheidsbeperking, angst-zaaierij
etc. etc. Maar het ongelooflijk geraffineerde plaatje van AL DEZE daden, is bijna niet te ontwaren.. En toch..
Toch is voor de zoeker met het Licht van de Waarheid in zijn hart, een grote stap te maken. Mits… Mits deze
zijn geest kan blijven open-houden, een open mind dus, om onbevooroordeeld te kijken naar wat zich voor
diens ogen afspeelt. Om te VOELEN wat er daadwerkelijk, om niet-zichtbaar niveau plaatsvindt. Manipulatie
en ontkrachting.
De eerste kennismaking met de Dementoren uit de Harry
Potterverhalen. Een energetisch aanval op Harry Potter en zijn neef
Dirk Duffeling (Opperdreuzel..) in een ‘tunnel’..
Archonten…? Wablief..?
2014 © WantToKnow.nl/.be
(met dank aan o.a. Johan Oldenkamp)
Volgens de Gnostici, zij die de diepere kennis van deze Aarde bestudeerden en bestuderen, is deze Aarde
al tienduizenden jaren ‘in handen van’ een buitenaards ras. En aangezien dat niet iets is, waar je zo even
eenvoudig over spreekt, kwam deze kennis in het verleden eigenlijk al, steeds verder weg te staan van de
‘dagelijkse besognes’ van de Aardbewoners. En daarbij: ‘Hoe moet je het concept van een ‘buitenaardse
overname’ nu feitelijk uitleggen’..? Veel van wat er op dit gebied dus bekend was, gezien werd, kon
uiteindelijk niet meer gedeeld worden, doordat het zó ongelooflijk was, dat de vertellers het wel uit hun
hoofden lieten, dit fenomeen te benoemen. En toch.. Laten we beginnen bij wat er nog wel bekend is..
De Nag Hamadi-geschriften. Bewaard voor een tijd waarin de mens in
staat zou zijn de strekking van (een deel van de oneindige reikwijdte)
zijn potentie te bevatten. En zijn onderdrukkers tegelijkertijd in het licht
zou kunnen zetten.
In 1945 werd in het Egyptische plaatsje Nag Hammadi, vlak boven
Luxor, in een grot een aantal kruiken gevonden met daarin 13
(sommigen spreken van 12) in leer gebonden boeken. De boeken
waren van papyrus en de tekst was in het Grieks geschreven. Velen
menen, gezien overeenkomsten met informatie uit het Nieuwe Testament, dat het hier om Christelijke
geschriften zou gaan.
Ten onrechte, want de waarheid is echter dat het hier om gnostische verhalen gaat. En hoewel de boeken
van het Nieuwe Testament oorspronkelijk ook gnostische geschriften waren, zijn deze door de Christelijke
kerk fundamenteel ‘aangepast’.
Gnosticisme of gnostiek gaat over ware godsdienst, en heeft met het Christendom feitelijk geen verbinding.
Het Griekse woord Gnosis betekent ‘kennis’ of ‘inzicht’ en daarmee wil het gnosticisme laten zien, dat
hogere kennis de deur is naar werkelijke vrijheid. Gnostici noemen zichzelf Telestes (‘iemand met een doel’).
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Mensen die de waarheid van de gnostiek kenden waren ‘gerichte’ mensen, dus mensen met een duurzame
focus. Ze hadden namelijk één doel in hun leven, een doel dat hen van binnenuit, duidelijk was geworden.
Gnostici en de ‘Archons’ of ‘Archonten’…
De onvervalste gnostische werken doen een boekje open over wezens die ‘Archons’ worden genoemd, of
‘Archonten’ in goed Nederlands. Deze wezens leven niet in een energetische wereld, de wereld binnen de
fysieke wereld, de wereld van de levensenergieën. Het zijn daarmee, net als zoveel levende
bewustzijnsvormen, wezens zónder fysiek lichaam, zoals wij dat kennen hier op Aarde, in 3D.
Alles waarvan jij denkt dat het ‘waarheid’ of ‘werkelijkheid’ is, is feitelijk ‘gefabriceerd’.. Bijna alles waarin je
gelooft, op het gebied van banken, politiek, medicijnen, de media en zelfs onze geschiedenis, is vervalst en
in elkaar gezet, zodat de mensheid in slavernij gebracht kon worden, zoals in een versie van de Matrix.
Je bent zó diep in slavernij beland, dat je niets eens meer in de gaten hebt, DAT je erin zit. We aanbidden
onze slavendrijvers, en bidden dat ze meer en meer van onze vruchten van ons afpakken. Én je vrijheid en
je alledaagse kijk op de je bestaan. Inmiddels ben je ‘het product’ geworden van een al eeuwenlang durende
campagne van culturele manipulatie, herschreven geschiedenis, en meer recent, van chemische
beïnvloeding.
De Archonten zijn feitelijk parasieten en leven van lage, of zoals wij ze kenschetsen, ‘negatieve’ energieën.
Wilhelm Reich (1897 – 1957) onderzocht wetenschappelijk de verschillende levensenergieën op Aarde en
kwam uit op de positieve levensenergieën en de negatieve. Tja, en de Archonten leven van de negatieve
levensenergieën, en dan vooral van de negatieve energie die ándere levende bewustzijnsvormen
uitstralen… En daar horen wij, in onze fysieke hoedanigheid ‘gevangen’, ook bij..
Vergelijk het zoals wij mensen bijv. dieren gebruiken naar ons goeddunken, bijvoorbeeld voor eigen voeding,
zo gebruiken de Archonten mensen voor eigen voeding. En wellicht, wie zal het zeggen, heeft de mensheid
deze ‘beestachtige praktijken’ van de Archonten ‘geleerd’. Hoe dan ook, Archonten hebben de
systematische productie van negatieve levensenergieën door mensen, in de loop der tijden, verder
‘geoptimaliseerd’. Zoals wij zeg maar de intensieve veehouderij als een ‘groot goed’ zien.
Het waren de Archonten die herhaaldelijk de bibliotheek van Alexandrië hebben vernietigd, die gebouwd was
door de Gnostici. Volgend op deze vernietiging, begonnen de gnostici meer en meer te schrijven over de
Archonten. Deze geschriften, of codici, met meer dan 50 teksten, waren de geschriften die in Nag Hammadi
werden ontdekt. De geschriften zijn ook volkomen intact en daardoor en daarom zo waardevol. Ze
overleefde 1300 jaar van inquisitie door de Archonten, een inquisitie tégen de waarheid.
Deze geschriften beschrijven dus de invasie als een soort virus, maar moeilijk om preciés te verklaren. Ze
vertellen over de mogelijkheid van de Archonten om de werkelijkheid zowat te dupliceren. Bedoelt met
name, om ons een loer te draaien, zodat we hun waarheid als de ónze zouden omarmen. En voor eeuwen
en eeuwen is dit gelukt. Maar we worden massaal wakker en zijn op weg, ook het laatste doek rondom deze
‘loerdraaiers’ te ontmaskeren. De Nag Hammadi-teksten leggen uit, dat de Archonten een soort naijver of
jaloersheid ontwikkeld hebben, op de mensen, doordat deze mensen iets bezitten, wat zij, de Archonten niet
(denken te) bezitten. Namelijk een… ZIEL..
Er wordt verteld over hun haat tegen de emoties die wij aan de dag kunnen leggen in het kader van Liefde,
in het bijoznder elke afleiding daarvan, zoals compassie en onvoorwaardelijke liefde en vergeving.. De
Archonten prefereren geweld, agressie, haat, dood en oorlog, en voeden zich dus aan de negatieve oogst
van dat gedrag en de manifestatie van die gebeurtenissen. Ze leven van de energie van stervenden, terwijl
ze ondertussen aan het controlebord zitten van de gebeurtenissen die tot dit lijden aanleiding geven.. Komt
het je al bekend voor..?? Het voeren van valse oorlogen (bijv. de 9/11-valse oorlogen in Irak en Afghanistan)
vindt plaats binnen de door het geschapen valse realiteit..!
Hoe wij negatieve levensenergieën produceren..
Dat wij mensen, door het uitscheiden van negatieve gevoelens of
negatieve gedachten, een bewuste intelligentie van voeding voorzien,
is wellicht een creepy gedachte voor je. Dus al onze gevoelens en/of
gedachten die negatief van aard zijn, en die we, bijvoorbeeld door
een innerlijk conflict niet durven accepteren en daardoor afstoten. En
die negatieve energie wordt als ‘smakelijk hapje’ door de Archonten,
als uitgehongerde wolven, verorberd.
En zolang wij ze voeden, zolang wij hun ‘melkkoetjes’ zijn, zitten ze in
onze realiteit en zijn ze allesbehalve nep. Ze weten na al die
tienduizenden jaren exact hoe ze het mensenras kunnen bespelen om hun ‘negatieve voeding’ te krijgen.
Om deze voedselproductie te verzekeren en te optimaliseren, hebben deze parasitaire wezens, lang
geleden een deal gesloten met bepaalde families, in ruil voor macht en aardse rijkdommen. Deze
verraderlijke families werken dus indirect met deze Archonten sámen… Op een wijze die voor (bijna)
iedereen vanzelfsprekend geheim dient te blijven..
Want deze machten wilden de vrije mens gevangen nemen en hem eeuwig tot slaaf maken
(Evangelie van Filippus §13)
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En natuurlijk.. Natuurlijk komt de totale bekende menselijke geschiedenis in een geheel ander licht te staan
met dit gegeven. Tegenwoordig voeden de Archons zich voornamelijk met behulp van mensen die verslaafd
zijn aan de televisie of aan games en dat is hun ‘basisvoeding’ maar hoofdmaaltijden blijft o.a. het leed van
het seksueel misbruik van kinderen. Bepaalde groepen mensen, offeren anno 2104 namelijk nog altijd
mensenkinderen aan deze ‘goden’.
Denk je dat dit alles onzin is?
Hoe verklaar je dan dat de Nag Hammadi-geschriften beschrijven dat de Archons, wanneer ze zich
materialiseren in de fysieke werkelijkheid, eruit zien als reptielachtige wezens met schubben en als
amoebeachtige wezens met zeer grote ogen. Deze beschrijving komen we namelijk op nog veel meer
plaatsen tegen. Er zijn zelfs beeldjes en tekeningen van gemaakt door onze voorouders. Bovendien zijn er
vele mensen die in ieder geval de amoebeachtige wezens met eigen ogen hebben gezien. Laten we er dus
vooralsnog maar vanuit dat de onveranderde Nag Hammadi-geschriften wilden waarschuwen voor deze
wezens.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de Archons op een gegeven moment hadden uitgevogeld hoe zij konden
incarneren in een menselijk lichaam. Naast de voedingsstoffen die dit lichaam nodig heeft, bleven de als
mens geïncarneerde Archons hongerig naar negatieve levensenergieën. Nu kunnen we ook onszelf beter
gaan begrijpen, want alle volbloed mensen hebben naast de voedingsstoffen voor hun fysieke lichaam
behoefte aan positieve levensenergieën. Krijgen we dit onvoldoende, dan sterft onze ziel en worden we
‘zielloze’ mensen, dat wil zeggen menselijk hulzen die geen geweten meer hebben. We noemen deze
mensen tegenwoordig psychopaten (psyche ‘ziel’ en pathos voor ‘dood’).
En achter de 13 ‘elite’-families gaat/gaan vanzelfsprekend een of meerdere
‘leiders’ schuil.. In het donker, waar het tijd wordt dat het licht voor inkijk mag
zorgen.
De Archonten onder ons…
De Nag Hammadi-teksten beschrijven de Archonten als lijkende op een reptiel,
terwijl andere er als half-embryo’s uitzien. Zoals in de vorm van een ongeboren
baby, dan met een grijze huid en donkere, niet-bewegende ogen. Archons
kunnen dus in de energetische belichaming komen van mensen, en deze
vervolgens gekke dingen laten doen. Onverwachte dingen. Ze imiteren het leven met een façade van cultuur
en chaos. Er is een tijd geweest, volgens deze geschriften, dat de gnostici in staat waren de Archonten
gevangen te zetten. En dat ze op de een of andere manier ook weer zijn vrijgelaten.
In een interview met Jeff Rense, sprak de alchemstische wetenschapper Jay Weidner dat deze vrijlating
wellicht in het boek van Enoch werd genoemd. Dat de demonen in een doos waren opgeborgen, maar dat
ze terug zouden keren, in het eind der tijden. Weidner vraagt zich ook af, of de Archons wellicht ook de
Annunakki zouden kunnen zijn, die op Aarde kwamen, ons DNA veranderden, om ons tot slaven te maken,
en dat we wellicht meer informatie over dit fenomeen zouden kunnen te weten komen, via de boeken van
Sitchin over de Annunakki.
In onze wereld hebben we dus de als mens geïncarneerde Archons en mensen waarvan de ziel is
verhongerd. Beide soorten ‘mensen’ zijn psychopaten. Sinds mensenheugenis spelen deze psychopaten de
baas omdat de naïeve mensen met een ziel (de zielige mensen) de psychopaten de baas laten spelen. Nu
we op basis van bijna tweeduizend jaar oude geschriften weten dat er sprake is van intensieve menshouderij
door de Archons, kunnen we diverse conclusies trekken. Net als in de bio-industrie is het efficiënter om
mensen zo dicht mogelijk op elkaar te hokken, geconcentreerd in grote steden.
Net als in de beestachtige ‘veeteelt’ krijgen ook mensen stoffen toegediend die de productie bevorderen,
zoals alcohol, nicotine, drugs (inclusief farmaceutica) en geraffineerde suiker. In tegenstelling tot dieren, die
het toegediend krijgen, worden mensen verleid om deze (verslavende) stoffen zichzelf toe te dienen.
Eenmaal verslaafd zorgen de mensen vervolgens helemaal zelf voor hun toediening.
De Archons en de Jezuieten..!
Kijk op deze site eens naar de twee artikelen over de Jezuiten.. (HIER en HIER) We raden je aan -voor een
ruimer beeld- deze twee artikelen ook te bekijken in het kader van dit artikel, want de oprichter van deze
Jezuietenclub, Ignatius van Layola, werd door antroposoof Rudolf Steiner al afgeschilderd als ‘buitenaardse
manipulator en onderdrukker’. En van een niet-Aardse komaf, hier op Aarde, om de mensheid te
onderdrukken en te gebruiken als vee.. Wist je overigens dat de nieuwe paus opnieuw een Jezuïet is..? Kijk
eens naar de volgende uitspraken over deze Jezuïeten..
“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”
Paus Clemens XIV
***
“De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der
onpeilbare diepten opsteeg.”
Blaise Pascal
***
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Bewezen: De huidige massa-immigratie is terug te voeren tot oude EU-plannen!
(Door:Michael Mannheimer– Vertaling:E.J. Bron)
De EU en Duitsland, als machtigste EU-land, hebben de oorlog
verklaard aan de Europese volkeren. De volkerenmoord op de
Duitsers en overige EU-landen is door de leiders naar zich
toegetrokken. Merkel heeft van Duitsland definitief een socialistische
dictatuur gemaakt en dreigt iedere Duitser die zichzelf niet zonder
verzet wil laten afschaffen (en dit zijn meer dan 80% van alle Duitsers) met totalitaire maatregelen. Wie niet
buigt voor deze sluipende automatische genocide wordt door de hoogste regeringskringen als “tuig”
belasterd. De immigratie is het finale wapen tegen het eigen volk geworden. Duitsland stuurt aan op zijn
vermoedelijk heetste herfst in zijn geschiedenis. De afloop is niet bekend. Alles, van een militaire putsch, het
ten val brengen van de regering door het volk of de meerderheid van de afgevaardigden tot aan een
burgeroorlog toe is mogelijk. Slechts één ding is zeker: als de soeverein (het volk)niettegen de politiek en de
media in opstand komt, zal het door hen ten grave gedragen worden. Want precies dát zit er achter de door
socialisten gedragen politiek van de massa-immigratie.
Al jarenlang waarschuwen islamcritici exact voor de toestanden die we nu beleven
Al jarenlang waarschuwen wij islamcritici voor EU-plannen om Europa met miljoenen “vluchtelingen” uit
Noord-Afrika en het Nabije oosten te overspoelen. In een artikel van 16 december 2014schreef ikover de
onthulling van een geheim Brits plan om Europa massaal te overstromen door middel van miljoenen mensen
uit Afrika en het Nabije Oosten.
Dit plan werd aan de Londense krant “Daily Mail” toegespeeld en op 23 oktober 2009 onder de titel “Labour
wanted mass imigration to make UK more multicultural” gepubliceerd. Geen enkel mij bekend Duits medium
berichtte tot op de dag van vandaag over dit geheime plan van de Engelse (o.l.v. Tony Blair) en Europese
socialisten, die hiermee hun droom van een nieuw, een multicultureel mens willen realiseren.
De gelijkheidswaan van de socialisten is de vader van de waanzin van de massa-immigratie
Deze multiculturele mens dient te ontstaan uit de vermenging van alle rassen, die men via een massale
massa-immigratie naar Europa wilde creëren: Het doel in een Europees eenheidsmens, die niet
onderscheiden kon worden qua ras, herkomst, taal of huidskleur – zodat geen mens in een ander mens
meer een concurrent of vijand zou kunnen zien.
De uitvoering van het plan zien we nu aan de naar ons toekomende vluchtelingenmassa´s, die precies uit
die regio´s komen die door Engeland en de EU waren bedoeld: uit Afrika en het Nabije Oosten.
Fjordman was een van de eerste islamcritici die wees op het geheime socialistische plan van een nieuwe
Europese orde. Als een van de eersten überhaupt waarschuwde de legendarische Noorse islamcriticus
Fjordman exact voor deze plannen, die, toen ze dan toch door de pers werden opgepakt omdat wij er in
onze toespraken en artikelen op wezen, constant werd afgedaan als “grove samenzweringstheorie van
rechtse idioten”. Laten we eens kijken wat een van deze “rechtse idioten” al op 22 november 2009 bij “Gates
of Vienna” publiceerde:
“Het is goed gedocumenteerd dat er gedetailleerde plannen voor de lange termijn bestaan om de EU met
het islamitische Noord-Afrika en het Nabije Oosten uit te breiden. Dit werd in het jaar 2007 openlijk door
meerdere vooraanstaande functionarissen, inclusief de Britse minister van Buitenlandse Zaken, bevestigd.
Een krant publiceerde doorgesijpelde EU-plannen om in de komende decennia 50 miljoen (!) Afrikanen naar
Europa te importeren, hoewel de stedelijke gemeenschappen overal in West-Europa al instorten onder de
massa-immigratie. Een vooraanstaand functionaris uit de Labour-regering van Tony Blair in Groot-Brittannië
heeft openlijk bevestigd dat zij de massa-immigratie gestimuleerd heeft om kiezers te importeren en de
etnische samenstelling van het land te veranderen. Een dergelijke politiek wordt zonder twijfel in landen van
Duitsland tot Australië bevorderd.”
Al een maand later, op 26 december 2009, publiceerde ik dit profetische artikel van Fjordman hier op dit
blog. De huidige massa-immigratie is de letterlijke uitvoering van het plan van de socialistische EU
We bevinden ons zonder twijfel in het midden van de uitvoering van deze massale overstroming met de
hierboven omschreven doelen, die de volledige verwoesting/opheffing van alle Europese natiestaten, maar
op de lange termijn ook de uitroeiing van de in duizenden jaren gegroeide Europese etniciteit omvat.
Media en politiek trekken daarbij één lijn en hebben hun volk, voor zover het zich de afschaffing van zichzelf
niet zonder verzet laat welgevallen, tot “tuig” verklaard. Meer nog: Merkel dreigt het volk openlijk met
totalitaire maatregelen: “Aan onze tolerantie komt een eind!” (hier). Ze zal voor de tweede keer in haar leven
meemaken wat het betekent als het volk in opstand komt en zijn rechten herovert. Of deze tweede opstand
net zo vreedzaam en voor de onderdrukkers van het als “tuig” belasterde volk net zo mild zal aflopen als 25
jaar geleden mag betwijfeld worden.
Bron: http://michael-mannheimer.net
Auteur: Michael Mannheimer - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/09/07/bewezen-de-huidige-massa-immigratie-is-terug-te-voeren-tot-oudeeu-plannen/#more-96405
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Naar IS overgelopen kamerlid weigert zetel op te geven; coalitie raakt meerderheid kwijt
DoorSake van der Wall• woensdag 9 september 2015
Het Tweede Kamerlid van de VVD dat woensdag is overgelopen naar
de Islamitische Staat weigert zijn zetel op te geven. Hierdoor is de
coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijt.
Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD is woedend: “Dit is je
reinste kiezersbedrog. Als je als Kamerlid wilt overlopen naar de
Islamitische Staat, dan moet je dat natuurlijk zelf weten. Maar wees
dan wel zo fatsoenlijk om je zetel terug te geven. Deze persoon is
dankzij de VVD in de Kamer gekomen.”
Kamerleden die overlopen naar strijdende partijen in het Midden-Oosten zijn al langer controversieel, omdat
zij consequent aan het pluche blijven kleven. Eerder stapte Johan Houwers al over van de VVD naar AlNusra en verruilden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA voor de Koerdische PKK. Voormalig 50PlusKamerlid Norbert Klein begon een eigen terreurbeweging voor ouderen in Jemen.
De VVD heeft nog niet bekendgemaakt om welk Kamerlid het gaat. Volgens ingewijden betreft het de
woordvoerder staatsrecht. Het is nog onduidelijk hoe hij vanuit Raqqa zijn parlementaire taken wil gaan
vervullen.

Jean Claude Juncker, drank maakt meer kapot dan je lief is
Even een paar heldere sobere uurtjes, ofschoon? EU commissie
voorzitter Jean Claude Juncker waarschuwt Putin dat de EU klaar
staat als de grenzen in gevaar gebracht worden, daarmee doelend
op de grenzen van de Baltische Staten en Polen. Juncker wil dat dit
in Moskou gehoord wordt !
Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van een seniele dementerende
door drank verteerde ouderling ? Voorlopig moeten Schulz en
Timmerfrans het woord voeren, waarmee het Amsterdamse gezegde ‘je komt van het kakkebed in het
pissebed ‘weer een nieuwe betekenis krijgt.
Ook de imitatie van de ‘state of the Union ‘die Juncker zou uitspreken, was niet meer dan wat reeds van te
voren door zijn 2 adjudanten was verklaard. Gebral over solidariteit, gezamenlijk problemen oplossen,
waarbij Griekenland en de economische cisis niet meer in het programmaboekje thuis horen, voeren de
boventoon.
Zijn dit de door velen lang verwachte laatste stuiptrekkingen alvorens de EU in stof en puin zal ondergaan ?
Nee, spijtig genoeg is het nog niet zo ver. In ons land houdt de heilloze VVD / PvdA coalitie vast aan de
zelfdestructie die de door Brussel uitgestippelde koers ( gewoon goed de Cognac of Whiskey lucht blijven
volgen ) aangeeft. Weliswaar voor beide partijen ieder om eigen reden, de VVD en dan met name Rutte, die
om reden van gehoorzaamheid nog wel een carrière schouderklopje verwacht en bij de tot op het bot
verdeelde PvdAeen soortgelijk beeld, want wat doen wij met de hele lading momenteel in het kabinet
zittende nietsnutten, als Rutte 2 ter ziele gaat ?
Brussel als grote vuilnisstortplaats voor uitgerangeerde politici lonkt !
Juncker is van mening dat de solidariteit in de EU ontbreekt. Het is maar hoe je het bekijkt. Als je schapen
die niet naar de slachtbank geleid willen worden en het naderend onheil instinctief aan voelen komen, verwijt
dat zij trachten te vluchten, dan is dat inderdaad niet solidair ten aanzien van de andere schapen. Maar
schapen reageren instinctiefen verschillende EU landen zoals Oostenrijk en Spanje zijn geen schapen en
hebben reeds gezegd niet mee te willen doen meteen militaire interventie in Syrië. Zijn zij daarom niet
solidair ? Moet er, nadat de VS de hele Midden Oosten regio die door de interventie in Irak reeds hadden
gedestabiliseerd, nu een tweede Irak komen ? De Franse president Hollande, nu reeds bezig met een
verkiezingsstrijd is van mening dat zijn land de Amerikanen moet helpen. Niet omdat Frankrijk en de VS
vrienden zijn, maar omdat Hollande hiermee meent zijn land en daarmee uiteindelijk zich zelf weer wat glans
te kunnen verlenen.
En zo ziet u, hoe door beslissingen van een man of juist het uitblijven daarvan, zaken een richting nemen,
die door ieder weldenkend mens bij voorbaat worden afgewezen, maar in de politiek gangbaar zijn.
Verantwoording hoef je niet af te leggen, sancties zijn een onbekend woord.
http://www.geennieuws.com/2015/09/jean-claude-juncker-drank-maakt-meer-kapot-dan-je-lief-is-2/

The consequences of Mass Immigration: 'Cultural Enrichment' in Sweden (video)
https://youtu.be/9up0CLLPPpo
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EU en Oxfam lanceren campagne om 60 miljoen immigranten toe te laten
Denemarken plaats juist advertenties in Arabische kranten: ‘Kom niet hierheen’ –Saudi Arabië wil 200
nieuwe moskeeën bouwen – in Duitsland– Slechts 5 van de 57 moslimlanden laten hun vluchtende
geloofsgenoten toe –D66 leider Pechtold: Invasie mannen met baarden minder erg dan ‘vent met geverfd
haar’ (Wilders)
De Arabische landen eisen dat Europa nog veel meer moslims
opneemt, maar blijven hun eigen grenzen ondertussen hermetisch
gesloten houden voor hun cultuur- en geloofsgenoten.
Een van de meest corrupte regeringen ter wereld, die van de EU,
heeft de handen ineen geslagen met een volgens sommigen even
corrupte liefdadigheidsorganisatie, Oxfam (2). Samen hebben ze een
campagne gelanceerd om de Europese burgers een zo groot
mogelijk schuldgevoel aan te praten over de stroom ‘vluchtelingen’ uit
het Midden Oosten en Afrika. Doel?60 miljoenimmigranten, vrijwel
allemaal moslims, in Europa brengen.
Afgelopen zondag startten de Europese Commissie en Oxfam op de Expo in Milaan hun ‘YouSaveLives’
campagne, zogenaamd om ‘een gezicht en een naam aan dit enorme leger onzichtbare mensen’ te geven.
EU-commissaris voor humanitaire hulp, Christos Stylianides, verklaarde tijdens de lancering dat ‘de burgers
van de EU de belangrijkste bron voor de hulp aan vluchtelingen zijn... In 2014 trok de Europese Commissie
€ 854 miljoen uit om in 33 landen vluchtelingen op te nemen. Deze campagne informeert deze burgers en
geeft hen een idee waar het geld aan besteed wordt.’
De EU-commissaris kreeg bijval van Winnie Byanyima, uitvoerend directeur vanOxfam International, die
benadrukte dat het ‘nu meer dan ooit van vitaal belang is dat we de aandacht vragen voor de noden, de
hoop en de dromen van ontelbare mensen die gedwongen werden alles achter te laten en te vluchten.’
‘Uitdrukking van solidariteit’
De campagne is ook online te volgen onder de titel ‘EUSaveLives’. Hier is te lezen dat de EU Commissie de
hulp aan vluchtelingen ‘een uitdrukking van de Europese solidariteit met mensen in nood van over de hele
wereld’ noemt. De EU-lidstaten en de Commissie zijn bij elkaar opgeteld de grootste gevers van humanitaire
hulp ter wereld. In Libanon wachten naar verhouding het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner op hulp
en op transport naar Europa. In het land zijn bijna 1,2 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Syrië.
Honderdduizenden mensen en gezinnen leven er in tenten of onvoltooide gebouwen. Vooral in de winter is
het door de relatieve kou een moeilijk bestaan. (1)
Deense regering wil asielzoekers stoppen, links nodigt hen juist uit
Denemarken, dat onlangs om minder aantrekkelijk te worden de automatische uitkeringen voor immigranten
fors terugdraaide van € 1460 naar circa € 800 per maand, is een van de vele Europese landen die probeert
de vluchtelingenstroom naar eigen land binnen de perken te houden. Al in juli besloot de centrumrechtse
Deense regering om in vier Libanese kranten advertenties te plaatsen met de tekst ‘Kom niet hierheen’.
Daarin werd ook gewezen op de fors lagere uitkeringen en werd asielzoekers verteld dat ze in geen geval
hun familie zouden kunnen laten overbrengen.
Linkse organisaties startten daarna een tegencampagne in buitenlandse kranten waarin ‘vluchtelingen’ juist
welkom werden geheten, en werden uitgenodigd om naar Denemarken en Europa te komen. (3)
Oost Europa niet gediend van dreigementen uit Brussel
Nadat EU-president Jean-Claude Juncker had gedreigd om lidstaten die weigeren hun grenzen verder open
te zetten te straffen met sancties en boetes, reageerden Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, die in de
komst van miljoenen moslims een grote bedreiging voor hun eigen cultuur en samenleving zien, dat ‘de
introductie van verplichte en permanente quota’s... onacceptabel zou zijn.’ (4)
Gastvrije Europeanen getrakteerd op Allahu Akbar, geweld en uitwerpselen
Eerder had de Hongaarse premier Victor Orban de verontwaardiging van de hele Europese gevestigde orde
over zich heen gekregen, omdat hij als enige regeringsleider waarschuwde dat de ‘ontelbare miljoenen
moslims’ een gegarandeerde crisis in Europa zullen veroorzaken (7). Dat was vlak nadat vele tientallen in
Boedapest aangekomen moslims vlakbij het centraal station‘Allahu Akbar’ en ‘Fuck You’ schreeuwdentegen
Hongaarse voorbijgangers en tegen de politie.
In eenander filmpjeis te zien hoe moslim migranten in een metro in Frankrijk de passagiers de stuipen op het
lijf jagen met hun intimiderende ‘Allahu Akbar’ ‘gezangen’. In Italië vielen agressieve migranten een bejaarde
vrouw aan, sleurden haar aan haar haren de auto uit en probeerden deze te stelen. Anderen wilden een bus
omver te gooien en wierpen met uitwerpselen. ‘Hoe willen ze deze mensen in Duitsland integreren?’ vroeg
een Poolse getuige zich hardop af. ‘Ik voelde me even in een oorlogszone. Het spijt me voor deze mensen,
maar als ze in Polen zouden komen zouden ze op geen enkel begrip kunnen rekenen’ (8).
PvdA: Zoveel als nodig opnemen; D66: Baardeninvasie minder erg dan Wilders
De Duitse sociaaldemocratische vicekanselier Gabriel stelt desondanks dat zijn land jaarlijks op zijn minst
een half miljoen immigranten kan opnemen. Tevens eist hij dat andere Europese landen eveneens ‘hun
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verantwoordelijkheid nemen’. (5) Ook de Nederlandse PvdA wil ‘zoveel als nodig’ vluchtelingen opnemen.
D66 leider Pechtold noemde een invasie van ‘mannen met baarden’ minder erg dan ‘een vent met geverfd
haar’, waarmee hij Wilders, die de grenzen wil sluiten en daarvoor door met name de linkse partijen
verketterd werd, belachelijk maakte. (9)
De door Brussel beoogde 60 miljoen voornamelijk islamitische immigranten kunnen met dit soort politici al
binnen luttele jaren worden gehaald.
De Duitse krantBildnam in de regio Berlijn en Brandenburg alvast een voorschot op wat dat voor de
toekomst betekent, en publiceerde zijn edities gisteren met een volledig Arabischtalige bijlage (5). Als de
vluchtelingenstroom inderdaad nog groter wordt, waar bijna het complete establishment in Europa voor pleit,
dan zal het over een jaar of 20 wellicht precies andersom zijn: dan mogen autochtone Duitsers blij zijn als
Bild bijlages in hun eigen moedertaal publiceert.
Slechts 5 van de 57 moslimlanden nemen geloofsgenoten op
Ondertussen blijven Saudi Arabië en de andere steenrijke Golfstaten weigeren om mede moslims uit Syrië
op te nemen. Sterker nog: het is hen juist nog moeilijker gemaakt om naar deze landen met grotendeels
dezelfde taal en cultuur te vluchten. Van alle 57 moslimlanden laten alleen Turkije, Algerije, Jemen,
Mauritanië en Soedan vluchtelingen toe.
Saudi Arabië wil 200 moskeeën bouwen – in Duitsland
De Saudi’s hebben Duitsland wel aangeboden om 200 moskeeën voor de nieuwe moslim migranten te
bouwen. Die gaan dan wel het Salafisme prediken, dus dezelfde anti-Westerse haatdragende ideologie die
ISIS ertoe beweegt christenen en ‘verkeerde’ moslims massaal uit te moorden. De secretaris-generaal van
de Duitse regeringspartij CSU noemde het aanbod daarom ‘meer dan cynisch. Dit is geen moslim
broederlijkheid. Waar blijft de solidariteit in de Arabische wereld?’ (6).
‘Als Europa grenzen niet afsluit wordt het islamitisch’
In Amerika beseffen velen veel beter dan de Europeanen waar dit allemaal toe kan leiden. ‘Als Europa zijn
grenzen niet afsluit, wat houdt de islamitische wereld en de Derde Wereld dan tegen om erheen te gaan en
het continent met hun eigen soort te herbevolken, terwijl de krimpende Europese bevolkingen uitsterven?’
schreef de conservatief Pat Buchanan, ooit presidentskandidaat, in zijn laatste column.
Xander - (1) Breitbart, (2) New York Times, (3) Breitbart, (4) Infowars, (5) NOS, (6) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (7) Breitbart, (8) YouTube (viaInfowars) (/YouTube 2), (9) NU

Vladimir Poetin over moslims
jun 21, 2015
Geen wonder dat hij door Forbes werd gekozen als de machtigste persoon in de wereld !! Dit is zoals het
hoort. Politici maak aantekeningen!
Dit is een van die momenten, dat onze verkozen leiders aandacht zouden moeten besteden aan het advies
van Vladimir Poetin. Ik stel voor dat niet alleen onze leiders maar elke burger aandacht besteed aan dit
advies. Hoe eng is dat? Het is een trieste dag wanneer een communist zinvollere uitspraken doet dan onze
leiders, maar hier is het !!!! Vladimir Poetin’s speech – De kortte speech ooit!!!
Op 4 augustus 2013, Sprak de Russische president Vladimir Poetin de Doema (Russisch parlement) toe, en
gaf een toespraak over de spanningen met minderheden in Rusland:
“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te
eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.
Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen
te gaan waar dat is de staatswet. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben
Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te
veranderen om beter bij hun wensen te passen.
Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze
Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk,
als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken
met Rusland.
De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier
van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van
nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Russische nationale belangen voorop te stellen, in acht
nemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen.”
De politici in de Doema gaf Poetin een vijf minuten durende staande ovatie.
Stuur dit duidelijke stukje even naar die domme varkens van onze Roverheid in Den Haag!
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Duitsland's demografische islamitische revolutie


De plotselinge stijging van de moslimpopulatie van Duitsland — aangedreven door een migratiegolf die
niet is voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog — representeert een demografische verschuiving
van epische proporties, één waar critici van het land's open-deur migratiebeleid voor waarschuwen, één
die het gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen.

"20 miljoen vluchtelingen staan te wachten in de deuropening van Europa." — Johannes Hahn, EU
commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen.

Volgens Aiman Mazyek, hoofd van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland, is het bezoekersaantal
van vele Moskeeën in de afgelopen maand alleen al verdubbeld.

Een groot aantal (40%) is afkomstig uit Balkanlanden, Albanië en Kosovo meegerekend. Dit impliceert
dat bijna de helft van de gearriveerden in Duitsland bestaat uit economische migranten, geen
vluchtelingen uit oorlogsgebieden. — Thomas De Maizière, Duitse Minister van Binnenlandse Zaken.

Islamitische mannen gevestigd in Duitsland maken stelselmatig misbruik van sociale- voorzieningen en
uitkeringen door twee, drie, of vier vrouwen over te laten brengen uit de islamitische wereld en met ze in
het huwelijk te treden met de aanwezigheid van een imam. Eenmaal in Duitsland vragen deze vrouwen
zorgtoeslagen aan, inclusief de bekostiging van alleenstaande woningen voor hen en hun kinderen,
hierbij claimen zij "alleenstaande ouder" te zijn.— Aldus een uitzendende omroep van RTL.

"Wat op het spel staat voor ons vandaag is Europa, het dagelijks leven van de Europese burger, de
Europese waarden, het overleven of verdwijnen van Europese staten, en specifieker geformuleerd, hun
extreme transformatie. Vandaag de dag is het niet enkel de vraag in wat voor een Europa wij prefereren
leven, maar of alles wat we vandaag zien als Europa nog wel zal bestaan." — Viktor Orbán, Minister
president van Hongarije.
Duitsland's moslimpopulatie is in snelvaart gestegen met een groei van 700,000 man in 2015, hiermee is het
voor het eerst in tijden dat het totaal aantal moslims in het land bijna de 6 miljoen bereikt heeft.
De plotselinge stijging van de moslimpopulatie van Duitsland — aangedreven door een migratiegolf die niet
is voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog — representeert een demografische verschuiving van
epische proporties, één waar critici van het land's open-deur migratiebeleid voor waarschuwen, één die het
gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen.
Tijdens een persconferentie op 19 augustusopenbaardede Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Thomas
de Maizière, dat een record-aantal migranten en vluchtelingen van 800,000 — het equivalent van bijna één
procent van Duitsland's totale inwonersaantal — in Duitsland zal worden verwacht in 2015, het viervoudige
van het aantal in 2014. Hij vertelde dat alleen al in de maand juli 83,000 nieuwe migranten zijn gearriveerd,
en dat er in de verwachtingen voor augustus een alsmaar stijgende lijn zit.
De Maizière zei, dat ondanks dat de meeste migranten afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en NoordAfrika, er toch een groot aantal (40%) afkomstig is uit Balkanlanden, Albanië en Kosovo meegerekend. Dit
impliceert dat bijna de helft van de gearriveerden in Duitsland bestaat uit economische migranten, en niet uit
vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Volgens de Duitse publieke omroep Deutsche Welle, ontvangt het
hierboven afgebeelde vluchtelingenkamp, gevestigd in Berlijn,
dagelijks 2000 aanmeldingen voor asiel. (bron: Deutsche Welle video
screenshot)
Volgens een recente schatting gedaan door de Centrale Raad van
Moslims in Duitsland (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD),
een Islamitische overkoepelende groep gevestigd in Cologne, is van
de 800,000 in Duitsland aangekomen vluchtelingen in 2015, maar
liefst 80% (of 640,000) Moslim. Over deze schatting valt niet te twisten.
Buiten de nieuwkomers, is de natuurlijke groei van de moslimgemeenschap die al in Duitsland woont
ongeveer 1.6% per jaar (of 77,000). Aldus datageëxtrapoleerdvanuit een recente studie van het Pew
Research Center over de groei van de moslimpopulatie in Europa.
Gebaseerd op projecties van Pew, heeft de moslimpopulatie van Duitsland eind 2014 een geschat aantal
van 5,068,000 bereikt. De 640,000 Moslim migranten die in 2015 in Duitsland arriveren, opgeteld bij de
natuurlijke groei van 77,000, geeft weer dat de moslimpopulatie van Duitsland zal stijgen met 717,000.
Hiermee is het geschatte volledige aantal 5,785,000 voor het eind van 2015. Hiermee is Duitsland het land
met de grootse moslimpopulatie van West-Europa.
Ter vergelijking: De groei van Duitsland's moslimpopulatie zou, met een toename van 3 miljoen in een jaar,
gelijk staan aan de moslimpopulatie van de Verenigde Staten.
Volgens critici, negeren Duitse ambtenaren door de druk om Europa's migratiecrisis op te lossen de lange
termijn consequenties van het opvangen van zo veel migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Naast de gevaren voor de veiligheid (het is bijna zeker weten een feit dat als vluchtelingen vermomde
radicale moslims Duitsland proberen binnen te dringen), zal de groei van de immigratie van moslims de
islamisering van Duitsland versnellen. Dit proces is al aardig op gang.
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Islam is de snelst groeiende religie in postchristelijk Duitsland. Dit wordt bevestigd door het feit dat een
groeiend aantal kerken in Duitsland vervangen worden door moskeeën, waarvan sommigen publiekelijk
oproepen om te bidden (deadhan) door middel van luidsprekersystemen die buiten geïnstalleerd staan. De
groei is zo sterk, dat sommige buurten in Duitsland lijken op, en klinken als plekken in het islamitische
Midden-Oosten.
De islamitische Shariawetgeving is zich snel aan hetontwikkelenin heel Duitsland, een gevolg hiervan is dat
er in alle grote steden van Duitsland Sharia rechtbanken gevestigd zijn. Dit "parallelle rechtssysteem"
ondermijnt het geldende recht van Duitsland. Expertswaarschuwenhiervoor, maar ambtenaren zijn te
"machteloos" om er iets aan te veranderen. Ondertussen worden er steeds vaker zaken uitgesteld door
Duitse rechters, endoorgestuurdnaar de Sharia rechtbanken.
Hoewel polygamie illegaal is volgens Duitse wetten, is het verschijnsel nietsongewoonsin de grote steden
van Duitsland. In Berlijn is bijvoorbeeld aangetoond, dat naar schatting een derde van de moslimmannen in
de wijk Neukölln twee of meer vrouwen heeft.
Bij de omroep RTL, een van Duitsland's grootste mediabedrijven, maken islamitische mannen, gevestigd in
Duitsland, stelselmatig misbruik van sociale- voorzieningen en uitkeringen door twee, drie, of vier vrouwen
over te laten brengen uit de moslimwereld, om vervolgens met hen, in de aanwezigheid van een imam, in
het huwelijk te treden. Eenmaal in Duitsland vragen deze vrouwen zorgtoeslagen aan, inclusief de
bekostiging van alleenstaande woningen voor hen en hun kinderen. Hierbij claimen zij "alleenstaande ouder"
te zijn.
Hoewel deze uitkeringsfraude door moslimmigranten geldt als een "publiek geheim" dat de Duitse
belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's kost, zijn overheidsinstanties te onwillig om actie te ondernemen,
omdat dit niet politiek correct zou zijn, zegt RTL.
Door de steeds vaker voorkomende gewelddadigheid, gepleegd door onbeholpen immigranten uit het
Midden-Oosten en de Balkan, zijn bepaalde delen van Duitse steden veranderd in "wetteloze gebieden" —
gebieden diein praktijk "no-go" zoneszijn voor de politie.
In Wuppertal zijn bebaarde moslimradicalen actief, de zogenaamde "Shariapolitie". Deze proberen op
straatde islamitische wetgeving te forcerendoor gele folders uit te delen die uitleg geven over de islamitische
gedragscode in de Sharia-zones van de stad. In Hamburg hebben moslimradicalen tientallen basis- en
middelbare scholen geïnfiltreerd, waarze islamitische normen en waarden opleggenaan niet-islamitische
leerlingen en docenten.
In Berlijn hebben lokale ambtenaren regels met betrekking tot religieuze kledingingetrokken, zodat
moslimvrouwen een hoofddoek kunnen dragen. In Bavaria krijgen islamitische kinderenvrijstelling van
verplichte excursiesnaar voormalige concentratiekampen, die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma
over de Holocaust.
In Brehmen hebben stadsambtenaren eenovereenkomst getekendmet de 40,000 man tellende
moslimgemeenschap. Hierin staat de garantie van bescherming voor de eigendommen van de
gemeenschap, de bouw van moskeeën met minaretten en koepels, toegewezen land voor islamitische
begraafplaatsen, levering van halalvoedsel in gevangenissen en ziekenhuizen, de erkenning van drie
islamitische feestdagen, vertegenwoordiging van moslims in staatsinstellingen en nog meer rechten en
privileges.
Meer dan 700 Duitse moslims zijn afgereisd naar Syrië en Irak om IS te steunen, sommigen van
henontvangen nog steeds uitkeringenvan de Duitse staat, terwijl ze op het slagveld in het Midden-Oosten
staan. Jihadisten die terugkeren naar Duitsland en een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid
komen alsnog in aanmerking voor uitkeringen.
Er zijn meer dan 7,000 salafisten woonachtig in Duitsland, die aanhangers zijn van een stroming in de
radicale islam die sterk gekant is tegen Duitsland's democratische orde. Duitse ambtenaren zeggen dat
1,000 van deze salafisten extreem gevaarlijk zijn (naar vermoeden hebben sommigen zich aangesloten
bijclandestine cellen) en kunnen elk moment toeslaan.
Alsnog hebben salafisten tegelijkertijd het recht om op de straten van Duitsland potentiële bekeerlingen te
werven en hiermee hun aantal te vergroten. In een recent wervingsinitiatief lanceerden salafisten een nooit
eerder voorgekomen nationale campagne, "Een Koran in Elk Huis", om 25 miljoen naar het Duits vertaalde
exemplaren van de Koran uit te delen. Voor elk huishouden in Duitsland, helemaal gratis.
Toch draaien beschermers van Duitsland's multiculturalisme overuren om critici van de opkomende islam in
Duitsland de mond te snoeren. In Bavaria, bijvoorbeeld, werden Duitse activisten die protesteerden tegen de
bouw van een mega-moskee in Münich uitgemaakt voor "extremisten" en worden zijin de gaten
gehoudendoor Duitse ambtenaren.
De Duitse media beschuldigt presentatoren die de groei van de islam bekritiseren op regelmatige basis, als
poging totintimidatiewaarmee ze hen op een slinkse manier de mond willen snoeren. Een opvallend
verschijnsel van opstand is de Duitstalige websitePolitically Incorrect(PI), welke door de jaren heen
uitgegroeid is tot een grote informatie-hulpbron voor mensen die angstig zijn voor de groei van de islam in
Duitsland. PI's motto luidt als volgt: "Tegen de mainstream in, Pro-Amerikaans, Pro-Israel, Tegen de
islamisering van Europa." Zoals verwacht, wil de Duitse media-elite PI afsluiten.
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Het is goed mogelijk dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel — wie pasgeleden toe heeft gegevendat
het Duitse multiculturalisme gefaald heeft — de massamigratie uit de moslimwereld ziet als oplossing voor
het dalende geboortecijfer van Duitsland, welke tussen de laagste van de wereld zit.
De Duitse overheid verwacht een daling van het bevolkingsaantal van een ruime 81 miljoen vandaag, naar
67 miljoen in 2060. Toch heeft het bureau voor statistiek van Duitsland recentaangetoonddat de grote
immigratiestroom ervoor zal zorgen dat het bevolkingsaantal minder snel zal dalen dan verwacht.
Eenonderzoekdoor het Instituut voor Wereldeconomie, gevestigd in Hamburg, waarschuwt dat een laag
geboortecijfer een gevaar betekent voor het bestaan van de Duitse economie op lange termijn. "Geen enkel
ander industrieland is op zo's hoog tempo aan het verslechteren, ondanks de stroom van jonge
arbeidsmigranten." zegt het rapport.
Duitsland zal beter moeten presteren qua integratie van migranten als ze een nettoversterking moeten
betekenen voor de Duitse economie. Een recentonderzoekvan het Cologne Instituut voor Economisch
Onderzoek liet zien dat moslimmigranten vaker werkloos zijn en leven van sociale uitkeringen dan elke
andere groep migranten in Duitsland. In het rapport stond dat hun gebrek aan educatie en werkervaring de
grondoorzaak is voor hun werkloosheid.
Ondertussen is er nergens een sein te bekennen dat de migratiecrisis af zou nemen. Tijdens een
topconferentie in Wenen op 27 augustus,zeide Europese Commissaris van Nabuurschapsbeleid en
Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn: "20 miljoen vluchtelingen staan te wachten in de
deuropening van Europa. Tien tot 12 miljoen in Syrië, 5 miljoen Palestijnen, 2 miljoen Oekraïners en
ongeveer 1 miljoen in het zuidelijke Kaukasus."
Op 21 augustus zette Duitsland deDublin-conventie— een wet dat mensen die asiel zoeken verplicht om dat
te doen in het eerste land dat ze in Europa bereiken — tijdelijk stop voor asielzoekers uit Syrië. Dit betekent
dat Syriërs die Duitsland bereiken, daar ook mogen blijven terwijl hun aanvraag wordt behandeld. Critici
zeggen dat deze verandering nog meer migranten aanspoort om hun reis te beginnen richting Duitsland.
De meeste Duitsers lijken onaangedaan door wat er allemaal gaande is hun land. Een opiniepeiling van de
Duitse omroep ZDF op 21 augustustoonde aandat 60% van de Duitsers van mening was dat hun land wel
kon omgaan met het hoge aantal vluchtelingen, en 86% zei dat Duitsland een land is voor immigratie.
In eeninterviewmetDer Tagesspiegelzei Aiman Mazyek, hoofd van de Centrale Raad van Moslims in
Duitsland, dat zoveel moslims zich hebben gevestigd in Duitsland dat het bezoekersaantal van vele
moskeeën zich heeft verdubbeld in alleen al de afgelopen maand. Als reactie op de demografische revolutie
die door Duitsland heen gaat, vatte Mazyek het enigszins zacht uitgedrukt samen: "Het aantal moslims in
Duitsland zal aanzienlijk stijgen."
In het nabije Hongarije is president Viktor Orbán een van de weinige Europese staatshoofden die de
gevaren inzag. "Een jaar geleden zei ik dat we in een tijd leven waarin alles kan gebeuren, vandaag geldt dit
nog steeds," heeft hij recent gezegd. "Wie had er ooit gedacht dat Europa niet capabel genoeg is om zijn
eigen grenzen te verdedigen tegen onbewapende vluchtelingen?"Voegde hij toe.
"Wat op het spel staat voor ons vandaag is Europa, het dagelijks leven van de Europese burger, de
Europese waarde, het overleven of verdwijnen van Europese staten, en specifieker geformuleerd, hun
extreme transformatie. Vandaag de dag is het niet enkel de vraag in wat voor een Europa wij prefereren om
te leven, maar of alles wat we vandaag zien als Europa nog wel zal bestaan."
Soeren Kernis een Senior Fellow aan het in New York gevestigdeGatestone Instituut. Hij is tevens Senior
Fellow voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische
Studies Group. Volg hem opFacebooken opTwitter.
http://nl.gatestoneinstitute.org/6460/duitsland-moslim-demografie
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Schokkende Duitse tv-reportage belicht de mislukte integratie
In een recent uitgezonden Duitse tv reportage wordt een verscheidenheid van schokkende voorbeelden
vertoond van het falen van de integratie van immigranten uit islamitische culturen. In de reportage wordt
aandacht geschonken aan onder andere vrouwenonderdrukking, eer- schaamtecultuur, vervolging van joden
en christenen, en de parallelle rechtssystemen.
De Duitse ZDF is een staatstelevisiezender die vergeleken kan worden met de Zweedse SVT en een vrij
sterk links karakter hebben. Ondanks dit feit heeft men de reportage uitgezonden, gemaakt door de
journaliste en documentairemaakster Rita Knobel-Ulrich.
In het rapport wordt vanuit verschillende invalshoeken weergegeven hoe grote groepenislamitische
immigranten in Duitsland wonen in parallelle samenlevingen,waartribale clancultuur en de letterlijke islam
geprevaleerd wordt boven het Duitse rechtssysteem.Rita Knobel-Ulrich interviewt onder anderejongeren van
de tweede generatie immigranten die openlijk islamitischeeercultuur (vrouwenonderdrukking) voorspreken,
een joodse Rabbijn die verslag doet hoe steeds meer moslims haatmisdaden op joden begaan, en
christelijke asielzoekers die worden bedreigd en lastiggevallen door moslims. De reportage is vastgelegd in
onder andere Hamburg en Berlijn, maar het probleem wat naar voren komt had net zo goed in de Zweedse
no-go zones opgenomen kunnen worden. De reportage is voornamelijk in het Duits, maar is door
medewerkersvan de islam-kritische blogGates of Viennamet Engelse ondertiteling voorzien.
https://youtu.be/KVWAIKoatWM. Bron:
http://avpixlat.info/2015/09/08/skakande-tyskt-tv-reportage-belyser-den-havererade-integrationen/
https://rommelig.wordpress.com/2015/09/08/schokkende-duitse-tv-reportage-belicht-de-mislukte-integratie/

Oxfam: 'Steeds meer armoede in Europa, rijken hebben te veel invloed op beleid'
Het aantal Europeanen dat over onvoldoende financiële middelen
beschikt om de woning te verwarmen of om onvoorziene uitgaven te
dragen, is tussen 2009 en 2013 toegenomen met 7,5 miljoen
mensen, tot 50 miljoen. Voor een deel komt dat omdat de rijken een
te grote invloed hebben op het beleid. © reuters
Dat stelt Oxfam International in een rapport over de toenemende
ongelijkheid in Europa.
Naar schatting 123 miljoen mensen, of bijna een kwart van de Europese bevolking, lopen het risico om in
armoede te leven, zo stelt het rapport. Dit terwijl het Oude Continent volgens Oxfam 342 miljardairs telt.
In België, een van de weinige Europese landen met enige vooruitgang inzake ongelijkheid, loopt ruim een op
de vijf mensen het risico op armoede of sociale exclusie. Duitsland, Griekenland en Portugal kennen de
grootste inkomensongelijkheid gemeten naar bruto-inkomen. De ongelijkheid in netto-inkomen (beschikbaar
inkomen) is het grootst in Bulgarije, Letland en Litouwen. België scoort in beide categorieën bij de betere
helft. De armoede bij mensen die werken is het grootst in Roemenië en Griekenland, maar blijkt elders in
Europa ook toe te nemen, zoals het geval is in Duitsland en Slovenië. De grootste inkomensongelijkheid
tussen mannen en vrouwen moet gezocht worden in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.
Herverdelend belasten
Volgens Oxfam International kan een regeringsbeleid wegen op de inkomensongelijkheid. Zo is het
belasting- en uitkeringsstelsel in Zweden het meest progressieve in Europa, en helpt het de
inkomensongelijkheid er met 53 procent terug te dringen. Het Spaanse stelsel daarentegen slaagde er
slechts in om de ongelijkheid met 32 procent te verminderen. Het Belgische stelsel is volgens Oxfam bij de
betere in Europa. Oxfam International wijst er in het rapport op dat de excessieve invloed van rijke mensen,
bedrijven en belangengroepen op de beleidsvorming op nationaal en Europees niveau de armoede en
ongelijkheid verscherpt in het continent. Zo maken vertegenwoordigers van private en commerciële
belangen 82 procent uit van de groepen die verantwoordelijk zijn voor het adviseren van de Europese
Commissie over takshervorming.
5 procent vs. 75 procent
De besparingsmaatregelen die ingevoerd werden na de financiële crisis in 2007/2008, waaronder minder
publieke uitgaven, privatiseringen en deregulatie van arbeidsmarkten, hebben de armsten volgens Oxfam
het zwaarst getroffen. De 1 procent rijkste Europeanen bezitten een derde van de rijkdom van het continent,
terwijl de 40 procent armsten minder dan 1 procent van de totale rijkdom van Europa bezitten. Anders
gezegd: de 7 miljoen rijksten in Europa beschikken over eenzelfde vermogen als de 662 miljoen armsten.
In België leeft 15 procent van de bevolking onder de armoededrempel. In Brussel leeft 40 procent van de
jongeren tussen 15 en 24 jaar onder die drempel, een "bijzonder alarmerend" cijfer, aldus Oxfam. In België
bezitten volgens Oxfam de 5 procent rijksten evenveel als de 75 procent armsten. (Belga/RR)
http://www.knack.be/nieuws/wereld/oxfam-steeds-meer-armoede-in-europa-rijken-hebben-te-veel-invloedop-beleid/article-normal-603687.html
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Mainstream media probeert geweten te sussen
De laffe mainstream media en zogenaamde alternatieve media die hen
slaafs volgen, proberen nu een misselijkmakend verhaal neer te zetten rond
de dood van het 3-jarige Syrische jongetje waarvan de beelden de wereld
schokten.
Alsof we hier níet te maken zouden hebben met een gezin dat van huis en
haard is verdreven door deenergiebelangen van het Westen.
Nadat de schokkende foto’s boven water kwamen van het driejarige jongetje
dat dood aanspoelde aan de Turkse kust was de Russische president Poetin
de enige wereldleider diede vinger precies op deze zere plek legde;hij noemde de Westerse bemoeizucht in
de regio de oorzaak van het probleem.
De Westerse media en de in naam alternatieve media die hen trouw volgen, proberen nu hun geweten te
sussen door net te doen alsof het een eigen schuld dikke bult” verhaal is.
Door net te doen alsof we hier niet met vluchtelingen uit Syrië te maken hebben die van huis en haard zijn
verdreven, maar met een vader die het leven van zijn gezin onnodig op het spel zette omdat er zo nodig een
nieuw gebit moest komen.
De indruk wekkend dat we hier te maken hadden met een gezin dat best comfortabel woonde in Turkije en
geen enkele geldige reden had om dit soort gevaarlijke capriolen uit te halen.
Feit is dat als het Westen vanwege de energiebelangen Syrië gewoon met rust had gelaten dan had dit
gezin nog gewoon in Syrië gewoond en was dit jochie nog gewoon in leven geweest.
Hoe de omstandigheden precies waren doet uiteindelijk niet eens zoveel ter zake. Feit is dat het illegale
vluchtelingen waren die probeerden in het zwarte circuit wat geld te verdienen om niet helemaal van de
honger om te komen.
Feit is ook dat dit gezin dat op de vlucht ging uit Kobani in Syrië uit angst voor ISIS en terecht zo bleek toen
kort na hun vlucht11 familieleden werden afgeslachtdoor de door Amerika en Israëlopgezette en
gefinancierde ISIS.
Feit is dat dit gezin geen leven en geen toekomst had in Turkije omdat ze daar illegaal verbleven, nauwelijks
konden voorzien in hun basisbehoeften en dus in wanhoop probeerden een beter leven voor hun kinderen te
creëren ergens in Europa.
Dat is de essentie van het verhaal en niet het misselijkmakende mainstream verhaal van: “Zie je wel, het valt
allemaal wel mee met die vluchtelingen, het zijn allemaal opportunisten en gelukszoekers”.
Natuurlijk komt er met de stroom échte vluchtelingen eenfiks aantal ISIS infiltranten mee, maar dat is een
compleet ander verhaal.
Het verhaal van dit gezin is in en in triest en verdient niet te worden afgedaan als een familie die het goed
voor elkaar had in Turkije. Vluchtelingen uit Syrië, volkomen illegaal ennog Koerdisch ook?
De Turken die notabene onder het mom van een vredesmissie en het bestrijden van ISIStoestemming
hebben gekregen Koerden af te slachten op Syrisch grondgebied. Ja, deze Koerdisch Syrische familie was
echt heel veilig; gevlucht uit Syrie, beland in Turkije en na E 1000,- te hebben betaald aan opportunistische
criminele mensenhandelaren verzopen op volle zee op zoek naar een waardig bestaan.
Dit verhaal is niet goed te praten en wij, als volk, dat de hebzucht van bankiers en grote bedrijven volop
steunt, horen ons de ogen uit het hoofd te schamen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9746:mainstream-media-probeertgeweten-te-sussen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wordt er een nieuwe 9/11 voorbereid voor deze maand?
September is een maand waarin iedereen die een klein beetje het nieuws
volgt meer gespannen is dan anders. Talloze mensen zijn ervan overtuigd dat
er “iets” in de lucht hangt.
Dat er ergens rond de 23e van deze maand iets gaat gebeuren, waardoor de
toekomst van onze planeet zal veranderen, net zoals dat na 9/11 het geval
was.
Een van de kenmerken van een grote False Flag operatie zoals 9/11 is het
gelijktijdig plaatsvinden van oefeningen waardoor vaak grote verwarring ontstaat en op een bepaald moment
mensen niet meer weten wat echt is of oefening.
Iets dergelijks was er ook aan de hand tijdens 9/11 en dat wordt dikwijls als reden aangevoerd om te
verklaren dat de biljoenen kostende Amerikaanse luchtmacht niet in staat was om te voorkomen dat er een
paar losgeslagen terroristen tegen de torensin New York vlogen.
On 9/11, the multiple "war games" scheduled at the same time as the attacks resulted in numerous false
alarms that temporarily confused the air defense system, making it more difficult to respond effectively.
Tot verrassing en verbazing van velen worden er nu deze maand militaire oefeningen gehouden in Amerika
aan de oostkust waardoor de radarsystemen voor de burgerluchtvaart niet optimaal werken.
Twee veel gebruikte systemen zullen door deze oefeningen niet goed en/of betrouwbaar meer werken. Het
ene heet TCAS en het anders ADS-B.
Het traffic alert and collisionavoidance system of TCAS (uitspraak: Engels 'Teakas') is een implementatie
van een airborne collision avoidance system volgens de specificaties van de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie. Het is verplicht voor alle vliegtuigen van meer dan 5700 kg en voor vliegtuigen
die 20 of meer personen kunnen vervoeren. TCAS werkt door middel van transponders. De transponder van
een vliegtuig ondervraagt alle transponders van andere vliegtuigen binnen een straal van 20 tot 40 zeemijl,
en verwerkt de gegevens als hoogte, koers en snelheid van deze toestellen. Wanneer het TCAS-systeem tot
de conclusie komt dat de separatie tussen twee vliegtuigen onvoldoende is, en er een conflict dreigt, kan het
de piloten vroegtijdig waarschuwen.
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast(ADS-B) is een coöperatief systeem voor luchtverkeersleiding
en aanverwante toepassingen. Met ADS-B uitgeruste vliegtuigen zenden periodiek hun positie en andere
informatie aan grondstations en naburige vliegtuigen die met ADS-B zijn uitgerust. ADS-B is hoofdzakelijk
bedoeld als middel voor de luchtverkeersleiding om de positie van een vliegtuig te bepalen. Het systeem
werd geboren uit het besef dat moderne vliegtuigen, dankzij satellietnavigatiesystemen als GPS, hun positie
zelf veel nauwkeuriger weten dan met radarsystemen op de grond kan worden vastgesteld.
Via een zogenaamde Notam is bekendgemaakt aan het vliegend deel van de bevolking dat deze systemen
vanaf 2 september tot aan 1 oktober niet goed en/of betrouwbaar zullen werken in Virginia, North Carolina,
South Carolina, Georgia, Florida alsmede een strook van meer dan 300 kilometer uit de kust.
Als reden wordt aangevoerd dat er in dat gebied militaire oefeningen plaatsvinden.
Dit bericht heeft ook onder vliegend personeel en andere luchtvaartorganisaties voor de nodige onrust
gezorgd.
Zo heeft deAOPA(Aircraft Owners and Pilot Association) nu vragen gesteld aan de Amerikaanse FAA en
willen ze weten waarom deze Notam op het laatste moment is uitgevaardigd en wat er veranderd is
waardoor men zich zorgen moet maken omtrent het niet goed functioneren van radarsystemen.
De manier waarop deNotam(Notice to Airmen) is verwoord zorgt voor veel verwarring en uiteraard zijn er
mensen die iets verder gaan nadenken.
De vraag is nu of we hier te maken hebben met een slordig Amerikaans Ministerie van Defensie die er op
het laatste moment achter komt dat vanwege een door hen geplande oefening bepaalde radarsystemen niet
goed meer werken?
Of is er sprake van een situatie zoals bij 9/11, waarbij het cruciaal was voor het slagen van de False Flag
operatie dat de luchtmacht gehinderd zou worden in het uitvoeren van hun taak. De niet goed werkende
radarsystemen bestrijken een groot deel van de Amerikaanse oostkust. Eigenlijk alles ten zuiden van New
York, inclusief grote steden zoals Washington en Baltimore.
Misschien heeft dit allemaal niets te betekenen, maar de combinatie van de maand september en
radarsystemen die niet goed functioneren aan de Amerikaanse oostkust maken veel mensen huiverig.
Dat wordt versterkt als we bijvoorbeeld de agenda van Vladimir Poetinerbij pakken:
September 14–15 - Official Visit to New York, to participate in 70th Regular Session of the United Nations
General Assembly. In het hol van de leeuw.
Bron: Liberty Blitzkrieg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9740:wordt-er-een-nieuwe-911voorbereid-voor-deze-maand&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Volkerenmoord in Jemen loopt spuigaten uit (video)
Terwijl Europa wordt overspoeld door vluchtelingen, vergeet iedereen dat er
ook in Jemen meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn.
Met dank aan een door Amerika gesteunde en de door het meest wrede
land ter wereld, Saoedi Arabië, aangevoerde coalitie van Arabische landen.
We worden overspoeld met nieuws over vluchtelingen en het accent ligt
daarbij eigenlijk volledig op Syrië. Waar ook een burgeroorlog woedt en
waarbij een door Amerika gesteunde Arabische coalitie onvoorstelbare
wreedheden uithaalt ten opzichte van een burgerbevolking, is Jemen. Een soort vergeten oorlog die niet of
nauwelijks in het nieuws komt, maar waar ondertussen miljoenen mensen het slachtoffer van worden.
Wie vechten er eigenlijk en waarom?
Het begint met een groep opstandelingen uit het noorden van Jemen die de rebellen worden genoemd.
In het begin van het jaar, zo rond de maand maart, was de situatie als volgt:
De rebellen zijn Houthi’s, een stam uit het noorden van het stammenrijke maar straatarme Jemen. Houthi’s
zijn sjiitisch, de tweede grote stroming binnen de islam. De grootste stroming is soennitisch. Soennieten
hebben vaak een strenge opvatting van het geloof; sjiieten zijn wat losser in de leer. De meeste inwoners
van Jemen zijn soennitisch. Houthi’s zijn een minderheid. Ze voelen zich benadeeld en vechten al tien jaar
voor meer invloed. De laatste paar maanden verhevigde de strijd zich. De tienduizenden rebellen
(zwaarbewapende en veelal op qat-bladeren (drugs) kauwende jongemannen) kregen weinig tegenstand
van het slecht georganiseerde leger. Ze reden met trucks het land door en belangrijke steden vielen in hun
handen. Twee maanden geleden namen ze zelfs de hoofdstad Sana’a in. Ze bestormden het paleis en
dwongen president Hadien en zijn regering af te treden. Toen was Jemen nog stuurlozer dan het al was en
de Houthi’s rukten nog verder op. De soennitische president Hadi was nog maar kort aan de macht. Hij won
in 2012 de verkiezingen. De eerste in Jemen in dertig jaar. Al die tijd waren de Jemenieten onderdrukt door
Saleh, die meer een dictator was dan een president. Maar drie jaar geleden kwam het volk in opstand en
Saleh vluchtte naar Iran. Nu is dus ook Hadi gevlucht.
Na de staatsgreep hadden de Houthi’s een prijs van 100.000 dollar op zijn hoofd gezet. Hadi was niet meer
veilig in de hoofdstad en ging naar de anti-Houthi-gezinde havenstad Aden. Maar de rebellen wisten ook
daar binnen te dringen en bombardeerden de woning van de president. Die ontsnapte op spectaculaire
wijze. Eerst met een boot. Toen met een auto door de woestijn naar Oman en tenslotte met een vliegtuig
naar het bevriende soennitische Saoedi-Arabië. Hadi, die zijn land zag afglijden in een burgeroorlog, vroeg
wanhopig andere landen om hulp. Die kreeg hij.
Zoals altijd speelt er in de achtergrond het werkelijke verhaal waarom bepaalde dingen gebeuren.
Al in 2009 verschenen eranalyses die aangavendat Jemen dat historisch altijd onder Britse invloed heeft
gestaan, door Amerika,geheel volgens beproefd recept, is gedestabiliseerd omdat ze een marinebasis
wilden in Aden, waardoor ze controle zouden krijgen over belangrijke transportroutesvoor onder andere olie.
Jemen is vooral van belang gezien zijn strategische geografische positie. Het land neemt slechts 0,2% van 's
werelds totale olieproductie voor zijn rekening, maar ten zuidwesten van het Arabische land ligt een van de
belangrijkste zeestraten voor olietransport over water: de Bab el-Mandeb. Als die zeeroute geen optie meer
is, kunnen olietankers de Sumed-pijplijn en het Suezkanaal niet meer bereiken.
We zijn nu september en zien devolgende situatie in Jemen: In de maanden die volgden zijn er bijna 5.000
inwoners omgekomen, raakten 23.000 mensen gewond, werden 400.000 huizen vernield en sloegen 1,4
miljoen Jemenieten op de vlucht. Er zijn grote tekorten aan medicijnen, voedsel, benzine…
Deze week waarschuwden hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen en Save the Children dat 21 miljoen
van de in totaal 26 miljoen inwoners van Jemen dringend hulp nodig hebben. Dertien miljoen Jemenieten,
onder hen veel kinderen, zijn ernstig ondervoed. Jemen staat op de rand van een grote hongersnood, zegt
de VN. ‘Een menselijke crisis van ongekend formaat staat op het punt zich te voltrekken. Voor de ogen van
de wereld’, aldus de VN. De organisatie roept landen dringend op meer geld te geven voor hulp aan Jemen.
De Arabische coalitie onder aanvoering van waarschijnlijk het meest wrede land ter wereld, Saoedi Arabië,
waarook ons koningshuisals er gelegenheid isgesluierd en wel, op de thee gaat, hebben Jemen veranderd in
een puinhoop, waarbij de burgerbevolking het grootste slachtoffer is geworden.
De combinatie Saoedi Arabië met in de achtergrond Amerika is uiteraard helemaal dodelijk. Hoe dodelijk, dat
wordt meer dan duidelijk als je de volgende schokkende video bekijkt.
Alsof er nog niet genoeg schade is aangericht door de luchtaanvallen, gaat nu een volgende fase in waarbij
ookgrondtroepen worden ingezet.
Qatar heeft grondtroepen gestuurd naar Jemen om te vechten tegen de shi’itische rebellen in het land. De
Golfstaat heeft duizend soldaten gestuurd, schrijft Al Jazeera.
Ondertussen zijn er ook hier dus meer dan een miljoen mensen op de vlucht.
https://youtu.be/8WAiATAVLDk
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9741:volkerenmoord-in-jemen-looptspuigaten-uit&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het verhaal achter de verdronken peuter Aylan ontrafeld: gezin woonde veilig in Turkije
Robin de Boer 10 september 2015
Afgelopen week werd geschokt gereageerd op de foto waarop de dood aangespoelde vluchteling Aylan
Kurdi (3) is te zien op het strand in het Turkse Bodrum. In reactie op de tragedie hebben social
mediagebruikers ontroerende en aangrijpende kunstwerken gemaakt van de kleine jongen, waarbij hij vaak
wordt afgebeeld als kleine engel.
De beelden van de aangespoelde peuter gingen de hele wereld over. De foto van het verdronken jongetje op
het strand gaf de asielcrisis plotseling een gezicht. Maar was de peuter wel op de vlucht? Er komt nu
informatie naar buiten over de familie van het 3-jarige jongetje, waaruit blijkt dat er iets niet klopt.
DeWall Street Journalmeldt dat Abdullah Kurdi, de vader van de peuter, al drie jaar in een veilig gebied in
Turkije woonde. Hij werkte in de bouw en verdiende zo’n 15 euro per dag. Kurdi vertelde aan een Syrische
radiozender dat hij meer geld nodig had en voor de huur afhankelijk was van zijn 20-jarige zus Tima Kurdi
die in Canada woont.
Syrische Koerden niet geregistreerd
Timavertelde journalistendan weer dat het gezin afgelopen jaar pas was aangekomenin Turkije. Op
deFacebookpaginavan de vader staan foto’s van het gezin bij de Yeni Cami in Istanboel. Tima zei tegenover
de WSJ dat haar vader nog in Syrië was en zijn zoon adviseerde Turkije te verlaten en naar Europa te gaan
omdat hij een nieuw gebit nodig had. Tima maakte vorige maand 1000 euro over naar haar broer zodat hij
de reis kon maken.
Volgens deOttawa Citizenworden duizenden Syrische Koerden niet geregistreerd in Turkije omdat de VN ze
niet meetelt als vluchteling. “Ik wilde ze sponsoren,” zei Tima. “Mijn vrienden en buren hielpen, maar we
konden ze niet het land uit krijgen. Daarom gingen ze per boot. Ik betaalde zelfs de huur voor ze in Turkije.”
Elderswordt gemelddat het gezin Kobane in Syrië ontvluchtte, een gebied dat eerder is aangevallen door
terreurgroep ISIS, maar de WSJ schrijft dat het gezin Turkije wilde verlaten om redenen die niets met ISIS of
oorlog te maken hadden.
Verblijfsvergunning of geen verblijfsvergunning?
De vrouw van Abdullah zei tegen Tami dat ze bang was voor water en niet kon zwemmen. Eerder zou het
gezin asiel hebben aangevraagd in Canada, maar die aanvraag zou zijn afgewezen. De Canadese
immigratiedienst vertelde aan de BBC dat ze geen aanvraagformulier van het gezin konden vinden. Tima gaf
later toe dat de vader geen aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan.
Het bootje met daarin de zoontjes en vrouw van Abdullah sloeg om. Twaalf mensen kwamen om het leven.
Abdullah was het enige gezinslid dat de tocht overleefde, maar de foto van zijn 3-jarige zoontjeging de
wereld over.
EenAustralische politicusgaf de vader de schuld van de dood van het jongetje. Senator Cory Bernardi
erkende dat de dood van de peuter een tragedie was, maar zei verder: “Dat jongetje en zijn familie woonden
al drie jaar in Turkije. Het geld dat de vader kreeg om de mensensmokkelaars te betalen kwam uit Canada.
De vader zette ze op de boot zodat hij naar de tandarts kon. Ze hoefden in Turkije niet bang te zijn om te
worden vervolgd en waren niet in gevaar.”
[Daily Caller] https://youtu.be/QZUuoaq1MLM
http://www.ninefornews.nl/het-verhaal-achter-de-verdronken-peuter-aylan-ontrafeld-gezin-woonde-veilig-in-turkije/
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Prikbord nr. 458 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Deense ruggengraat
De Denen hebben heel even de grens gesloten voor gelukszoekers, maar toen duidelijk werd dat hun
advertenties in Arabische bladen succes hadden gehad, toonden ze weinig ruggengraat, net als onze
Haagse politici. Want wie niet uit Syrië komt, kan vooral kiezen tussen registratie in Zuid-Europa of Zweden.
Het beleid in Duitsland en Denemarken is niet ‘aantrekkelijk’ genoeg, dus mogen ze doorreizen naar Zweden
waar uiteraard meteen een taalprobleem ontstaat. Intussen durft Denemarken zelfs teruggekeerde ISstrijders niet aan te pakken, omdat dergelijke ‘discriminatie’ niet wordt getolereerd door linkse politici en de
groeiende moslimbendes.
Juncker
Juncker blijkt helemaal geen oplossing te hebben voor de vluchtelingencrisis, anders dan dwang! Zijn
maatregelen zullen de crisis groter maken, omdat ze slechts een kopie zijn van de Duitse aanpak die
bewezen heeft honderdduizenden gelukszoekers te mobiliseren. Bovendien komen zijn kostbare plannen 10
jaar te laat, negeren de langetermijneffecten (ook op het gebied van uitzetting), negeren de gegronde
bezwaren van 8 EU-landen en tevens het onopgeloste probleem van de Zuid-Europese landen waar zich
vanuit Turkije etc. binnen dagen weer 120.000 nieuwe vluchtelingen kunnen aandienen, claimen
eenverantwoordelijkheid die in feite bij de VN ligt en belonen vooral de mensensmokkelaars. Intussen
complimenteren VN- en UNHCR-vertegenwoordigers vooral zichzelf, noemen Ethiopië een voorbeeld van de
positieve ontwikkelingen, maar vergeten erbij te vertellen dat de bevolking er sneller groeit dan de economie.
Met de Juncker-aanpak is Europa straks één groot vluchtelingenkamp. Om die reden wijst ook GrootBrittannië verplichte quota af.
Monumentendag
Open monumentendag kost € 400.000. Waarvoor eigenlijk: bobo’s of personeelskosten?
Doch die laatste kostenpost is vermoedelijk vele malen hoger. En als het waar is van die 1 miljoen
bezoekers, dan is met € 0,50 entree het ‘probleem’ opgelost.
Overstroming
Wat heeft de ontwerper van het VUmc gedacht toen hij/zij de belangrijkste technische voorzieningen in de
kelder stopte. Dat er nooit brand zou uitbreken, waarbij de kelder volstroomt met bluswater (net als in New
York)? Dat er nooit een overstroming kan plaatsvinden (hoewel er peperdure dijkplannen in uitvoering zijn),
dat hier nooit een wolkbreuk zal voorkomen waarbij het rioolsysteem onvoldoende capaciteit heeft en dat er
ook nooit een hoofdkabel wordt beschadigd, waardoor de drainagepompen geen stroom hebben?
PvdA-sabotage
Het nieuwe asielbeleid van het kabinet is nog niet van kracht, maar de PvdA-fractie saboteert reeds de
voorziene uitvoering. Daarmee is duidelijk dat het een slecht plan is, waarbij de volgorde moet worden
omgekeerd. Eerst de opvang buiten Europa goed regelen en dan pas geselecteerde vluchtelingen toelaten,
want met deze PvdA komt van uitzetten straks niets terecht. Nu reeds verdwijnt ruim 50% van de illegalen
met ‘onbekende’ bestemming en valt van de EU quota weinig goeds te verwachten.
Reorganisatie politie
Bij iedere reorganisatie gaat het er niet om wat de top wil, maar welk voorbeeld die zelf geeft. En vervolgens
wat het middenkader wil én kan. Daarvoor is bij de politie een cultuuromslag nodig, die zich niet laat
‘afdwingen’. Een organisatie die niet kan omgaan met veranderingen, kritiek en kwaliteitsverbetering, heeft
de verkeerde mensen op leidinggevende functies. Dan is ook het zelfreinigend vermogen onvoldoende,
zoals de afgelopen jaren hebben aangetoond, en blijft alleen de discussie over motivatie en
arbeidsvoorwaarden over.
Socialistische democratie
Als er te veel mensen tegen de opvang van gelukszoekers zijn, dan moet je ze gewoon (kunnen) negeren.
‘Dus’ werd in Oss het besluit tot 300 opvangplaatsen genomen zonder iemand daar vooraf in te kennen.
New York Times ontmaskert ‘onafhankelijke’ wetenschappers en universiteiten als pionnen van
Monsanto
Robin de Boer 9 september 2015
De New York Times heeft een opzienbarend artikel gepubliceerd over de enorme omvang van de
wetenschapsfraude die in Amerika wordt gepleegd. Wetenschappers die in dienst zijn van universiteiten,
blijken in het geheim te worden betaald door de biotech-industrie.
Er is een lange lijst met gerenommeerde universiteiten, wetenschappers en zelfs journalisten die allemaal
voor de biotech-reuzen werken. Die lijst komt nu naar buiten.
US Right To Know
De krant verwijst naar een onderzoek dat is uitgevoerd door Gary Ruskin en de organisatie US Right To
Know. Het blijkt dat iedere wetenschapper die Monsanto openlijk verdedigt, direct of indirect betrokken is bij
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de biotech-industrie. Neem bijvoorbeeld Kevin Folta van de Universiteit van Florida. Hij noemt zichzelf een
‘onafhankelijk expert’ op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Folta schrijft
geregeld stukken voor de website GMO Answers, die wordt gefinancierd door onder andere Monsanto,
DuPont, BASF, Bayer en Syngenta.
US Right To Know wist bovendien te achterhalen dat Folta 25.000 dollar heeft gekregen van Monsanto. Tot
twee maanden geleden zei Folta nog: “Ik heb niets met Monsanto te maken.”
Bedreigingen
Vanwege alle ophef en bedreigingen aan het adres van Folta heeft de Universiteit van Florida inmiddels
besloten het geld te doneren aan een voedselbank, meldt Nature. De universiteit wilde het geld in eerste
instantie terugstorten, maar Monsanto wilde het niet aannemen.
Dr. Folta is één van de meest agressieve voorstanders van biotech, aldus de New York Times. Tot het
moment dat zijn e-mails afgelopen maand werden gepubliceerd, ontkende hij dat hij banden had met
Monsanto. De biotech-industrie heeft tientallen artikelen gepubliceerd onder de naam van prominente
wetenschappers, die in veelgevallen zijn geschreven door mensen uit de industrie zelf. Folta werd betaald
door Monsanto om door het land te reizen en het gebruik van ggo’s te verdedigen.
Topje van de ijsberg
Uit de e-mails blijkt ook dat Monsanto in 2011 een onbekend bedrag heeft overgemaakt aan professor
emeritus Bruce M. Chassy van de Universiteit van Illinois om mensen te informeren over biotech. Ook
oefende hij druk uit om strengere regels voor het gebruik van pesticiden te voorkomen. En met succes, de
strengere regels kwamen er niet.
In 2013 vroeg Monsanto David R. Shaw van de Mississippi State University om te helpen een nieuw soort
sojaboon en katoenzaad van Monsanto goedgekeurd te krijgen. Biologische boeren waren tegen omdat de
goedkeuring van de nieuwe zaden zou leiden tot meer pesticidegebruik. Monsanto wilde dat dr. Shaw, die in
de afgelopen 10 jaar bijna een miljoen dollar heeft gekregen van de chemiereus, de argumenten van de
boeren zou weerleggen.
Dit zijn nog maar een paar wetenschappers die hun ziel hebben verkocht aan bedrijven als Monsanto.
Volgens US Right To Know zijn er tenminste 40 wetenschappers van Amerikaanse universiteiten bij dit
schandaal betrokken. Vaak luisteren beleidsmakers en overheidsagentschappen naar de argumenten van
deze wetenschappers om de beleidskoers te bepalen.
[New York Times,Nature] © Copyright (c)NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/new-york-times-ontmaskert-onafhankelijke-wetenschappers-en-universiteiten-alspionnen-van-monsanto/

“Verbijsterend”: Nieuw bewijs voorkennis over aanslagen op 11 september 2001
Robin de Boer 10 september 2015
Veertien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft een panel van 23
professionele onderzoekers nieuw bewijs boven water gehaald dat de officiële lezing betwist.
Deze week publiceerde het 9/11 Consensus Panel twee nieuwe Consensuspunten waarin bewijs wordt
overlegd dat er sprake was van voorkennis overde aanslagen.
Bewijs werd stelselmatig genegeerd
Het eerste punt, punt H-2, gaat over Abel Danger, codenaam voor een inlichtingenoperatie, opgezet door de
generaals Hugh Shelton en Peter Schoonmaker, opperbevelhebbers van het Commando Bijzondere
Operaties van het ministerie van Defensie (SOCOM).
Abel Danger bracht naar voren dat de man die werd geïdentificeerd als “Mohamed Atta” al sinds
januari/februari in het land was, ongeveer 18 maanden voor de aanslagen van 11 september, terwijl de
officiële lezing zegt dat hij in juni 2000 aankwam.
Hoe dan ook: het bewijs dat Abel Danger opleverde werd voor het plaatsvinden van de aanvallen
stelselmatig door overheidsambtenaren genegeerd; de 9/11-commissie zwijgt er achteraf over in haar
eindverslag; en de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie stopte het later in de doofpot.
Voormalig directeur van de FBI Louis Freeh noemde de bewering van de 9/11-commissie, dat dit bewijs
historisch gezien niet van belang was, “verbijsterend.”
“Ik zou de rest van de dag wegblijven”
Het tweede nieuwe Consensuspunt, punt Pent-4, toont aan dat de aanval door een aantal mensen werd
verwacht voor deze plaatsvond. Een aantal militaire oefeningen, gehouden voor 11 september, waarbij
virtueel vliegtuigen in het Pentagon werden gevlogen, suggereren dat een dergelijke aanval niet onverwacht
was. Verder verschenen er nieuwsberichten dat veiligheidsbronnen ambtenaren van het Pentagon en
andere overheidsdienaren waarschuwden om niet te vliegen op 11 september.
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Op de ochtend van 11 september voorspelde minister van Defensie Donald Rumsfeld een aanval op het
Pentagon. Er werd bericht dat hij, gezeten in zijn kantoor en kijkend naar een televisieverslag vanuit New
York, zei: “Geloof me, dit is nog niet voorbij. Er komt nog een aanval, misschien wel hier.”
Daarop, binnen minuten na de aanval, en ondanks zwaar verstopte verkeersaders, arriveerde de FBI om op
verschillende locaties videobanden van beveiligingscamera’s in beslag te nemen, camera’s gericht op het
deel van het Pentagon dat net daarvoor was geraakt.
Pentagon-correspondent van de NBC Jim Miklaszewski werd vooraf gewaarschuwd door een official van de
militaire inlichtingendienst, die zei: “Ik zou de rest van de dag wegblijven bij de E-vleugel [de buitenste ring
van het Pentagon, waar het kantoor van NBC was gevestigd], want nu zijn wij aan de beurt.”
WTC7
Eerdere Consensuspunten die betrekking hebben op voorkennis gaan onder andere over het instorten van
WTC7, over handel met voorkennis, en over de rollen van vicepresident Dick Cheney en burgemeester van
New York Rudy Giuliani.
Het Consensuspanel maakt gebruik van een methode die in de medische wetenschap wordt toegepast om
te komen tot consensusverklaringen van het beste bewijs aangaande specifieke onderwerpen.
Over een periode van vier jaar heeft het panel 46 bewijspunten gepubliceerd die de officiële lezing over
9/11betwisten.
Het 9/11 Consensus Panel is opgericht door dr. David Ray Griffin, professor emeritus aan de Claremont
School of Theology en twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, mr. William Veale en
Elizabeth Woodworth.
[Consensus 9/11]
http://www.ninefornews.nl/verbijsterend-nieuws-bewijs-voorkennis-over-aanslagen-op-11-september-2001

Syrië: Duitsland stapt uit Amerikaanse alliantie en wil samenwerken met Putin
Duits-Russisch-Frans voorstel in de maak om oorlog Syrië te
beëindigen
President Putin en de Duitse minister van BuZa Frank-Walter
Steinmeier. Gaat in Europa dan eindelijk het licht branden en wordt
de agressieve Amerikaanse oorlogskoers ingeruild voor het
constructieve Russische pragmatisme?
Duitsland heeft vriend en vijand verrast door onverwacht uit de
Amerikaanse alliantie tegen de Russische president Vladimir Putin te
stappen, en officieel de Russische initiatieven in Syrië te accepteren als een manier om de oorlog te
beëindigen. De Duitsers hopen daarmee de enorme vluchtelingenstroom naar Europa en vooral naar hun
eigen land te stoppen. Tegelijkertijd zijn zo’n 4000 Duitse soldaten op de hoogte gebracht dat zij binnenkort
kunnen worden ingezet om de massale komst van migranten in goede banen te leiden.
De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, toonde zich verheugd dat Putin wil deelnemen aan
de strijd tegen ISIS. Volgens de minister is het in het belang van beide landen om de islamitische
extremisten te bestrijden.
Duitse samenwerking met Russen en Fransen
Minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier kondigde aan dat hij met zijn Russische collega
Sergey Lavrov en Franse collega Laurent Fabius aan een voorstel gaat werken om de burgeroorlog in Syrië
te beëindigen. Lavrov en Fabius worden vandaag in Berlijn verwacht. Steinmeier staat al geruime tijd achter
de schermen in contact met Lavrov, en heeft onlangs nog gezegd dat vrede in Europa zonder Rusland niet
mogelijk is.
Lavrov heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie ondertussen oproepen om de operaties in Syrië af te
stemmen met het Russische leger, zodat onbedoelde botsingen tussen militairen en vliegtuigen van beide
landen worden voorkomen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Rusland wapens aan de Syrische president
Assad zal blijven leveren, om daarmee zijn strijd tegen ISIS te ondersteunen.
Amerikanen hebben nog steeds geen antwoord
De Amerikanen hebben nog altijd geen antwoord op de Russische initiatieven, behalve dan de gebruikelijke
dreigementen. Volgens Washington zal het Russische ingrijpen tot een nog grotere vluchtelingenstroom
leiden. De realiteit is echter dat deze bewust veroorzaakte migrantentsunami naar Europa hoofdzakelijk door
de Amerikaanse bemoeienissen in Syrië en eerder Libië op gang is gekomen.
Eerder deze week gaven ook Oostenrijk en Spanje aan dat ze de medewerking van Rusland in de strijd
tegen ISIS onvermijdelijk en noodzakelijk achten.
Xander - (1)Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Waarom nemen deze twee landen geen vluchtelingen op? (video)
Is het toeval dat twee van de meest wrede landen op de wereld,
Israël en Saoedi Arabië, beiden weigeren om Syrische vluchtelingen
op te nemen?
Saoedi Arabië heeft de capaciteit om zonder enige inspanning meer
dan 3 miljoen vluchtelingen te kunnen huisvesten.
Het zal zeker geen toeval zijn dat deze twee landen weigeren om
vluchtelingen op te nemen want de beide betrokken regimes hebben
laten zien dat ze maling hebben aan het leven van mensen die niet
tot hun eigen club behoren.
Israël komt met hetvolgende excuus:
"Israël is een klein land", zegt Netanyahu in een reactie op de oproep van Herzog.(Redactie: Israël is de helft
zo groot als Nederland en er leven ook de helft van het aantal mensen)"We hebben niet de geografische en
demografische mogelijkheden om de vluchtelingen op te vangen." Volgens Netanyahu moet Israël de
grenzen goed controleren om te voorkomen dat het land wordt "overspoeld met infiltranten,
arbeidsmigranten en terroristen". Daarom heeft hij naar eigen zeggen opdracht gegeven een hek te bouwen
aan de oostgrens van Israël.
Het land heeft in dat opzicht concurrentie aan Saoedi Arabië.
Niet alleen hebben ze zich van hun beste kant laten zien in Jemen door daar deburgerbevolking plat te
bombarderen, ze weigeren ook pertinent om Syrische vluchtelingen op te nemen.
Terwijl dit land de capaciteit en de middelen heeft om zonder enig probleem meer dan 3 miljoen
vluchtelingen te kunnen opnemen en huisvesten. Het werkelijke door Saoedi Arabië opgenomen
vluchtelingen bedraagt echter precies nul. Saoedie Arabië is qua oppervlakte ruim 100x groter dan
Nederland met net iets minder dan helft van het inwonertal van Nederland meer.
Mina is een tentenstad die zich uitstrekt in een vallei van ongeveer 20 vierkante kilometer. De tenten in Mina
worden vijf dagen per jaar gebruikt tijdens de jaarlijkse Haij, de
pelgrimstocht naar Mekka.
De rest van het jaar ligt Mina er compleet verlaten bij.
De tenten hebben een afmeting van acht bij acht meter en werden in
de jaren negentig door de regering van Saoedi Arabië opgezet als
permanente tenten. In 1997 werden ze gemoderniseerd en veilig
gemaakt voor brand en dergelijke. De tenten zijn verdeeld in kampen
met keukens en badkamerfaciliteiten.
Deze tentenstad alleen zou onderdak kunnen bieden aan het
grootste deel van de vier miljoen Syrische vluchtelingen.
Vluchtelingen die zijn ontstaan mede door de rol die Saoedi Arabië heeft gespeeld bij het financieren en
bewapenen van groepen jihadisten.
De werkelijkheid is dat dit land, net zoals overigens andere rijke Golfstaten zoals Qatar, Koeweit en anderen,
geen enkele vluchteling heeft toegelaten.
Volgens Saoedi Arabië hebben ze 500.000 vluchtelingen opgenomen, maar volgens
mensenrechtenorganisaties zijn dit illegale vluchtelingen die niet mogen registreren als asielzoekers.
Saoedi Arabië is de beroerdste ook niet want wat ze wel hebben aangeboden is om 200 nieuwe moskeeën
te bouwen in Duitsland voor de enorme toestroom moslimvluchtelingen.
Andere Golflanden hebben trouwens ook een goed excuus om geen vluchtelingen op te nemen vinden ze
zelf want mensen die een trauma hebben en niet goed inburgeren dat gaat gewoonweg niet.
Het is duidelijk dat de Golfstaten, net zoals Israël, absoluut niets te maken willen hebben met Syrische
vluchteling.
Bron: Prison Planet
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9748:waarom-nemen-deze-tweelanden-geen-vluchtelingen-op&catid=37:wereld&Itemid=50
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Microsoft downloadt Windows 10 op uw computer, of u dat nu wilt of niet
11/09/15 - 16u43 Bron: The Inquirer
Critici noemen de houding van Microsoft "arrogant". © anp.
Windows 10 Microsoft downloadt ongevraagd Windows 10 in een
enorme, verborgen map op uw computer, ook al hebt u daar niet om
gevraagd. Dat schrijft technologiewebsite The Inquirer. Volgens
Microsoft is het de bedoeling apparaten voor te bereiden op een
upgrade naar Windows 10.
Het was een lezer van The Inquirer die de verborgen map ontdekte
toen hij op zoek ging naar de reden waarom zijn internetverbinding plots zo traag werkte. Hij vond een map
van 3,5 tot 6 GB met de naam $Windows.~BT op zijn computer. Bovendien probeerde het programma
zichzelf te installeren telkens hij zijn computer herstartte. Nochtans had hij zich niet aangemeld voor een
upgrade naar Windows 10.
De download gebeurt heimelijk terwijl er andere updates plaatsvinden. Omdat het om zo'n zwaar bestand
gaat, kan het bovendien gebeuren dat het internet van de nietsvermoedende gebruiker over zijn datalimiet
gaat, met een tragere internetverbinding tot gevolg.
In een reactie aan The Inquirer stelde Microsoft dat het gaat om een datapakket dat gebruikers nodig
hebben als ze zouden willen upgraden naar Windows 10. "Mensen die gekozen hebben voor automatische
updates via Windows Update helpen we om hun toestel klaar te maken voor Windows 10 door de data te
downloaden die ze nodig hebben als ze zouden beslissen om te upgraden. Eens de upgrade klaar is, zal de
klant worden opgeroepen om Windows 10 te installeren."
The Inquirer noemt de houding van Microsoft "arrogant" en vergelijkt ze met de fel bekritiseerde stunt van U2
om hun nieuwe album automatisch en ongevraagd op de iTunes van miljoenen Apple-gebruikers te zetten.
Windows 10 is inmiddels geïnstalleerd op meer dan 75 miljoen computers.
http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/2452791/2015/09/11/Microsoft-downloadt-Windows10-op-uw-computer-of-u-dat-nu-wilt-of-niet.dhtml

"Vader van Aylan is een smokkelaar, hij heeft zelf schuld aan dood van zijn zoontje"
11/09/15 - Bron: news.com.au - © reuters
VLUCHTELINGENCRISIS De vader van Aylan, het Syrische jongetje
van drie dat levensloos aanspoelde op het strand van Bodrum, wordt
beschuldigd van mensensmokkel. Volgens een Iraakse vrouw die
samen met het jongetje de oversteek waagde, was zijn vader de
kapitein van het bootje dat voor de Turkse kust kapseisde. De vrouw
verloor zelf twee kinderen bij het drama. Abdullah Kurdi heeft de
aantijgingen zelf ontkend tegenover The Wall Street Journal. "Ik
verloor mijn familie, ik verloor mijn leven, ik verloor alles, laat ze zeggen wat ze willen."
Volgens de Iraakse is de vader van Aylan, Abdullah zelf een
mensensmokkelaar en is hij verantwoordelijk voor het kantelen van
het bootje waardoor zijn eigen zoontje verdronk. © afp.
In een interview met een Australische zender beweert ze nu dat
Abdullah Kurdi een mensensmokkelaar is en zelf schuld heeft aan de
dood van zijn zoontje. Zainab Abbas uit de beschuldiging via haar
nicht Lara Tahseen die in Sydney woont. Volgens Abbas betaalde ze
tienduizend euro voor de oversteek van Bodrum naar het Griekse
eiland Kos. "Hij was een mensensmokkelaar en bestuurde het
bootje", zegt Tasheen in naam van Abbas aan 10 News.
Abbas werd nog gerustgesteld door een smokkelaar die zei dat de kapitein -de vader van Aylan- zelf zijn
vrouw en kinderen zou meebrengen op de boot. "Hij voer als een gek. Het bootje ging veel te snel en
kantelde door een hoge golf."
Abdullah Kurdi heeft de aantijgingen zelf ontkend tegenover The Wall Street Journal. "Ik verloor mijn familie,
ik verloor mijn leven, ik verloor alles, laat ze zeggen wat ze willen."
Het beeld van de kleine Aylah die door een agent weggedragen wordt, staat nog op het netvlies gebrand. De
foto zorgde wereldwijd voor een storm van verontwaardigde reacties. De politie arresteerde in de nasleep
van het tragische ongeval vier mannen die verdacht worden van mensensmokkel.
http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2452591/2015/09/11/Vader-van-Aylan-is-eensmokkelaar-hij-heeft-zelf-schuld-aan-dood-van-zijn-zoontje.dhtml
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Het migratiewapen: De briljantste oorlog aller tijden tegen het Westen
Duitsland gaat burgers dwingen huizen te verhuren aan vluchtelingen – Uit cijfers blijkt dat slechts 6% van
vluchtelingen bestaat uit gezinnen
Het goedgelovige Europa stuurt zelfs zijn eigen treinen om dit
enorme gecamoufleerde invasieleger binnen de grenzen te halen.
Wat doe je als je weet dat jemet militaire middelen kansloos bent
tegen een lang verklaarde vijand? De islam heeft daar iets op
gevonden: het migratiewapen, wat wel eens de briljantste oorlog aller
tijden zou kunnen blijken te zijn. Het Westen wordt namelijk op zijn
allerzwakste punt – schuldgevoel- gepakt, en het gevaarlijkste is nog
wel dat verreweg de meeste gewone burgers en politieke partijen dit totaal niet in de gaten hebben. Foto’s
en verhalen –meestal gemanipuleerd- van zielig kijkende kindertjes en verdronken peuters doen wat
bommen en raketten niet kunnen: het Westen met behulp van de eigen massamedia en politiek-correcte
leiders en organisaties op de knieën krijgen.
Het recept van de meest effectieve oorlog tegen het Westen ooit is even simpel als geniaal: laat de
bevolking voortdurend beelden en foto’s zien van kleine, zielig kijkende kindertjes, hun nette moeders en
sympathiek ogende vluchtelingengezinnen. Het resultaat mag er zijn: hele hordes autochtone vrijwilligers
staan op de perrons de treinen met migranten op te wachten met voedsel, water en andere hulpgoederen,
en in Nederland ook nog eensmet complete gezangenmet de tekst ‘wees welkom in mijn land’.
Slechts 6% gezinnen, rest is invasieleger
Dat er zich nauwelijks vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen bevinden wordt door niet één van de
aanwezige journalisten opgemerkt. Voorbeeld: recent kwamen in München met een trein 569 immigranten
aan, waaronder slechts 21 kinderen. Die werden door hooguit 12 tot 14 ouders begeleid, waardoor het
werkelijke aantal vluchtelingen maximaal 35 bedroeg, dus iets meer dan 6%. En de rest? Bijna allemaal
sterke alleenstaande jonge moslim mannen, waarvan velen rechtstreeks afkomstig zijn van de bloederige
islamitische slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika.
Door het tonen en uitzenden van zeer selectieve beelden en het vrijwel negeren van de overige 94% is de
gevestigde orde in Europa erin geslaagd om een totaal misleidend beeld te schetsen van arme, hulpeloze en
goede mensen die alles zijn kwijtgeraakt en daarom ruimhartig moeten worden opgevangen. In realiteit
halen wij echter nauwelijks voor geweld en oorlog vluchtende hulpeloze mensen in huis, maar veeleer een
compleet islamitisch invasieleger.
Schaamteloos misbruik medeleven onderdeel stapsgewijze vernietiging
Dit is tegelijkertijd de geniaalste oorlog aller tijden als het allerlaagste, meest schaamteloze misbruik van
menselijk meeleven ooit, dat bovendien mede mogelijk wordt gemaakt door de voortdurende leugens van
bijna alle Europese politieke partijen en nieuwszenders. ‘De beste oorlogsstrategie is een vijand ongemerkt
zo te manipuleren, dat hij zichzelf stapsgewijs vernietigt en zo mogelijk ook nog eens zijn eigen graf graaft,’
wordt op eenvideo van klagemauer.tvgesteld.
‘Al geruime tijd worden hele volken op deze manier strategisch zo gemanipuleerd, dat ze zich op grond van
misleidende schijnmanoeuvres ongemerkt zelf vernietigen. En dat met vurige ijver, grote zelfopoffering en ongelooflijk maar waar- zelfs op hun eigen kosten.’ De Duitse regering wil burgers zelfs gaan dwingen om
hun leegstaande huizen te ‘verhuren’ aan vluchtelingen (2).
Helaas hebben nog maar weinig autochtone Europeanen hun sluipende zelfvernietiging door middel van
massa immigratie in de gaten. Sterker nog: de meesten hebben er een ontzettend goed gevoel over zichzelf
en hun land door gekregen. In realiteit wordt er een ijskoud geplande psychologische en etnische oorlog
tegen hen gevoerd, waarin de zogenaamd hulpbehoevende vluchteling de gecamoufleerde ‘munitie’ is.
Verraden door Brussel
Aan de randen van Europa, zoals op de Griekse eilanden Kos en Lesbos, is het vluchtelingengeweld reeds
geëscaleerd en geëxplodeerd, zoals we vorige week hebben laten zien. De politie moest traangasgranaten
inzetten tegen de waanzinnig geworden migrantenmassa, die zich ook tegen de autochtone bevolking had
gekeerd.
Op deze video’s waren moeders met hun kleine kindertjes natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen.
Op Kos werden EU-commissarissen Timmermans en Avramopoulos door de bewoners dan ook
uitgescholden voor ‘verraders’. Terecht, want de EU verraadt dagelijks zijn eigen volken aan een
weerzinwekkende imperialistische strategie.
Pakketten vol met Syrische ‘paspoorten’
De douane in Duitsland en op de Balkan hebben inmiddels een groot aantal pakketten onderschept met
zowel valse als echte Syrische paspoorten, waarmee duizenden immigranten snel tot ‘Syrische
vluchtelingen’ kunnen worden omgetoverd. Met die status is toegang tot Europa verzekerd, zo weten ook de
vele mannen uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Libië, Soedan en andere moslimlanden. En omdat Brussel de
regel dat asielzoekers in het land van binnenkomst moeten worden opgevangen voor Syriërs heeft
uitgeschakeld, kunnen ze feitelijk overal naartoe.
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ISIS werft onder vluchtelingen
Behalve tal van aanwijzingen en bewijzen dat er al duizenden moslimterroristen vermomd als vluchtelingen
in Europa zijn, werven ISIS aanhangers actief nieuwe volgelingen onder de honderdduizenden migranten die
reeds in Europa zijn aangekomen of nog onderweg zijn. Nu het eenmaal zover is gekomen is het niet langer
de vraagof, maarwanneerdeze terroristen in Europa met behulp van messen, auto’s, zelfgemaakte bommen
en andere wapens bloederige aanslagen gaan plegen op treinen, stations, winkelcentra en andere plaatsen
waar de autochtone Europeaan zich nu nog veilig waant.
CIA/moslim operatie tegen Europa
Herinnert u zich vooral onze eerdere berichten van de afgelopen jaren dat ISIS terroristen getraind en
bewapend werden in CIA kampen in Turkije, en het recentere nieuws dat mensensmokkelaars op een royale
bijdrage uit de VS kunnen rekenen voor het transporteren van ontelbare aantallen moslims naar Europa.
Hoge ISIS terroristen blijken rechtstreeks door de CIA te zijn geworven in onder andere de beruchte Irakese
gevangenis Abu Ghuraib. Ook de latere ISIS leider Abu Bak al-Baghdadi bleek een CIA-rekruut te zijn.
Dat soort mensen worden nu dus doelbewust naar Europa gestuurd en even welbewust door de EU in onze
landen verwelkomd. En omdat het overgrote deel van de autochtone Europeanen tegelijkertijd weerloos is
gemaakt met behulp van de eindeloos herhaalde zielige-vluchtelingen-propaganda, is de islamisering annex
ondergang van ons continent verzekerd.
Xander - (1) KOPP, (2) Die Welt
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Het-migratiewapen-De-briljantste-oorlog-aller-tijden-tegen-het-Westen

Uitgelekte alternatieve troonrede – bankrede – van DLM
Posted By: Rob vellekoop12/09/2015
Bankrede
Beste landgenoten,
Ik spreek jullie toe vanaf dezelfde bank waarop we ‘s avonds met zijn allen
zitten en door tv of internet de wereld krijgen voorgeschoteld. Iedere troonrede
opnieuw krijgen we een aanmaning om meer belasting te betalen en de
broekriem aan te halen met de volgende bezuinigingsronde, alsof wij, de meerderheid van dit land nog niet
genoeg aan de Gouden Eeuwen van regenten hebben betaald. Deze bankrede is een gesprek van mens tot
mens en ik heb een paar brandende vragen voor jullie.
1. Waarom accepteren we dat onze gezondheid kapot gemaakt wordt?
Onzegezondheidstaat zwaar onder druk door de stress van het werk of door het overleven met een
uitkering en de angst die ons aangepraat wordt door de mainstream media. Daarnaast worden we
voortdurend blootgesteld aan WIFI
straling, luchtverontreiniging, weersbeïnvloeding en andere straling (HAARP).
Er is een schrikbarende stijging van mensen die aan kanker lijden en er aan
sterven. Alternatieve geneesmiddelen worden langzaam aan verboden. Een
bijzonder geneeskrachtige plant als hennep wordt als illegaal genoemd, terwijl
deAmerikaanse overheidna veertig jaar heeft toegegeven dat het kanker kan
genezen. De farmaceutische industrie verdient astronomische bedragen aan
zieke mensen. Ziekmakende bestrijdingsmiddelen worden ondertussen
toegelaten in de landbouw. Met dank aan de overheid.
2. Waarom nemen we het dat onze vrijheid afgenomen wordt?
Onzevrijheidstaat op de tocht. Met als argument het voorkomen van
terroristische aanslagen worden steeds meer privacy-beperkende maatregelen
ingevoerd. De controle wordt jaar na jaar scherper samen met de
onderdrukking die daarbij hoort. Er piepte bijna niemand toen er een ID plicht
werd ingevoerd, iedereen accepteert dat hij niet zonder bankpas ZIJN geld kan
opnemen bij de bank. Er zijn zelfs digitale banken zonder loket! Geen enkele
burger is vrij en moet verplicht bij een particuliere ziektekostenonderneming
een verzekering afsluiten. Dankzij de overheid.
3. Waarom willen we met de VS meedoen in een krankzinnige oorlog tegen Rusland?
Wij worden bestuurd door een overheid met een behoefte aanoorlogvoeren, als loopse hond volgt NL de VS
in een conflict met Rusland. De wapenindustrie en banken hebben een
satanisch verlangen naar wereldoorlog III.
De propagandamachine van de mainstream media maakt overuren in
hetzwartmaken van de Russen.
Over de hele kwestie rond deMH17huilen politici krokodillentranen, maar de
ware toedracht willen ze niet boven water halen. Wat een grove belediging
voor alle nabestaanden! Er zal geen landgenoot opstaan die zich in deze
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onverkwikkelijke affaire kan vinden. Opnieuw doet de overheid niet zijn werk en handelt ook niet in het
belang van de bevolking waarvoor zij in het leven geroepen is.
4. Waarom staan we toe dat ons sociale stelsel is afgebroken?
Binnen de EU wordt een krankzinnigbezuinigingsbeleid gevoerd dat steeds meer mensen tot de bedelstaf
brengt. Landen zoals Griekenland,Spanje,PortugalenIerlandkrijgen zogenaamd steun met leningen, maar
wel onder voorwaarde dat er bezuinigd wordt en geprivatiseerd. De werkloosheid neemt toe en het aantal
mensen in de bijstand eveneens.
Het gaat niet goed met ons. De meesten van ons dreigen werkloos te worden door de enorme toename van
de automatisering waardoor naar verwachting binnen 10 jaar de hoeveelheid beschikbaar werk gehalveerd
zal zijn.Robotszijn nu al 3 maal zo goedkoop als een arbeidskracht en 30% productiever. Werkloos zijn in
ons land is een ramp, want dat betekent dat je geen redelijk bestaan meer kan leiden. Want laten we eerlijk
zijn: als je in de bijstand terecht komt ben je veroordeeld tot een karig leven waarin je zelfs niet ziek mag
worden, want dan kan je zelfs je medicatie niet meer betalen. Er zit
niet meer in dan zoveel mogelijk op de bank te blijven zitten en zo
min mogelijk te doen, want alles kost geld wat je niet hebt. En de
overheid trekt zich terug.
5. Waarom accepteren we dat zorgverzekeraars 1,4 miljard te
veel premie van ons genomen hebben?
De burger is verplicht zich voor zijn ziektekosten te verzekeren bij
particuliere verzekeraars, daardoor heeft de overheid er voor gezorgd
dat meer dan 40 miljard aan premie-inkomsten per jaar terechtkomt
bij deze bedrijven! Er bestaat voor ons geen mogelijkheid als verzekerden een eis te stellen aan deze
zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld de vakbonden looneisen kunnen stellen aan de werkgevers. De
zorgverzekeraars maakten over 2014 1,4 miljard euro winst. Dat betekent dat zij zelfs na aftrek van de
topsalarissen van het management en de kosten van de jaarlijkse exorbitante reclamecampagnes winst over
houden. Dat is ons geld. Blijkbaar hebben wij met z’n allen 1,4 miljard te veel premie betaald. Wanneer
wordt dit bedrag aan ons teruggestort? Of vindt de overheid het wel goed zo?
6. Wie vertegenwoordigt de overheid eigenlijk?
Er gebeuren nog veel meer vreemde dingen waar de meerderheid van de bevolking nooit achter kan staan.
Zo heeft PvdA-minister Dijsselbloem van Financiën de nieuwe aandeelhouders vanABN AMRO een cadeau
van 7 miljard gegeven. Dat is opnieuw ons geld dat terecht komt bij een kleine groep eigenaren. Net zoals
de winsten van multinationals daar terecht komen en ondertussen de banen bij deze bedrijven worden
weggesneden. Nog iets wat de meerderheid van de bevolking zeker niet wil is dat veel landgenoten dakloos
zijn en zelfs in de Veluwse bossen leven omdat zij geen woonruimte kunnen krijgen of in hun auto, bij
vrienden of familie op de bank moeten slapen. Er is al tientallen jaren woningnood in ons land. Door de
maatregelen van minister Blok en zijn verhuurdersheffing worden de huren van deze schaarse huizen zelfs
weer duurder. Welke landgenoot zit op zoveel asociaal gedrag te wachten? Niemand toch? Voor wie regelt
de overheid dit dan?
7. Waarom leggen we ons lot in handen van deze overheid?
De economie trekt weer aan. Prachtige berichten zijn dat, met veel enthousiasme gepresenteerd door de
main stream media. Maar wie krijgt het beter? Is dat de meerderheid van de bevolking? Of is dat een kleine
club van eigenaren en hun multinationals die hun omzetten en winsten zien stijgen? Ja zeker, ook de
banken en verzekeraars maken meer winst. Deze bedrijven snijden echter steeds meer banen weg, dus
werk voor ons levert het niet op. En voor een grote aandelenportefeuille hebben wij niet genoeg geld, dus
ook dividend komt niet onze kant op. Toch grijpt de overheid in wie we alle vertrouwen hebben niet in!
Dat volgzame, lijdzame karakter dat de meesten van ons hebben daarvoor kan
maar een verklaring zijn. We zijn ons hele leven beïnvloed op school, door de
mainstream media, de wetenschap. Met steeds hetzelfde sprookje: we kunnen niet
zonder een overheid georganiseerd op de manier waarop we dat hebben geleerd!
De regering zorgt voor ons van de wieg tot het graf. (dat laatste wordt wel heel
letterlijk opgevolgd de laatste tijd door bezuinigingen in de zorg en sociale systeem
die een versnelde dood veroorzaken).
Toch hebben burgers zonder macht geen behoefte aan oorlogen, geweld,
onderdrukking en misbruik. Het enige dat mensen willen is leven in harmonie en
vrede maar blijkbaar is de overheid daarin niet geïnteresseerd. Dat bewijst de
geschiedenis. (althans voor zover deze onderwezen wordt in de
geschiedenisboekjes die de machthebbers dienen)
Moeten we ons nu zielig gaan voelen op onze bank? Nee. Zeker niet. We leven nog altijd in een democratie,
dat woord betekent nog steeds dat de macht van het land bij het volk ligt.
Rob Vellekoop, 15 september 2015
http://delangemars.nl/2015/09/12/uitgelekte-alternatieve-troonrede-bankrede-van-dlm/
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De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen
maandag 07 september 2015, Geschreven door Nexus
In een vorige uitzending– “De vluchtelingenstromen in de EU zijn het gevolg van een Amerikaanse
globaliseringstrategie” – werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows”
(stromen) toegelicht. Die is afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik
citeer Barnett: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en
ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten
uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is
gericht en volgens Barnett door geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd.Nationale grenzen
moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daardoor worden waarden en religies afgeschaft en de weg naar
een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.
Hoe de Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen te vinden is, meldden wij al in de uitzending
van 23-04-2015. Zo meteen zullen nog vier andere voorbeelden aangevoerd worden: Voorbeeld 1: Nog in
2010 kondigde de voormalige EU-commissaris Antonio Vitorino een proefproject voor vijf Noord-Afrikaanse
staten aan. Vitorino zei hier letterlijk: “Samen met het VN-vluchtelingen-hulpwerk UNHCR […] wil men
Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, en Mauritanië helpen eigen solide asielsystemen op te bouwen en
Europese standaards bij de opname van vluchtelingen in acht te nemen.” Zo kan de toestroom naar Europa
gereduceerd worden. Ook de staatshoofden van Libië, Tunesië en Egypte waren bij dit concept betrokken en
hielpen bij de controle van de vluchtelingenstromen. Het doel was om goede voorwaarden voor
vluchtelingen in Afrika te scheppen, zodat zij in hun continent zouden willen blijven. Met de start van de
zogenaamde “Arabische lente” – aantoonbaar door de VS georkestreerd – werd het proefproject gestopt en
niet verder gerealiseerd. Die landen werden gedestabiliseerd en Libië werd onder regie van de VS
platgebombardeerd. Er bleef een reusachtige chaos achter en een onophoudelijke toestroom van
vluchtelingen.
Voorbeeld 2: Veel mensen in Europa stellen zichzelf terecht de vraag, waar de vluchtelingen dan het geld
vandaan halen, om de exorbitante sommen aan de mensensmokkelaars te betalen. Een mogelijk antwoord
publiceerde het gerenommeerde Oostenrijkse magazine “info-DIRECT” op 05 augustus 2015: Volgens
informatie van een medewerker van het “Oostenrijkse Ministerie van defensie” zou het geweten zijn, dat VSorganisaties de mensensmokkelaars betalen, die dagelijks duizenden vluchtelingen naar Europa brengen.
De medewerker van de geheime dienst zou het volgende tegenover “info-DIRECT” gezegd hebben, ik citeer:
“Het is bekend dat organisaties uit de VS een co-financieringsmodel hebben geschapen en een aanzienlijk
deel van de kosten van mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord Afrika heeft 11.000
Euro cash. Vraagt niemand zich af waar dat geld vandaan komt?” “Info-DIRECT” vat het als volgt samen, ik
citeer: “In politiekringen, die dagelijks met de asielaanvragers te maken hebben, zijn de overzetkosten voor
mensensmokkelaars al lang bekend. Ook de verdenking dat de VS een vinger in de pap heeft wat betreft
een geo-strategie, wordt steeds weer geuit.” Einde citaat.
Voorbeeld 3: Steeds weer duiken in het Duitstalige gebied campagnes op, die openlijk oproepen voor de
asielzoekersmokkel naar Duitsland en Oostenrijk. Zo roept bijvoorbeeld de nieuwe
homepage:www.fluchthelfer.inop om asielzoekers bij de terugreis van vakantie uit Italië te smokkelen met de
privé-auto naar Oostenrijk en Duitsland. Een blik op de eigenaars van de site verraadt, dat het domein
toebehoort aan de organisatie “The Ayn Rand Institute”, die zetelt in de VS. Het Ayn Rand Institute is een
Amerikaanse denk-tank (denkfabriek). De directeur is de in Israël geboren Yaron Brook. Deze Amerikaanse
denktank zet in de professionele campagne vooral in op “menselijkheid” en appelleert aan het “inlevend
vermogen” van de Europeanen. Opvallend genoeg zijn er echter in Amerika geen vergelijkbare campagnes
voor het helpen van vluchtelingen van Mexico naar de VS,. Het tegendeel is het geval: de grens met Mexico
is afgesloten door een vijf meter hoge grensafrastering en patrouillerende grenswachters. Wie betrapt wordt,
wordt gearresteerd en zonder pardon teruggestuurd.
Tenslotte nog een voorbeeld, hoe men met de “vluchtelingenstromen” geld kan verdienen en wie daar wel
eens achter zou kunnen zitten. Op 12 augustus titelde de krant “Heute” in Oostenrijk, ik citeer: “Asielfirma
incasseerde bijna 21 miljoen Euro”. Begeleiden, bewaken en verzorgen van asielzoekers wordt namelijk niet
door de staat zelf verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door "ORS Service AG”,
een firma die opereert in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en die in 2014 ongeveer 21 miljoen Euro
belastinggelden van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving. Zoals de Oostenrijkse
krant “Der Standard” onderzocht, staat achter het vennootschap van de “ORS”: “Equistone Partners
Europe”. Op haar beurt behoort deze toe aan 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank – die geldt als
de invloedrijkste onderneming van de wereld, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor
Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben. Volgens het magazine “Info-DIRECT” heeft Barclays als
belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank “NM Rothschild” en die wordt ook
persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd.” De bankiersfamilie Rothschild wordt volgens
“Info-DIRECT” ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de
geldaristocratie. Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed,

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

politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen
beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in de doorzetting van een
globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van de VS. Beste kijkers, deze Amerikaanse strategie achter
de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te loochenen. Daarom gaat het erom zijn wrevel niet op
de vluchtelingen af te reageren of zich tegen hen te laten ophitsen. Dit zou tot een destabilisering van
Europa bijdragen en zo de interesses dienen van degenen die achter de tragiek van de vluchtelingen aan de
touwtjes trekken. Veel meer gaat het erom de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten,
de Amerikaanse politici,of toonaangevende media of andere organisaties te ontmaskeren om zo de
ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. En wel met dezelfde tactiek als de Amerikaanse
strategen zoals het Ayn Rand instituut toepassen. In hun promo video verkondigen zij: “Het komt allemaal op
mensen aan …, want de verandering is in ons, en wij zijn die personen die deze wetten scheppen …, het
komt allemaal op een eenvoudige beslissing neer.” Hebt U al besloten voor een Europa, waarin
verschillende identiteiten, culturen en waarden worden ontbonden, of voor een Europa met verschillende
identiteiten en culturen, waar vrede voor iedereen is gewaarborgd? Ik wens ik u nog een goede avond.
http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-amerikaanse-strategie-achter-de-vluchtelingenstromen
Bron KlagemauerTV
Bovenstaand artikel maakt in onze ogen klip en klaar hoe de elite, die achter dit vreselijke mensenleed zit,
niet alleen de mensen bombardeert in die landen zodat ze op zoek moeten naar andere oorden maar tevens
ook de handel in mensen drijven met ge-politieke doeleinden en winst als drijfveer.
Eerder konden wij dit niet stellen omdat er nog te weinig bewijs was voor die stelling. Nu is er bewijs genoeg
en plaatsen wij dit bijzondere belangrijke artikel met de bedoeling dat dit wijd verspreid zal worden door
mensen in Europa.
Richt je woede niet tegen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun
dierbaren, dat is wat de elite ons graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen
gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Ze gebruiken
daarvoor vragen die in eerste instantie legitiejm lijken te zijn maar als je de achtergronden, hierboven
beschreven, kent weet je ook dat het niet aan de vluchtelingen ligt maar aan de mensen die deze
vluchtelingenstroom veroorzaken.
Bashar Assad bijvoorbeeld moet van deze stategie geweten hebben want hij doet er alles aan om de
vluchtelingen in zijn land door de voortdurende inmenging van huurlingen, betaald door de elite via
collaborerende landen zoals Israel, Qatar, Jordanie, Turkije, VS de UK en Saoedi Arabie, binnen zijn eigen
grenzen te houden. Zo weten maar weinig mensen dat de grootste vluchtelingenstroom in Syrie zelf plaats
vindt. De gebieden die bestookt worden laten hun vluchtelingen naar gebieden trekken die niet in gevaar
zijn, deze stroom is voortdurend in beweging door de onverminderde aanvallen ( zelf zeggen ze dat ze hulp
leveren ) op het regeringsleger van Syrie door alle bovenstaande landen en meer.
Afgelopen week, natuurlijk met klem uit de Europese media gehouden, lieten Arabische nieuwskanalen vor
de zoveelste keer zien dat Israel niet alleen IS terroristen faciliteert maar tevens op met helikopters ophaalt
van het slagveld om ze vervolgens op te lappen en terug te brengen. Er zijn veldhospitalen aangelegd in het
illegaal bezette gebied van de Golanvlakte. Ook Turkije levert deze extra service aan de Islamitische Staat.
Naast dit inmiddels tot feit verworden gegeven heeft Hilary Clinton, een presidentskandidaat voor de haviken
in de VS, behorende tot de elitaire kringen waar wij zoveel over schrijven, er een probleem bij. Omdat Hilary
Clinton zo dom was om haar privé e-mail adres te gebruiken voor govermentele zaken heben hackers haar
e-mailbox weten te kraken. De geheime diensten dachten deze gewist te hebben maar waren vergeten de
box send ook te wisen. De volledige inhoud van die box zal beetje bij beetje gepubliceerd worden op het
internet. Nu al maken de kackers duidelijk dat H.Clinton contacten onderhield met meerdere verschillende
terroristische organisaties zoals o.a Boko Haram. Uit de maosl zou blijken hoe deze terroristen gefinancierd
worden en hoe afspraken gemaakt worden om wapens en andere materialen op bepaalde locaties te krijgen.
Kijk je dus een beetje verder dan je neus lang is dan ga je de verbanden zien tussen de Oekraiense oorlog,
de sancties tegen Rusland die enkel Europese landen geld kosten en de oorlogen van de Arabische lente en
alle vluchtelingen die daaruit voortvloeien die door de elite opzettelijk naar Europa worden gebracht!
Het zijn vreselijk sluwe honden die lui van de elite en hebben zoals jullie allemaal kunnen zien letterlijk schijt
aan mensenlevens, en niet alleen mensen uit het Midden Oosten of Afrika. Ze hebben net zoveel schijt aan
jouw en mijn leven. Ze gebruiken mensen op alle vlakken om hun doelen te bereiken en offeren in dat trajekt
dat naar hun doelen loopt honderdduizenden als ze dat noodzakelijk vinden.
Hoe vaak moeten deze lui ontrmaskerd worden voordat de massa zegt;en nu is het genoeg!
Bovendien roept eenieder die dit stuk onder ogen krijgt en gelezen heeft op, dit te delen met andere mensen
opdat zoveel mogelijk mensen deze afgrijselijke strategie gaan begrijpen en daarnaast ook gaan begrijpen
dat de mensen die gebruikt worden in dit vreselijke spel, hier op geen enkele wijze debet aan zijn.
Nog steeds lees ik op andere websites dat Rusland dit spel mee speelt maar nog steeds ben ik daarvan niet
overtuigd. Enkele voorbeelden waarom ik niet overtuigd ben.
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1. De vluchtelingenstroom had al verviervoudigd kunnen zijn alsPutin de angel niet uit het verhaalgehaald
had met de deal rondom de vermeende chemische wapens van Syrië. Dan hadden de Amerikanen namelijk
een groot offensief gestart met alle gevolgen van dien.
2. Rusland heeft deze week aan Griekenland een verzoek gedaan om een luchthaven te gebruiken om
humanitaire middelen naar Syrië te transporteren. Griekenland liet weten dat de VS geprobeerd heeft
Griekenland teverbieden deze toestemmingte verlenen. Te gortig voor woorden maar ook een duidelijke
aanwijzing dat de VS en Rusland helemaal niet samen werken. Zelfs op dit niveai probeert de VS Rusland
op alle vlakken te dwarsbomen. Pissig dat het dwarsbomen niet lukte heeft de VS een persbericht uit laten
gaan waarin ze stellen dat de Russen met duizenden manschappen deel neemt aan de oorlog in Syrië. Dat
is ronduit gelogen. Putin heeft laten weten dat dit de reinste onzin is maar heeft ook laten weten dat hij de
regering van Bashar Al Assad steunt met wapens. Hier hadden de beide heren in 2010 en 2012 al afspraken
over gemaakt. Deze wapens worden dus inderdaad geleverd.
3. Cameron heeft in eenpersconferentie precies dat gedaan wat de elite van hem verlangd heeft. Hij stelde
hardop de vraag waarom de vluchtelingen hoofdzakelijk jonge mannen waren en hoe ze aan het geld
kwamen om deze reis te maken. Wel nu, het artikel hierboven maakt dat overduidelijk! Cameron liet er dan
ook geen gras over groeien om zijn ware aard te tonen. Hij stelde dat de vluchtelingenstroom de
verantwoordelijkheid is van Bashar Al Assad die zijn functie maar moet opgeven ondanks dat hij deze functie
op democratische wijze heeft verkregen.Mensen die de mening van Cameron aanhangen zouden eens even
moeten kijken naar Afghanistan, Irak,Libie, Mali, Yemen, daar waar Assad helemaal niets aan kan en kon
doen. De westerse media doet het overkomen of alleen Syriërs onderweg zijn maar dat is niet waar. Uit alle
landen die al jarenlang beschoten worden door de oorlogsmachine van het westen onder aanvoering van de
elite, want die verdienen hier het meeste aan, komen stromen vluchtelingen. Daar heeft Assad niets mee te
maken. Putin ondersteunde dan ook wat Assad stelde in zijn wekelijkse toespraak. De vluchtelingenstroom
is ontstaan door de inmenging van westerse entiteiten in ons binnenlands beleid. De vele terroristische
organisatie die ogenschijnlijk met elkaar in gevecht zijn worden stuk voor stuk gefinancierd door de elite en
de westerse overheden faciliteren dit samen met enkele Arabische landen die op handen zijn van deze elite.
Dat is precies wat er aan de hand is en als je een beetje verder kijkt dan je neus lang is dan zie jij dit ook!
Laat je dus niet langer vooir het karretje spannen van hen die alles al hebben en daar nog niet tevreden mee
zijn. Laat je kinderen niet vechten voor de balengen van deze ellendige elitaire moordenaars. Het is het niet
waard.
Onze jeugd wordt inmiddels klaar gestoomd om deel te nemen aan toekomstige elitaire oorlogen om winst
en macht met series op tv die alleen maar geweld bevatten en steeds grover worden. De computerspelletjes
waar ze geleerd krijgen commando's op te volgen en daarbij mensenlevensniet ontzien. Het gaat steeds
verder. Als je niet goed oplet heb je voor dat je het weet een gewetensloze killer in je gezin door deze zachte
vorm van manipulatie en gewenning aan geweld. Het klinkt hard maar geweld went, als je er maar vaak
genoeg aan bloot gesteld wordt en dat is precies wat deze series en spellen doen.
UPDATE
Nog meer bewijs dat het Westen niet alleen de terroristen in Syrië en andere landen steunt maar er zelfs met
troepen aanwezig is die zich vermommen als jihadisten tegen de gekozen overheid in Syrië.
Dit maakt wederom duidelijk dat het GEEN strijd is tegen terroristen, sterker nog, ze ZIJN de terroristen en
proberen officieel gekozen overheden omver te werpen om financiële en geo- politieke doelen te bereiken.
Het Westen maakt hiermee duidelijk dat democratie NIET bestaat. Vrijwel alle overheden werken in dienst
van de elite, zij die oorlogen beginnen, financieren en daarbij miljoenen mensen slachtofferen enkel om
winst en macht.
http://www.voltairenet.org/article188650.html
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Tekenen van de eindtijd
Woensdag, 09 september 2015
Er gebeuren nu zoveel vreemde en bizarre dingen in de wereld waarin
wij leven dat het absoluut gerechtvaardigd is om je serieus af te vragen
of wij in de eindtijd leven? Een eindtijd waarover in de bijbel wordt
gesproken en die in die laatste periode weinig goeds voorspelt voor de
christenen. Wij kijken regelmatig in de bijbel omdat er interessante
dingen in staan. Zoals bijvoorbeeld over de zogenaamde eindtijd:
Zo staat er in Matteüs 24: 8-10: Dat alles is het begin van de weeën.
Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn
naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. (Matteüs 24:8-10)
Een hele duidelijke verwijzing naar christenvervolgingen in de eindtijd.
Er zijn natuurlijk talloze landen waar de christenen worden vervolgd en letterlijk geen leven hebben. Meestal
gebeurt dit dan in de moslimlanden zoals Soedan, Saoedi Arabië, Eritrea, Pakistan en Iran. Maar, ook in landen
als China en Noord Korea hebben christenen te maken met vervolging.
Vervolgingen die alleen maar zullen toenemen, net zoals de barensweeën bij een vrouw.
‘Op 30 juni 2015 lazen we in de media dat de ‘Ster van Bethlehem’ vanavond weer aan de hemel te zien is en
dat de ‘laatste fase van de eindtijd, met hevige vervolgingen van christenen, is aangebroken’.
Dat is echter nog lang niet alles want ook christenen in Amerika hebben het nu zwaar te verduren. Vooral sinds
het Witte Huis huwelijken tussen hetzelfde geslacht in heel Amerikamogelijk heeft gemaakt.
Christenen die vanuit hun geloofsovertuiging tegen homofilie zijn, kunnen hun borst nat maken.
Zoals een ambtenaar van de burgerlijke stand uit de Amerikaanse staat Kentucky, Kim Davis, kan beamen. Zij
is overtuigd christen en weigerde als ambtenaar dan ook om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht
te voltrekken. Dit kwam haar duur te staan want ze werd door de rechter de gevangenis in gekieperd. Dat niet
alleen, de opdracht van de rechter is dat ze in de cel blijft totdat ze van gedachten is veranderd.
Het allerlaatste nieuws is dat de rechter gisteren heeft besloten dat na vijf dagen gevangenschap Kim
Davisweer op vrije voeten wordt gesteld.
De reden dat de rechter alsnog terugkwam op zijn besluit is omdat hij er zich van
heeft overtuigd dat de ondergeschikten van Kim Davis hun plicht wel zullen doen
en de zogenaamde marriage licence zullen verstrekken aan de homo stellen. Wel
heeft hij Kim Davis gewaarschuwd dat als zij op welke manier dan ook dit proces
zal blokkeren ze weer opnieuw naar de gevangenis gaat.
Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe snel dit soort zaken in een conservatief land als
Amerika zijn veranderd. Nog niet zo lang geleden (2004) stemde 75 procent van de bevolking in Kentucky nog
tegen het homohuwelijk en nu wordt een ambtenaar die weigert een dergelijk huwelijk te voltrekken in de
gevangenis gegooid. Er zijn nu meerdere ambtenaren in Amerika die hebben aangekondigd dat ze zullen
weigeren om homohuwelijken te voltrekken.
Michael Snyder roept dan ook vertwijfeld uit: “Wat is er gebeurd met Amerika? Waar christenen gevangen
worden gezet vanwege hun geloof maar waar het Planned Parenthood vrij staat om baby’s af te slachten, in
stukken te hakken en aan de hoogste bieder te verkopen.
Hij vergelijkt wat er nu gebeurt in Amerika met de situatie destijds in Nazi Duitsland.
Want, iedere christen in Amerika die niet meegaat in de nieuwe wetgeving zal automatisch een homohater
worden genoemd en overal buitenspel worden gezet. Wanneer je straks een christen bent in Amerika kun je
waarschijnlijk een baan bij de overheid vergeten en ook bij het leger zal je weinig kans maken.
Bedrijven zullen heel voorzichtig zijn met het aannemen van christenen want voordat je het weet wordt hun
onderneming ook besmet en staan ze niet meer als politiek correcte boek. Wat er gebeurd is met Kim Davis is
waarschijnlijk redelijk uniek in de wereld. Iemand die in de gevangenis terechtkomt omdat zij van mening is dat
een huwelijk exclusief tussen een man en een vrouw hoort te zijn. We komen met de dag in een krankzinnigere
wereld terecht en ook dat zal ongetwijfeld een teken van de eindtijd zijn. Het verhaal van Sodom en Gomorra
zal ook niet voor niets in de bijbel (en de koran) terecht zijn gekomen.
Dit alles gebeurt niet zozeer omdat overheden het nu ineens op het christelijk geloof hebben gemunt, maar wel
omdat dit geloof garant staat voor traditionele gezinnen. Een vader, moeder en kinderen. De schrik en grote
angst van de New World Order.Het traditionele gezin moet verdwijnenzodat de overheid een veel grotere vinger
in de pap krijgt bij de opvoeding van steeds jonger wordende kinderen. Dus zie je ook bij ons berichten
verschijnen zoals de volgende enkele dagen geleden: "Alle peuters binnenkort verplicht naar kinderopvang"
De christenen vallen een beetje in dezelfde categorie als Vladimir Poetin. Net zoals Poetin op dit moment de
zwarte piet krijgt toegespeeld door het Westen zo zullen ook de christenen overal de schuld van krijgen. Zij
vormen nu eenmaal een gevaar voor de komende nieuwe wereldorde en hoe eerder deze mensen van religie
veranderen en van de staat hun nieuwe god maken des te beter voor ze.
Bron: End of the American Dream
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