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Waarschuwt elite ons via Economist voor eerste week november?
Bijna niets op deze wereld gebeurt toevallig; de meeste dingen zijn
ver van te voren gepland.
De mensheid krijgt regelmatig cryptische boodschappen door van de
elite over de dingen die zij van plan zijn.
Het lijkt alsof de elite, de Illuminati of hoe wij ze ook noemen, ons
willen waarschuwen voor enkele data in de komende maand
november.
Toen het blad The Economist in januari van dit jaar uitkwam,
veroorzaakte dit nogal wat ophef omdat de voorpagina van het
tijdschrift leek op een voorspelling over wat er mogelijk zou gaan
gebeuren in het jaar 2015.
Het is bekend dat The Economist nauwe banden heeft met de Rothschild familie en dat het magazine vaak
optreedt als indirecte spreekbuis voor diezelfde elite.
De elite is zo arrogant dat ze (denken te) weten dat ze overal mee weg komen en vaak zijn ze ook heel trots
op hun eigen acties. Zodanig zelfs dat ze het helemaal niet erg vinden dat men van te voren weet wat er
gaat gebeuren. Tenminste voor diegenen die erin slagen om de boodschappen te begrijpen. Bovendien
heeft diezelfde elite een soort erecode waarbij ze verplicht zijn de mensheid van te voren te informeren over
dingen die, door de elite bekokstoofd, gaan komen.
Wat betekent dat de voorpagina van The Economist voor het nieuwe jaar 2015 best een goede gelegenheid
zou kunnen zijn om boodschappen van de elite door te geven.
Voor hen die dit in januari hebben gemist navolgend de voorkant van het tijdschrift.
Nadat het tijdschrift uitkwam werd er wereldwijd gespeculeerd over de betekenis van bepaalde symbolen,
maar op dit moment is er hernieuwde belangstelling voor deze voorpagina vanwege de twee pijlen die
rechtsonder in de grond steken.
Op die twee pijlen staat respectievelijk 11.5 en 11.3 Misschien hebben deze getallen niets te betekenen,
maar dat is onwaarschijnlijk. Ze zijn daar geplaatst met een reden.
Een close up van dat gedeelte van de pagina:
Is het mogelijk dat die twee getallen staan voor twee data? Drie en vijf
november?
Volgens de redactie van The Economist hebben die twee getallen niets te maken
met data, maar zijn ze gerelateerd aan de Chinese economie. Misschien is het
de waarheid, maar waarschijnlijk lijkt dat niet.
Pijlen kunnen worden gebruikt om iets aan te wijzen maar kunnen ook worden
gebruikt om iets of iemand aan te vallen. Deze pijlen die onder een bepaalde
hoek in de grond steken, kunnen wijzen op een val of een neergaande
beweging.
Interessant gegeven is dat de Amerikaanse Minister van Financiën Jack Lew
vorige week zei dat het Amerikaanse schuldenplafond op 3 november
aanstaande bereikt zal worden en niet op 5 november zoals eerder werd gedacht. Hij luidde daarmee min of
meer de noodklok door te zeggen dat hij na 3 november weinig meer kan doen als tegen die tijd het
schuldenplafond niet verhoogd is. Amerika heeft nog maar iets van 30 miljard Dollar aan cash en die zullen
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Een ander interessant symbool op de voorpagina is een gedeeltelijk afgedekt vaag spel met de titel “Panic”.
Duidelijk zichtbaar bovenaan dit spel zijn de woorden Federal Reserve en nog een woord dat slechts
gedeeltelijk zichtbaar is en begint met “CHI”. Dat zou wellicht “China” kunnen betekenen.
De afgelopen maanden was de wereld getuige van de nodige toestanden op de Chinese financiële markten
en de daarbij behorende panieksituaties. Was dit misschien in januari een waarschuwing voor de komende
turbulente tijden op de Chinese financiële markten?
Een ander interessant, maar ook zorgwekkend symbool wordt prominent
vertoond op de voorpagina en dat is een afbeelding van de Rattenvanger
van Hamelen.
Deze Rattenvanger van Hamelen is een Duitse legende over een man die
zijn magische fluit gebruikte om de kinderen van de stad Hamelen weg te
lokken waarna ze nooit meer terug zijn gevonden.
Dit folkloristisch figuur vertolkt ofwel massale sterfgevallen door ziekte of
ramp of een massale stroom van mensen. Waarschijnlijk betekent het
gezien de gebeurtenis het laatste, wat dan aantoont dat de stroom
vluchtelingen onderdeel uitmaakt van de geplande operatie.
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Verder zien we op de omslag naast het linkerbeen van Barack Obama een afbeelding van een Cheshire kat.
Dit is precies dezelfde afbeelding als die welke de illustrator John Tenniel in 1866 tekende voor Alice in
Wonderland. De Cheshire kat staat erom bekend een kwaadaardige, ondeugende grijns te hebben en in het
verhaal wist Alice nooit precies waar de kat mee bezig was. Is dit misschien een afbeelding die de elite zelf
moet voorstellen? Is dit hoe ze zichzelf zien met hun mysterieuze plannen.
Op de verbazingwekkende omslag zien we ook Angela Merkel (de
ster van de crisis in Griekenland) naast Vladimir Poetin (de ster van
de crisis in Syrië), Hillary Clinton (waarschijnlijk de nummer één keus
van de elite om als volgende president te fungeren), Barack Obama
en een paddenstoelwolk…….
Is het allemaal toeval dat al die symbolen betrekking schijnen te
hebben op actuele gebeurtenissen in 2015?
Mogelijk zal blijken dat 3 en 5 november helemaal niets te betekenen
hebben.
Het is niet te bewijzen dat het geen toeval is en er zal uiteraard nooit toegegeven worden dat het hier gaat
om verborgen boodschappen.
Gelukkig hoeven we niet lang te wachten om te zien of het inderdaad bijzondere data zijn. De november
maand ligt om de hoek en misschien wordt het allesbehalve een rustige herfstmaand.
Bron: End of the American Dream
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9924:waarschuwt-elite-ons-viaeconomist-voor-eerste-week-november&catid=20:het-complot&Itemid=33

Poetin: niet zo vreemd dat John McCain knettergek is (video)
De Amerikaanse Senator John McCain heeft niet alleen boter op zijn
hoofd, maar is ook een gewillig werktuig in handen van de zionisten.
Volgens de Russische president Vladimir Poetin is het eigenlijk
helemaal niet zo vreemd dat McCain knettergek is geworden.
https://youtu.be/Al_m15uyMMc
Het zal niemand verbazen dat McCain nog maar weinig vrienden telt
en daar hoort de Russische president Poetin niet bij zoals je hem dat
zelf kunt horen zeggen in de onderstaande videoclip.
De uitspraak van Poetin komt naar aanleiding van een opmerking
van de interviewer die zei dat McCain gezegd zou hebben dat er met Poetin vandaag of morgen hetzelfde
zou gebeuren als met Muammar Gaddafi.
Waarop Poetin antwoordde, “Ik heb begrepen dat McCain gevangene is geweest in Vietnam en daar niet in
een gevangenis zat, maar werd vastgehouden in een soort gat. Iedereen zou na een dergelijke ervaring
knettergek zijn geworden”.
McCain speelde/speelt ook een smerige rol bij de staatsgreep in Oekraïne.
Een Amerikaans/Westerse staatsgreep die zoals uitgebreid door McCain collega Soros uit de doeken is
gedaan, moest dienen om de wettige pro Russische president Janoekovitsj de laan uit te bonjouren zodat de
Washington puppet Peroshenko geïnstalleerd kon worden.
Hoe deze staatsgreep verder verliep, is bekend. https://youtu.be/gK2U91Qy8ZU
Janoekovitsj vluchtte naar Rusland, de separatisten gesteund door het Kremlin werden boos en de
kerngroep van Maidan begonnen een wreed soort nationalisme door het vormen van anti-Russische milities
waar Kiev ondertussen de controle volledig op heeft verloren. Het conflict blijft tot op de dag van vandaag
dooretteren. Na het “brengen van de democratie” door figuren als McCain en Soros stortte de economie van
Oekraïne volledig in elkaar.
Ook in Syrië zie je McCain weer opduiken zoals wij al eerder schreven en ook hier dezelfde benadering als
in Kiev. Het openlijk steunen van rebellen die “freedom fighters” worden genoemd om het wettige regime
pootje te lichten zodat er een lucratieve gaspijplijn kan worden aangelegd.
De hiernavolgende video zegt het eigenlijk allemaal. Hoe McCain er eigenlijk met alles volledig naast zit.
De video is van twee jaar geleden en hierin weet McCain de verslaggever overtuigend te vertellen dat
Rusland, China en Iran nooit actie zullen durven ondernemen in Syrië omdat Amerika het meest machtige
land ter wereld is.
Jammer dat McCain geen baard heeft die hij af kan scheren want het wordt nu wel hoog tijd.
Bron: Zerohedge ; https://youtu.be/jo9Nmeyz5lo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9891:poetin-is-het-niet-zo-vreemddat-john-mccain-knettergek-is&catid=37:wereld&Itemid=50
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De Grootloge van Italië wil zich verenigen met Bergoglio en de Kerk
By Crusader on 24/01/2015
De Grootmeester van de Italiaanse Grootloge ‘Grande Oriente d’ Italia’,
Gian Franco Pilloni (foto midden), schreef in september 2013 een brief
naar Bergoglio waarin hij zijn wens uitte om zich met hem te verenigen.
Hieronder het persbericht van het “Internationaal Vrijmetselaarsnieuws”
(zie ook link onderaan).
De Meest Serene Grootmeester van de Grootloge van Italië en de
Vrijmetselaarsvereniging van de Strikte Initiatie Inachtneming (UMSOI),
Gian Franco Pilloni, schrijft een brief naar Paus Franciscus.
De brief is in feite een historisch feit want het is de eerste keer dat een Grootmeester naar een Paus
heeft geschreven om een verzachting te creëren in de relaties tussen twee organisaties, Katholieken
en Vrijmetselaars, wiens relaties niet warm zijn geweest. De Grootmeester onderlijnt het feit dat de twee
organisaties niet antagonistisch zijn, aan tegenovergestelde zijden, maar dat ze op vele vlakken hetzelfde
denken, zoals over de meerderheid van de sociale problemen in de hedendaagse wereld.
Het is de eerste keer dat een Grootmeester naar een paus heeft geschreven!
Aan Zijne Heiligheid Paus Franciscus, in zijn Stoel in Rome.
Zeer geraakt en met vreugde schrijf ik Uwe Heiligheid om een nederige verzoeking te maken om een einde
te maken aan de verdeeldheid in de relatie tussen de Katholieke Kerk en de Vrijmetselarij, in de hoop dat er
eindelijk gewoon vrede mag regeren tussen de twee organisaties, en de verschillen wegwerken die nog
steeds een muur vormen tussen onze betrekking. Ik zou u graag vertellen, Uwe Heiligheid, dat we niet een
organisatie zijn tegengesteld aan de Katholieke Kerk, waardig gerepresenteerd door u, maar eerder het
tegenovergestelde. Onze wegen zijn parallel: in feite denken we zoals u betreffende alle problemen die onze
gelijktijdige samenleving aangaan; net zoals u verlangen we naar een wereld van vrede met respect voor elk
menselijk wezen zonder onderscheid van enige aard en absoluut respect voor alle religies.
Uwe Heiligheid, het standpunt dat de Kerk heeft genomen, en nog steeds neemt, straft de Maçonnieke
broeders van het Katholieke geloof, en verhindert hen om hun geloof te beleven terwijl ze gemarginaliseerd
worden in de Kerk en ze zich als indringers of minder gewenste gelovigen voelen.
Ik doe een beroep op u, Uwe Heiligheid, een man van uitzonderlijke menselijke kwaliteiten, om een einde te
maken aan deze onrechtvaardigheid dat eeuwenlang miljoenen Vrijmetselaars over de hele wereld heeft
bestraft. Sta me toe om u te herinneren dat de Vrijmetselaars een eed afleggen op de Bijbel en dat we in
onze Tempels werken voor de verheffing van de geest en de verbetering van het individu.
Persoonlijk beschouw ik mezelf als een goede Christen. Ik onderhoud een uitstekende relatie met de
Christelijke gemeenschap in de streek waar ik ben geboren (Jerzu) en in hetzelfde bisdom van Ogliastra, en
ik help hartelijk de Heilige Katholieke Kerk, de enige verlossing.
Ik geloof in het goed van de “Schepping” door de weg, de waarheid en het leven geleerd door Jezus in het
Evangelie, omdat dit wijde concept, als het werd toegepast, de parel van de creatie zou zijn. Ik heb
geprobeerd om met het broederschap van de mensen om een “opus caritate” (werk van liefde) te bouwen,
daarbij focussend op bovenal Christelijke lering, gegeven de rol waarmee ik vereerd ben om die te hebben
(de Grootmeester van de Vrijmetselarij). Ik heb veel mensen ontmoet met analoge Christelijke kenmerken en
echte waarden van subsidiariteit gekeerd naar het sociale welzijn van de wereld, wereldvrede, liefdadigheid.
Na zorgvuldige studies en workshops, vond ik deze schat gescheiden van de wereld en opzettelijk goed
verborgen, genaamd de Vrijmetselarij, de Grootloge van Italië UMSOI (gesticht door Armando Corona) en
erkend door de Grand Oriënt van de Amerikaanse Loges, waar ik ook lid van ben. Als Grootmeester wens ik
een gouden sleutel te zijn om het kanaal te openen voor een echte en tastbare samenwerking met de
Heilige Katholieke Apostolische Roomse Kerk.
Ik vraag van Uwe Heiligheid een inspanning om volledig de achterhaalde intolerantie publiek tegenover ons
te elimineren, door mij te aanvaarden in antwoord tot deze wens: Transformeer onze tempels in Tempels
van Vrede, ontmoetingshuizen, plaatsen van getuigenis van de hoogste en meest verheven
sentimenten van solidariteit en broederlijkheid van de mens, en een bewonderenswaardig voorbeeld
van uitzonderlijke zelfverloochening voor jullie: met selecte en bewezen burgerlijke, religieuze, spirituele en
culturele waarden die beoefend worden door het Katholieke Apostolische en Roomse geloof en (door ons
doopsel) door ons allen.
Ik hoop en wacht af op een ontmoeting met u. Het zou voor mij niet enkel een eer zijn, maar een grote
sensatie zijn om in staat te zijn om met u persoonlijk te spreken over de onderwerpen die ik hier heb
aangehaald. Hiertoe stel ik mijzelf volledig aan u beschikbaar voor gelijk welke gebeurtenis.
Magistrale Zetel van Cagliari, 9 September 2013
De Grootmeester van de Grootloge van Italië, u.m.s.o.i., De Meest Serene Gian Franco Pilloni
http://notiziariomassonicointernazionale.blog.tiscali.it/2013/11/04/il-gran-maestro-della-gran-loggia-ditaliaumsoi-scrive-una-lettera-a-papa-francesco/
http://valseprofeet.com/2015/01/24/de-grootloge-van-italie-wil-zich-verenigen-met-bergoglio-en-de-kerk/
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Slovenië gebruikt geweld om duizenden migranten te stoppen
Kroaten nerveus over komst nog eens 10.000 migranten uit Griekenland – Hongarije timmert grenzen met
Servië en Slovenië volledig dicht – VVD wil pertinent geen asielzoekers in zelfde wijk als woning premier
Rutte
De Sloveense politie heeft geweld gebruikt om te voorkomen dat
duizenden moslimmigranten illegaal uit Kroatië de grens overstaken.
Terwijl Hongarije de grenzen helemaal dichttimmert met hekken en
controles, houdt de Duitse bondskanselier vast aan haar uitnodiging
dat er geen limiet zal worden gesteld aan het aantal asielzoekers.
Waarmee er tegelijkertijd voor buurland Nederland eveneens
voorlopig geen einde zal komen aan de instroom van immigranten.
Een groep van 2000 migranten wilde vanuit Kroatië via Slovenië naar
Oostenrijk en Duitsland, maar de Sloveense politie stak daar een stokje voor. Het land zit namelijk aan zijn
taks en kan geen nieuwe vluchtelingen meer opnemen en doorlaten, zo verklaarde Bojan Kittel, een
woordvoerder van de regering in Ljubljana. ‘Wij zijn begonnen met het intensief bewaken van onze grenzen.’
Duizenden verkleumde migranten kamperen nu voor de gesloten grenzen, die volgens de Kroatische TV net
als in Hongarije met hekken zullen worden afgesloten. Ze proberen zich met dekens, poncho’s en
kampvuurtjes tegen de regen en de kou te beschermen. ‘Doe open, doe open!’ riepen sommigen.
Spanningen tussen Balkanlanden lopen op
De Kroaten zijn erg nerveus omdat Griekenland gisteren nog eens 10.000 migranten richting Europa heeft
gestuurd. Die worden in de komende dagen in Kroatië verwacht, maar kunnen dus noch naar Hongarije,
noch naar Slovenië. Dat laatste land heeft een klacht bij de EU ingediend over de ‘onsolidaire’ houding van
Kroatië, dat deze maand dagelijks gemiddeld 5100 migranten doorsluist naar Slovenië, dat echter maximaal
de helft wil toelaten.
Kroatië en Slovenië willen alleen hun grenzen openhouden als migranten ongehinderd kunnen verder reizen
naar Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Oostenrijk sprak eerdere berichten tegen dat het land de instroom
op 1500 vluchtelingen per dag heeft beperkt. Inmiddels zouden er dagelijks ‘nog geen 1000’ vluchtelingen
het Alpenland binnenkomen, op jaarbasis toch nog altijd circa 300.000.
Schengen buiten werking
Nu Hongarije de grenzen met Slovenië gaat controleren is ook daar het Schengen Verdrag buiten werking
gesteld (2). Eerder gebeurde dat met de bepaling in het Verdrag dat de Europese buitengrenzen moeten
worden bewaakt tegen illegale massa immigratie. Door persoonlijk ingrijpen van bondskanselier Angela
Merkel wordt deze bepaling door de hele EU compleet genegeerd, waardoor miljoenen moslimmigranten
vrijelijk naar Europa kunnen reizen.
Ook in Servië wachten sinds gisteren 40 bussen vol migranten die op doorreis zijn naar Oostenrijk, Duitsland
en Nederland voor de gesloten grenzen met Hongarije.
Asielzoekers: wel bij u en mij, niet bij bewindslieden
Behalve in Bulgarije, waar eveneens een tientallen kilometers lang hek langs de grens met Turkije wordt
gebouwd, zijn er inmiddels ook in Duitsland dringende oproepen van de politie om de grenzen fysiek af te
sluiten. Bondskanselier Merkel weigert dat echter te doen, en ook de Nederlandse politiek wil niets weten
van het beperken van de migranteninvasie – behalve als deze in de buurt komt van bewindslieden, zoals in
Den Haag. Daar verzet de VVD zich mordicus tegen de opvang van asielzoekers in een lege kazerne in de
chique wijk Benoordenhout, waar premier Rutte woont (3).
Kortom: wel bij u en mij in de achtertuin, maar niet bij degenen die over onze hoofden doelbewust de
grenzen hebben geopend voor de grootste bedreiging die onze samenleving, welvaart, vrede en toekomst
sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Telegraaf
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Sloveni-gebruikt-geweld-om-duizenden-migranten-te-stoppen
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Hotline Jeruzalem-Moskou: Israël en Rusland stemmen luchtoperaties Syrië af
Luchtmachten van 12 landen tegelijkertijd actief boven Syrië – Turken haalden inderdaad Russische drone
neer
Voor het eerst in de geschiedenis krijgen Israëlische militairen via
een ‘hotline’ een directe verbinding met een Russisch
commandocentrum in een vijandelijke staat. Gisteren begonnen
Russische en Israëlische militairen bij Latakia in Syrië te oefenen op
procedures om hun luchtoperaties op elkaar af te stemmen. Deze
eerste Russische-Israëlische coördinatie ooit werd op 22 september afgesproken tussen president Putin en
premier Netanyahu, en markeert een nieuw hoofdstuk in de Syrische burgeroorlog, zeker nu Turkse
gevechtsvliegtuigen afgelopen vrijdag een Russische drone neerschoten.
Noch de Turken, noch de Amerikanen hebben een vergelijkbare hotline over Syrië met Moskou. Dat ligt
overigens geheel aan Obama, die een voorstel van Putin om hun militaire operaties in en boven het land te
coördineren afwees.
Josh Earnest, woordvoerder van het Witte Huis, maakte zich vervolgens volslagen belachelijk door te
verklaren dat het aanbod van de Russen ‘een teken van wanhoop voor meneer Putins luchtcampagne’ is.
De realiteit is dat de Amerikanen de afgelopen jaren vrijwel niets hebben klaargespeeld in Syrië, behalve
dan ISIS tot monsterachtige omvang te laten groeien en het aantal burgerslachtoffers in het land nog verder
te laten oplopen. Rusland heeft in nog geen 3 weken 10 x meer bereikt dan de Amerikaanse coalitie in 3
jaar.
12 luchtmachten actief boven Syrië
De Israëlische samenwerking met de VS is overigens niet stopgezet. Gisteren begonnen Amerika, Italië,
Griekenland en Israël vanaf de luchtmachtbasis Ovda in het zuiden van de Joodse staat aan hun
tweejaarlijkse ‘Blue Flag’ luchtmachtoefening.
Het luchtruim van Syrië zit inmiddels bomvol gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers, transporttoestellen en
drones van de luchtmachten van maar liefst 12 landen: Syrië, Rusland en Iran aan de ene kant, en Amerika,
Canada, Frankrijk, Australië, Turkije, Jordanië, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aan de
andere kant. Als laatste zit de Israëlische luchtmacht er tussenin geklemd, zowel militair als politiek.
Boze Turken
Het is hoe dan ook een wonder dat er zich nog geen ernstige incidenten hebben voorgedaan. De Russische
drone die eind vorige week door de Turken werd neergeschoten had als een van de weinigen geen
identificatietekens of transpondersignalen. De Turken zijn overigens nog steeds heel boos dat hun plannen
om de Syrische president Assad door middel van islamitische terreurgroepen af te zetten door de Russen
worden gedwarsboomd.
Xander - (1) DEBKAfile
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Hotline-Jeruzalem-Moskou-Isral-en-Rusland-stemmenluchtoperaties-Syri-af

Dit is Afrika volgens de Elite. Een grote put van grondstoffen en voorzieningen.
Geloof niks van al die bedrijven die Afrikanen willen "helpen"
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Nederlandse soldaten oefenen in Duitsland op islamitische terreuroorlog in Europa
Door een Duitser gemaakte foto van als moslimterroristen verklede
Nederlandse soldaten.
Duitse wandelaars zijn zich in de bossen in de buurt van Fulda wild
geschrokken toen ze plotseling met machinegeweren bewapende
‘terroristen’ in typische islamitische kledij –compleet met bedekte
gezichten en tulbanden- tegenkwamen. Kort daarna kwamen ze net
zo zwaar bewapende soldaten in uniform tegen. Bij navraag bleken
die afkomstig uit Nederland, en deel te nemen aan een
onaangekondigde militaire oefening waarbij klaarblijkelijk gerekend wordt op een islamitische terreuroorlog
op Europees grondgebied. Mensen die nog steeds alle waarschuwingen tegen de moslimmigranteninvasie
op sites zoals deze lacherig van de hand doen als paniekzaaierij, zouden nu toch eens moeten gaan
nadenken.
Een Duitse vrouw belde ongerust met het Hit Radio FFH en vertelde hoe ze de twee groepen bewapende
mannen in de bossen van Bad Soden-Salmünster (grofweg tussen Fulda en Frankfurt am Main) plotseling
tegen het lijf was gelopen. Dat was haar het afgelopen jaar overigens al eens eerder overkomen. Toen ze
destijds thuis hevig geschrokken de politie belde, kreeg ze te horen dat het om een militaire oefening ging.
De tweede keer schrok ze opnieuw, maar maakte toen wel een foto die ze naar het radiostation stuurde.
Een verslaggever van de radiozender ging vervolgens op onderzoek uit. De politie in Offenbach, een
voorstad van Frankfurt, bevestigde dat Nederlandse soldaten in die bossen een oefening hielden. Andere
bewoners in het gebied hadden hen eveneens gezien en er een melding van gemaakt. Zowel het Duitse als
het Nederlandse ministerie van Defensie beweerden echter van niets te weten.
43e gemechaniseerde brigade vecht tegen ‘terroristen’
e
Uiteindelijk wisten lokale autoriteiten erachter te komen dat het om de 43 gemechaniseerde brigade uit
Nederland ging. Daarop sprak het regionale legercommando Hessen de eerdere bewering van niets te
weten tegen, en werd ineens gezegd dat men wel degelijk op de hoogte was gebracht van de oefening.
Daarnaast werd duidelijk dat dit soort oefeningen de afgelopen jaren al veel vaker hebben plaatsgevonden,
inclusief als zwaar bewapende moslims verklede ‘terroristen’. Sommigen zouden nog kunnen denken dat de
soldaten trainden op uitzending in het Midden Oosten, maar het landschap in midden Duitsland komt totaal
niet overeen met wat voor land in die regio dan ook. Tijdens de Koude Oorlog oefende het Nederlandse
leger voortdurend in Duitsland op het tegenhouden van een Russische aanval op Europa.
De kleine kampen van de soldaten zijn ook bij andere dorpen gesignaleerd. Sommige inwoners waren daar
niet bepaald blij mee. ‘Ik wil geen bewapende soldaten in mijn tuin!’ zei iemand uit het dorpje Jossa. Andere
Duitse burgers bevestigden dat de soldaten daar al jaren trainen op gevechten tegen ‘moslimterroristen’.
‘Deze soldaten zijn heel aardig en kunnen ieder jaar beter Duits,’ zei iemand.
Na nogmaals navraag te hebben gedaan kreeg de verslaggever een vaag mailtje van het ministerie van
Defensie in Den Haag met de mededeling dat ‘... wij op dit moment ons best doen om uit te zoeken of de
eenheid waar u over schrijft inderdaad Nederlands is.’ Klaarblijkelijk staan deze oefeningen al jaren niet op
de officiële kalender. Op de vraag ‘waarom niet’ kunt u ongetwijfeld zelf een heel logisch antwoord
bedenken...
Xander - (1) FFH
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Nederlandse-soldaten-oefenen-in-Duitsland-op-islamitischeterreuroorlog-in-Europa

VVD weert opvang bij woning premier Rutte
19-10-15 - 06:27 bron: ANP, © afp.
De VVD houdt de komst van vluchtelingen naar de Haagse wijk
Benoordenhout tegen. De liberalen voeren al maanden strijd in het
college van burgemeester en wethouders van Den Haag om te
voorkomen dat in de wijk waar premier en partijgenoot Mark Rutte
woont vluchtelingen worden opgevangen, schrijft De
Telegraafmaandag.
VVD-minister Stef Blok probeert uit alle macht overal in het land vluchtelingen onder te brengen, maar de
door de Haagse Stadspartij voorgestelde opvang in de Julianakazerne stuit op verzet van zijn eigen partij.
"Vluchtelingen in de Julianakazerne is voor ons als collegepartij onbespreekbaar. Leek me goed dat hier
namens VVD Den Haag te melden", schreef fractievoorzitter Martin Wörsdörfer op een facebookpagina van
wijkbewoners.http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-WestEuropa/article/detail/4166218/2015/10/19/VVD-weert-opvang-bij-woning-premier-Rutte.dhtml

NIEUWSBRIEF 234 – 31 OKTOBER 2015 – PAG. 8

Armoede en werkeloosheid zullen dramatisch toenemen
Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank zullen er de komende
tien jaar ongeveer een miljard jongeren op zoek gaan naar banen die
er niet of veel te weinig zijn.
De wereldeconomie loopt verder terug en er zijn nu al een kwart
miljoen Europeanen die rond de armoede grens leven.
Terwijl de wereldeconomie zich in een neerwaartse spiraal bevindt
en Europa wordt overspoeld door vluchtelingen die met miljarden
Euro’s aan kosten op de begrotingen zullen drukken, leeft een groot
deel van de Europese Unie al in bittere armoede.
Zo was er gisteren het volgende te lezen:
Een kwart van de bevolking van de Europese Unie leeft rond de armoedegrens en loopt het risico op sociale
uitsluiting. Dat heeft het statistiekbureau van de EU, Eurostat, vrijdag gemeld.
Het gaat om mensen die een laag inkomen hebben, amper bezittingen hebben of wonen in een huishouden
waar (bijna) niemand werkt. Hun aantal was in 2013 licht gedaald, maar is in 2014 weer gestegen, aldus
Eurostat. De ellende is het grootst in Roemenië, Bulgarije en Griekenland: daar leeft rond de 40 procent van
de bevolking op de armoedegrens. In Tsjechië is de situatie het best (14,8 procent) gevolgd door Zweden,
Nederland, Finland en Denemarken waar rond 17 procent van de bevolking het risico loopt op armoede of
sociale uitsluiting. Hoe hoog de armoedegrens is, verschilt per land al naar gelang de levensstandaard. In
Nederland ontstaat armoede bij een netto jaarinkomen lager dan 12.535 euro voor een alleenstaande
volwassene. Voor een gezin met twee jonge kinderen ligt de grens op 26.322 euro.
Mensen in die omstandigheden kunnen vaak de huur niet betalen, hebben geen geld voor verwarming of
elke dag een fatsoenlijke maaltijd, kunnen niet op vakantie en hebben geen auto, wasmachine of (mobiele)
telefoon. Dat is de situatie nu, in wat wij later zullen noemen “de goede tijd”. Er is namelijk nog een element
dat er naast eerdergenoemde facetten voor gaat zorgen dat de toekomst van Europa er nu niet bepaald
rooskleurig uitziet.
Misschien wel de meest angstaanjagende statistiek van allemaal is die waarop de jeugdwerkeloosheid wordt
weergegeven.
Bovenop alle eerder genoemde problemen is het laatste dat Europa nodig heeft een ontevreden jeugd die
beroofd is van hun toekomst en die op straat rondzwerft en niets om handen heeft.
Deze groep zal meer dan vatbaar zijn voor iedere vorm van extremisme en zullen maar wat graag
meehelpen om de schuldigen van dit alles te vinden want het moet toch de schuld van iemand zijn dat er
geen banen zijn voor jongeren.
Bovenop dit alles komt er ook nog een onheilspellend bericht van de Wereldbank: Als we er wereldwijd niet
in slagen om er 5 miljoen banen per maand bij te creëren dan zal het allemaal nog veel slechter worden.
Werkeloosheid in iedere vorm is een sterk remmende factor voor iedere economie en gemeenschap. Het
haalt het productieniveau omlaag, remt bestedingen van consumenten, remt de nationale groei, het draagt
bij tot ongelijkheid en vergroot de sociale spanningen.
Werkeloosheid en de uitzichtloosheid vraagt een nog veel hogere prijs bij jongeren die dit treft. Naarmate de
vooruitzichten steeds minder en slechter worden, zullen velen in een sociaal isolement terechtkomen en zien
hun emotionele, mentale en/of fysieke gesteldheid verslechtert.
Wereldwijd vertegenwoordigen jongeren ongeveer 40 procent van de werkeloosheid en lopen vier keer meer
kans om zonder werk te raken dan volwassenen.
In de komende tien jaar zullen er een miljard jonge mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen. Zoals het er
nu voor staat, zal slecht 40 procent daarvan, oftewel 400 miljoen jongeren, een baan kunnen vinden in het
huidige aanbod. Dat betekent dat er 600 miljoen jongeren extra aan de kant zullen staan.
Om deze 600 miljoen “nieuwe werkeloze jongeren” aan een baan te helpen zullen er door de wereldwijde
economie gedurende de eerstvolgende tien jaar 600 miljoen banen moeten worden geschapen, wat
neerkomt op vijf miljoen banen per maand. Dat is bovendien alleen nog maar voldoende om de
werkeloosheid niet verder te laten stijgen.
Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat de komende tien jaar veel banen zullen worden overgenomen door
robots.
Kortom, als het zo doorgaat zal er weer een generatie opgroeien met weinig of geen vooruitzichten op wat
wij een “normaal” leven noemen. Op zich misschien niet eens een slechte ontwikkeling, maar er zal dan wel
wat moeten gebeuren om al deze mensen een zinvolle invulling van hun leven te kunnen bieden. Wie zich
meer in deze problematiek wil verdiepen, kan navolgend het volledige rapport van de Wereldbank hierover
bekijken.
Toward Solutions for Youth Employment Full by zerohedge
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9882:armoede-en-werkeloosheidzullen-dramatisch-toenemen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Poolse president: Migranten brengen epidemieën naar Europa
‘Dankzij migranten cholera op Griekse eilanden en dysenterie in Wenen’ – Polen laat onder grote Europese
druk met veel tegenzin alsnog 7000 migranten toe.
In Duitsland en Nederland is het niet-politiek correcte onderwerp
absoluut taboe, maar in Polen wordt er openlijk over de gevaren van
de massa immigratie gediscussieerd. President Andrzej Duda eiste
gisteren op TV dat de huidige regering ‘de bevolking vooral voor
epidemieën beschermt’ die door migranten naar Europa worden
meegenomen. Zowel de materiële, fysieke als gezondheidsveiligheid
van de Poolse burgers is volgens hem ‘het allerbelangrijkste’.
Volgens de laatste peilingen zal de rechts-conservatieve Partij voor Recht en Gerechtigheid (PiS) van oud
premier Jaroslaw Kaczynski bij de verkiezingen van aanstaande zondag 36% van de stemmen krijgen, veel
meer dan de 22% voor de heersende PO (Burgerplatform) van de huidige premier Ewa Kopacz.
Kaczynski heeft de afgelopen weken met succes campagne gevoerd door op de gevaren van de stortvloed
moslimimmigranten die Europa overspoelt te wijzen. ‘Ze brachten cholera op de Griekse eilanden,
dysenterie naar Wenen, en andere soorten parasieten.’
Europa dwingt Polen 7000 migranten op te nemen
Polen weigerde geruime tijd ook maar één asielzoeker toe te laten. Uiteindelijk besloot de regering in
Warschau onder grote Europese druk om maximaal 7000 migranten op te nemen. De oppositie bekritiseerde
het besluit, omdat dit ‘zonder instemming van de Polen’ werd genomen. (1)
Gevaar voor volksgezondheid Europa
Op 9 oktober plaatsten we een artikel over een Tsjechische arts die in een ziekenhuis in München werkt, en
die eveneens waarschuwde dat de migranten tal van besmettelijke en ernstige ziekten dreigen te
verspreiden. Het extreem onhygiënische, ronduit smerige gedrag van met name Afrikaanse migranten, die
letterlijk overal hun behoeften doen, is volgens de arts een groot gevaar voor de volksgezondheid in Europa.
Desondanks weigeren zowel politiek als media in West Europa hier ook maar één seconde aandacht aan te
besteden.
Xander - (1) Wirtschafts Woche
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Poolse-president-Migranten-brengen-epidemien-naar-Europa

Duitse advocaat dient aanklacht in tegen Angela Merkel wegens hoogverraad
Genoeg publiciteit heeft hij in ieder geval, de Duitse advocaat
Alexander Heumann, die op 16.10.15 een officiële aanklacht heeft
ingediend tegen de Duitse Bondskanselier Angela Merkel wegens
hoogverraad en het smokkelen van buitenlanders. Volgens de
paragrafen 81 en 96 van het Duitse wetboeken zijn dit strafbare
feiten.
In principe gaat het Heumann erom, dat Merkel op 4 september de
opdracht gaf de grens tussen Duitsland en Oostenrijk te openen,
zodat in Hongarije verblijvende ‘vluchtelingen’ ongehinderd door
konden reizen naar Duitsland, waarmee in feite de basis gelegd werd
voor de tsunami van gelukszoekers die trachten nog voor de winter
een goede plek in Duitsland en elders ( Nederland, Zweden ) te
veroveren. Naar schatting zullen dit jaar nog 1.5 miljoen mensen
hiervan gebruik maken. Dat hiermee de openbare orde en de veiligheid van de burgers in gevaar gebracht
wordt, tracht Heumann te bewijzen aan de hand van een aantal open brieven van de Generaal Majoor b.d.
Herd Scultze-Rhonhof aan Merkel, waarin deze voor de gevaren van een ongelimiteerd toelaten van
gelukszoekers waarschuwt en om het aftreden van Merkel vraagt.
Zo gaat de ‘bewijsvoering’ zeer gedetailleerd door en wij hebben hier de link geplaatst naar de site van
advocaat Heumann, zou u de Duitse juridische ‘Gründlichkeit ‘in detail willen volgen.
Wat de kans van slagen ook zal zijn, wordt de aanklacht geaccepteerd en wat wordt dan het vonnis, de actie
van Heumann is in ieder geval een signaal aan Merkel en is veel Duitsers uit het hart gegrepen.
Misschien, een actie die ook in ons land op zijn plaats zou zijn, daar het toelatingsbeleid van Rutte
(Den Haag) zeer op dat van Berlijn lijkt!!
En schrikt u niet, toch eens de moeite waard om de interactieve kaart van RTL nieuws te bekijken waarop u
kunt zien hoeveel (voorlopige) AZC’s er inmiddels in ons land zijn of worden
voorbereid.http://www.geennieuws.com/2015/10/duitse-advocaat-dient-aanklacht-in-tegen-angela-merkelwegens-hoogverraad/
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De New World Order stoomwals dendert door
Zelden is de mondiale elite zo dichtbij hun doel van een verenigde
wereld geweest.
Door de volledig door hen gecontroleerde pers wordt de massa
wijsgemaakt dat het gaat om het redden van het milieu en uitbannen
van de armoede.
Dankzij een serie verdragen en internationale afspraken zal het
bestuur van onze planeet in toenemende mate worden
gecentraliseerd en worden uitgevoerd op wereldniveau. De mensen
staan erbij, kijken ernaar, zien het niet of willen het niet zien en de
voorpagina’s worden gedomineerd door oppervlakkige onzin zoals de voetbalspruit met een onuitspreekbare
naam.
In de afgelopen 30 dagen werden de grootste stappen ooit gezien richting New World Order; een nieuwe
wereldregering, een wereldreligie en een wereldeconomie. De wereld draait door en omdat bijna niemand
het ziet, is er amper publieke discussie over dit onderwerp.
We hebben eerder al uitgebreid geschreven over de lancering van de wereldregering in de maand
september tijdens de vergadering van de VN die eveneens werd toegesproken door de opper NWO
promotor, de paus.
Tijdens deze VN vergadering tekenden bijna alle landen ter wereld geheel vrijwillig voor de 17 doelstellingen
van de nieuwe wereldregering. Deze 17 punten zijn door ons al eerder aangeroerd in een vorig artikel. Het
bizarre is dat dit eigenlijk de wereld op zijn grondvesten zou moeten laten schudden maar dat het nauwelijks
de mainstream pers heeft gehaald.
De VN heeft een mooi propagandaverhaal in elkaar gedraaid waarin staat dat als wij met z'n allen
samenwerken deze planeet in een nieuw soort Utopia te veranderen is.
Het volgende stukje is afkomstig uit een recent artikel van Paul McGuire, auteur van een nieuw boek getiteld
The Babylon Code.
De Verenigde Naties vragen niet om toestemming, maar vaardigen een bevel uit waarbij de gehele planeet
zich dient te houden aan 17 duurzame ontwikkelingspunten en 169 duurzame ontwikkelingsdoelen die allen
zijn ontworpen zodanig dat het onze aarde tegen 2030 radicaal veranderd zal hebben.
Het 2030 plan van de VN dat wordt gepromoot door de paus betekent een soort Agenda 21 op steroïden.
Door een volledig gecontroleerde pers zal de massa worden verteld dat dit allemaal gaat over het redden
van het milieu en het uitbannen van armoede. Maar, dat is niet de werkelijke Agenda 21. De werkelijke
Agenda 21 is om een wereldregering neer te zetten met een wereld economisch systeem en een
wereldreligie. Toen de Secretaris Generaal van de VN Ban Ki-Moon sprak over een “droomwereld met vrede
en waardigheid voor iedereen” verschilde dit niet van de Communisten die hun mensen een
“arbeidersparadijs” beloofden.
Voor de massa heeft de 2030 Agenda een nieuwe naam gekregen: de wereldwijde doelstellingen. Op 26
september werden deze doelen door de groten der aarde waaronder mensen zoals Beyonce gepromoot
tijdens het Global Citizen Festival dat werd gehouden in het New Yorkse Central Park. Een festival voor de
wereldburger.
Dit gebeurt uiteraard niet allemaal toevallig. We worden geprogrammeerd en geconditioneerd om onszelf te
beschouwen als wereldburger die behoort bij een wereldmaatschappij. Nog maar enkele tientallen jaren
geleden zouden mensen tegen een dergelijk iets in opstand zijn gekomen, maar nu lijkt het alsof iedereen dit
gelaten over zich heen laat gaan.
De geheime genootschappen en internationale organisaties hebben ons tientallen jaren in deze richting
gemanoeuvreerd.
Navolgend nog een stukje van Paul McGuire:
In feite zijn de Verenigde Naties een wereldregering die niet regeert met toestemming van degene die zij
regeren De VN zijn een wereldregering aan wie Amerikaanse politici, conservatief en liberaal, de
constitutionele rechten hebben weggegeven. Wanneer je kijkt naar de debatten van de presidentskandidaten
dan zie je dat meeste van hen die deelnemen gekochte mannen en vrouwen zijn.
Ze zijn eigendom van hun werkelijke meesters, de internationale bankiersfamilies met hun bijbehorende
geheime genootschappen. Wanneer een kandidaat er een andere geloofsovertuiging op na houdt welke
buiten de Orwelliaanse groepsgedachte valt dan mag hij of zij maar tot een bepaald punt gaan.
Instrumenten die door de elite worden gebruikt voor de totale controle van de wereld zijn The Council on
Foreign Relations, The Trilateral Commission, Royal Institute of International Affairs, Verenigde Naties, Club
van Rome, de Bilderberg Conferenties. Via deze instituten worden presidenten, premiers, medianetwerken,
politici en CEO’s wereldwijd aangestuurd.
Een andere manier om de wereld te verenigen en de nationale overheden uit te schakelen, is via de
zogenaamde handelsovereenkomsten zoals TTP en TTIP.
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Het ultieme doel hiervan is dat de wereld een eenheidsmarkt wordt met uniforme wetgeving, regels en
voorschriften. Een bijkomend effect daarvan is uiteraard het verdwijnen van de middenklasse als gevolg van
miljoenen banen die wereldwijd verloren zullen gaan doordat de megabedrijven onder dekking van de
verdragen alles zullen opslokken.
Naast de wereldwijde handel die via verdragen een eenheidsmarkt moet worden, wil men hetzelfde bereiken
met religies. Het is je mogelijk nog niet opgevallen maar het is intussen trendy geworden om te spreken over
alle religies die alleen maar verschillende wegen zijn naar dezelfde God. Ze zouden dus niet wezenlijk
onderling van elkaar verschillen.
Recentelijk heb je vele religieuze leiders kunnen horen zeggen dat de twee grootste geloven op aarde, het
christendom en de islam, beiden exact dezelfde god aanbidden.
Waar op het oog de huidige paus iemand lijkt die alle mensen met elkaar wil verenigen, is het een wolf in
schaapskleren die nadat hij zijn promotie voor de nieuwe wereld regering goed heeft gedaan, met pensioen
zal gaan in Argentinië.
Iedereen met een beetje gezond verstand kan zien waar het naartoe gaat.
Als een stoomwals gaat het verder richting uitbouwen van de in september gelanceerde wereldregering, in
combinatie met een wereldeconomie en een wereldreligie.
Natuurlijk zal dit allemaal niet van de ene op de andere dag volbracht zijn. Er zal wat tijd overheen gaan en
er zullen best nog wat obstakels komen voor de elite. Om dit uiteindelijk goed van de grond te krijgen moet
eerst de chaos namelijk nog een flink stuk groter worden.
Economieën en financiële systemen die in elkaar storten. Mensen die elkaar overal in de haren vliegen, een
Europa dat volkomen ontwricht wordt door vluchtelingen. Dan zal de mensheid klaar zijn om de nieuwe
wereldregeling volledig te omarmen.
Iedere keer zal ons via de gecontroleerde media worden verteld dat we moeten zoeken naar globale
oplossingen voor ontstane problemen, dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is.
Het bizarre is dat je een grote groep mensen zult hebben die het eigenlijk wel fijn vinden wanneer wereldwijd
alles goed wordt geregeld. Daarmee zijn namelijk toch alle problemen opgelost? Dit zijn waarschijnlijk
dezelfde mensen die zeggen: “Maakt mij niet uit want ik heb niets te verbergen”.
Gelukkig zijn er nog wel mensen die absoluut niet willen eindigen als slaaf van de elite in een wereldtirannie.
Het is te hopen dat dat er snel veel meer worden.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9898:de-new-world-order-stoomwalsdendert-door&catid=37:wereld&Itemid=50

Exclusief: Kardinaal Danneels hield elk jaar met 7 andere kardinalen geheime vergadering om roer
kerk om te gooien
By Crusader on 23/09/2015
‘Ondergronds genootschap van kardinalen kwam elk jaar samen om
roer van de Kerk om te gooien’, schrijft de krant Het Belang van
Limburg. ‘Een groep van kardinalen beraadde zich elk jaar in Sankt
Gallen over een nieuwe leider en een nieuwe wind in het Vaticaan,’
aldus kerkhistorici Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens in de
krant Het Nieuwsblad. Een selecte groep van 8 kardinalen zou in een
stadje in Zwitserland jaarlijks bijeenkomsten hebben georganiseerd
om te plannen hoe ze de macht in het Vaticaan zouden overnemen.
“Sankt Gallen” waren de twee woorden waarmee kardinaal Danneels
in zijn agenda de eerste twee dagen van januari aanduidde. Niemand
in het aartsbisdom wist wat hij in dat Zwitserse stadje precies ging doen. Het leek wat op een meeting van
de Bilderberg group, maar dan met kardinalen i.p.v. staatshoofden en bankiers. In zijn biografie verklappen
kerkhistorici hoe hij daar met enkele andere kardinalen het verzet tegen de latere Paus Benedictus
organiseerde.
Na de verkiezing van Joseph Ratzinger als paus in 2005 gaf een aangeslagen Godfried Danneels een
persconferentie in Rome, waarbij hij de pas verkozen paus beledigde, want hij was net als de andere
kardinalen uitgenodigd op een diner met de pas verkozen paus.
In 2013 stond Danneels te stralen en te wuiven op het balkon van de St-Pietersbasiliek, vlak naast de pas
verkozen Bergoglio. In zijn biografie onthullen Jürgen Mettepenningen en Karim Schellens dat Danneels één
van de leidende figuren was van de ‘Groep van Sankt Gallen’, een groep van acht kardinalen die in het
grootste geheim bijeenkwamen om samen te zweren hoe ze de kerk naar hun hand konden zetten.
Geheim verzet
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De kardinalen, onder wie Godfried Danneels, waren niet opgezet met de aantreding van Joseph Ratzinger
als paus. Uit het onderzoek van Mettepenningen en Schelkens blijkt dat kardinaal Danneels tussen 1996 en
2005 ieder jaar voor een paar dagen naar Sankt Gallen, een stad in Zwitserland, zou hebben afgereisd om
daar met andere clerici te bespreken hoe ze zich tegen zowel paus Johannes Paulus II en diens
rechterhand, Joseph Ratzinger, zouden verzetten.
“Paus Johannes Paulus II sukkelde tussen 1996 en 2005 met zijn gezondheid”, schrijft Mettepenningen.
“Wanneer Johannes Paulus II achteruitgaat, maken de kardinalen voorbereidingen voor een nieuw tijdperk.
Joseph Ratzinger was als prefect voor de Congregatie van de Geloofsleer nummer twee in het Vaticaan. Hij
naam steeds meer de touwtjes in handen. Een groep van kardinalen voelde zich daar slecht bij en
beraadde zich elk jaar in Sankt Gallen over een nieuwe leider en een nieuwe wind in het Vaticaan.”
Het Nieuwsblad schrijft dat de bisschop van Sankt Gallen, Ivo Fürer, de bijeenkomsten in de Zwitserse stad
eigenhandig zou hebben georganiseerd. “Samen met de Italiaanse kardinaal Martini nodigde hij in 1996 voor
het eerst zeven ‘gelijkgezinde’ bisschoppen en kardinalen uit in zijn bisschoppelijk paleis. Ze kwamen uit
Duitsland, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk om er in alle openheid te kunnen spreken. Iets wat onder het
toenmalige regime volgens hen niet mogelijk was. Zij wilden in de
eerste plaats minder centraal gezag, en dus meer vrijheid voor
henzelf om de Kerk te organiseren volgens de behoeftes in hun land.
Ook botsten ze op de harde principes van het Vaticaan over
homoseksualiteit en andere ethische thema’s.”
Men wilde het roer volledig omgooien
Godfried Danneels zou in 1999 voor het eerst naar Zwitserland zijn
afgereisd om zich in het grootste geheim te verzetten tegen het beleid
van Paus Johannes Paulus II. “Op de agenda staat onder meer de
vraag of er een nieuw concilie moet komen”, schrijft Het Nieuwsblad.
Volgens kerkhistoricus Mettepenningen wilden de kardinalen
vooral “het roer volledig omgooien.”
De ‘Groep van Sankt Gallen’, zoals de verzetshaard wordt genoemd,
kreeg in 2005 de kans om de machtsovername in de praktijk om te
zetten. Dat gebeurde toen niet. “Ze proberen om Jorge Mario
Bergoglio naar voor te schuiven, maar uiteindelijk kiest een
meerderheid van de kardinalen voor continuïteit, en dus voor
Ratzinger”, schrijft Het Nieuwsblad. “Daarna is de groep nog twee
keer samengekomen. Ze waren maar met vier aanwezigen meer. Het
vuur was uitgedoofd. Tot Benedictus in 2013 onverwacht terugtreedt
als paus,” aldus Mettepenningen. Echter, zo onverwacht was dat
natuurlijk niet, Benedictus werd gedwongen om af te treden en plaats te ruimen voor Bergoglio: hun boze
plannen werden dat jaar uiteindelijk verwezenlijkt.
“Voor Danneels was de verkiezing van paus Franciscus een verrijzenis”, stelt Mettepenningen. “Sindsdien is
hij al meer in het Vaticaan geweest dan in al die jaren onder Benedictus.”
Recent werd Danneels opnieuw door Bergoglio persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Synode in
oktober 2015.
Deze feiten ondersteunen wat wij al lang zeggen: Bergoglio is ongeldig verkozen en bijgevolg is
Bergoglio de valse paus of Valse Profeet.
Hieronder: Bergoglio op het balkon, net na zijn verkiezing, met naast hem Danneels!
En hier Danneels op een Vrijmetselaarsbeurs (met dank aan KaVL.
voor foto):
Danneels die openlijk het homohuwelijk steunt:
Lees ook: Danneels die in 1990 koning Boudewijn trachtte te
overhalen de abortuswet te ondertekenen.
Danneels die in 2003 Verhofstadt feliciteerde met de invoering van
het homohuwelijk
Bronnen: HBVL & Het Nieuwsblad (betaald abonnement, met dank
ook aan een lezer)
http://valseprofeet.com/2015/09/23/exclusief-kardinaal-danneelshield-elk-jaar-met-7-andere-kardinalen-geheime-vergadering-omroer-kerk-om-te-gooien/
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Poetin wil best het vluchtelingenprobleem overnemen
De Europese heilstaat onder leiding van Frau Merkel heeft
waarschijnlijk de meest waanzinnige beslissing ooit genomen.
Om maar van het vluchtelingenprobleem af te komen, worden
werkelijk alle principes overboord gegooid en de sluizen voor ISIS
richting Europa wijd open gezet.
Om op de korte termijn er maar alles aan te doen vluchtelingen te
weren, werd een zogenaamde “deal” gemaakt met Turkije. Wat er tot
nu toe "onderhandeld" is, heeft weinig met een deal te maken maar
alles met keiharde chantage van Turkije zoals wij al in een eerder
artikel schreven. Enige jaren geleden werden de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU op
de plank gelegd omdat Turkije de mensenrechten schendt. Turkije schendt nog steeds de mensenrechten
en zo mogelijk nog een graadje erger dan een paar jaar geleden, maar dat is nu geen enkel beletsel meer
voor een versnelde toetredingsprocedure tot de EU.
Hoezo, wij maken ons druk om mensenrechten? Dat interesseert ons in werkelijkheid helemaal niet zolang
je die vluchtelingen maar tegenhoudt. Vergelijkbaar met de VVD die heel begaan is met het lot van
vluchtelingen,behalve in de eigen achtertuin:
Waar VVD-minister Blok (Wonen) in heel Nederland naarstig op zoek is naar complexen om vluchtelingen op
te vangen, blijft een prachtlocatie bij hem om de hoek voorlopig onbenut. In de chique Haagse wijk
Benoordenhout, waar ook premier Rutte woont, heeft de lokale VVD de komst van asielzoekers
geblokkeerd. De liberalen voeren al maanden strijd in het college van burgemeester en wethouders van de
hofstad om te voorkomen dat in de Julianakazerne vluchtelingen worden opgevangen.
De minst schadelijke van de drie "overeengekomen" punten zijn de miljarden die naar Ankara moeten
worden overgeboekt, want de derde is wel degelijk levensgevaarlijk voor de Europese Unie.
Dat houdt in dat mensen met een Turks paspoort vrij naar de EU kunnen reizen zonder enige
visumbeperking.
Zoals we gezien hebben, wordt ISIS vakkundig opgeruimd door de Russen, het eerst in Syrië en daarna
vervolgens waarschijnlijk in Irak. Waar gaan al die ISIS strijders naar toe? Naar het land op wiens
grondgebied ze zijn getraind, waar ze zijn verzorgd, die hun olie heeft gekocht en hen voorzien heeft van
wapens, Turkije. Bovendien het land waar op dit moment de meeste ISIS strijders vandaan komen.
Velen van deze lui hebben al een Turks paspoort en anderen zullen waarschijnlijk niet zoveel moeite hebben
om deze te bemachtigen gezien de voorhistorie. Wat inhoudt dat door de "deal" van Merkel en consorten de
deuren wagenwijd open worden gezet voor een massale toestroom van ISIS strijders.
Ongetwijfeld zullen de Europese leiders niet zo oliedom zijn dat ze dat zelf niet konden bedenken en dus rijst
wederom automatisch de vraag of hier opzet in het spel is. De deur wagenwijd open voor een massale
moslimtoestroom vanuit een land met 75 miljoen inwoners met daarnaast nog eens onbeperkte toegang
voor vanuit Syrië weggevluchte ISIS strijders. Terwijl waarschijnlijk het hele vluchtelingenprobleem binnen
de kortste keren zou zijn opgelost door een normaal gesprek met Rusland aan te gaan. Daarvoor moet men
wel het door Amerika opgedrongen mantra van “Poetin is overal schuldig aan” laat varen.
Rusland is een land dat meer dan genoeg ruimte heeft om enkele miljoenen vluchtelingen op te vangen.
Bovendien is er daar al een programma onderweg dat mensen naar het oosten van het land wil laten
verhuizen zoals wij schreven in een eerder artikel:
Nu zijn er berichten uit Rusland dat eenieder die zich in het oosten van het land wil vestigen een gratis stuk
land ter beschikking krijgt. Het plan hiervoor is vorige week door de Russische president Poetin
goedgekeurd. Iedereen die dat wenst, krijgt 1 hectare grond voor een periode van vijf jaar, waarna wordt
gekeken of die ook inderdaad is gebruikt, in welk geval dit voorgoed eigendom wordt.
Er hangen wel regels mee samen bedoeld om corruptie tegen te gaan. Zoals dat het land niet mag worden
verkocht aan buitenlandse investeerders en dergelijke, maar voor velen is dit een mooie kans om een eigen
bedrijf op een eigen stuk grond te beginnen.
Waarom zou Poetin niet bereid zijn om een stukje Rusland ter beschikking te stellen aan Syrische
vluchtelingen? Gekoppeld misschien aan een deel Europese steun zoals nu naar afperser Erdogan gaat?
Wie weet zelfs in dat gebied bedrijven en ondernemers die zich daar willen vestigen, steunen met misschien
vijf of tien jaar belastingvrijstelling. In korte tijd zou je dan in een piepklein deel van Rusland een nieuw klein
welvarend Syrië aantreffen. Alles en iedereen zou met een dergelijke oplossing gebaat zijn en Mark Rutte
hoeft zich bovendien niet in allerlei bochten te wringen om vluchtelingen uit zijn achtertuin te weren.
Het enige dat er voor nodig is, is een klein beetje gezond verstand en een einde aan de demonisering van
Rusland in opdracht van Amerika die de bevolkingen hersenspoelt zoals onder andere via het voormalig
NSB propagandamedium.
Tenslotte zijn Rusland en Europa naaste buren terwijl Amerika aan de andere kant van oceaan ligt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9895:poetin-wil-best-hetvluchtelingenprobleem-overnemen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Boodschap van een Belgische advocaat (Meester Van Steenkiste)
Goedendag,
Zoals de volgende regels aantonen, werd ik gedwongen me bewust te worden van de extreme moeilijkheid
het woord 'infidèle/ongelovige' te definiëren.
Kiezen tussen Allah of Christus, terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het meest oprukt in ons land.
Vorige maand nam ik deel aan een jaarlijkse stage, noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn
veiligheidsaanstelling in de gevangenissen.
Tijdens de cursus was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de katholieken, protestanten,
joden en moslims vertegenwoordigden en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden.
Het was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam bijwoonde..
De presentatie van deze laatste, vergezeld van een video-projectie, was opmerkelijk. Na afloop van de
presentaties was er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt kwam, vroeg ik: 'Ik verzoek u me
te verbeteren als ik me vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid van de Imams en de
religieuze autoriteiten de Jihad (heilige oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele wereld.
En dat, bij het doden van een ongelovige (wat een verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn
naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de definitie geven van wat precies een ongelovige
is?'
Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder de minste aarzeling, antwoordde de Imam : 'Een
niet-moslim!!'
Ik repliceerde : 'Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik het goed begrepen heb: Het geheel van
aanbidders/vereerders van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot uw religie behoort, te
doden, om zo hun plaats in het paradijs te verkrijgen, niet waar?'
Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat
betrapt was met zijn hand in de confituurpot !!!
'Dat is juist' mompelde hij.
Ik hernam: 'Goed, ik heb er wel veel moeite mee om me voor te stellen dat de Paus alle katholieken, of de
dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten uit te roeien en zich zo van hun plaats in
het paradijs te verzekeren.
De Imam was sprakeloos !!!
Ik vervolgde: 'Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw
confraters uw gelovigen aanzetten om me te kelen!'
Nog een andere vraag: 'Zou u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te vermoorden om zo het
paradijs te mogen betreden, of Christus die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg tot het
paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw gezelschap?' Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de
Imam zweeg.
Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het seminarie niet konden waarderen dat de
minister van de islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden omtrent geloofspunten van
deze religie werden aan de kaak gesteld.
In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in ons land om een regering naar hun keuze te
installeren, met toepassing van de Sharia bij wijze van wet.
Ik vond dat alle inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden. Maar met het justitiesysteem
en de liberale media is er geen enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden, vandaar....

Pensioenfondsen zijn schatrijk - Overheid creëert valse werkelijkheid
20-10-2015
Tja, de moestuin van staatssecretaris Jette Kleinsma (PvdA). Bij Kleinsma gaat de zon onder, we bevinden
ons in het avondland. Wen er maar aan, is de boodschap. Het volk wordt gemasseerd en klaargestoomd om
met nog minder pensioen genoegen te nemen.
Sinds 2008 zijn de pensioenen in Nederland niet meer geïndexeerd. Dat is een inkomensverlies van 12,7
procent. Daarbovenop komt nog de pensioenkorting in 2013 en 2014, variërend van 0,5 tot boven de 10
procent. Als klap op de vuurpijl wil de regering de pensioenpremies omlaag hebben. Dat scheelt in de
loonkosten voor de werkgever, goed voor de export, en de werknemer houdt iets meer besteedbaar inkomen
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over, ook goed voor de economie. Over de lange termijngevolgen wordt laconiek gedaan: jongeren hebben
tijd genoeg om hun pensioen te ‘repareren’ en de ouderen moeten vooral niet meer rekenen op een
indexering van hun pensioen.
Er is in Nederland wel iets vreemds aan de hand. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard
euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. In 2003 waren er 2,1 miljoen
gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 150 procent. In 2013 was de pensioenreserve
gestegen tot ruim 1100 miljard euro. Dat is dus meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd! Tóch is er sinds
2008 plotseling sprake van onvoldoende dekkingsgraden en zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd.
Sterker, ze zijn gekort, met als excuses de crisis.
Overheid creëert valse werkelijkheid
De rekenrente, van normaal 4 procent, is gedaald naar 3,3 procent als indirect gevolg van de kredietcrisis.
Pensioenfondsen hebben twee beleggingspijlers: leningen, vaak staatsobligaties én beleggingsproducten
zoals aandelen en vastgoed. Volgens regels van de overheid, in dit geval De Nederlandsche Bank, is de
rekenrente bepalend voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. De hoogte van de dekkingsgraad per
31 december is dan weer bepalend of een pensioenfonds moet korten of niet.
Als norm geldt een dekkingsgraad van 104 procent. Voor elke uit te keren euro moet het pensioenfonds
minimaal 1,04 euro in kas hebben. Elk procentpunt van de rekenrente is goed voor 15 procentpunten van de
dekkingsgraad.
Terwijl sinds 2003 de pensioenreserves méér dan verdubbeld zijn creëert de overheid een valse
werkelijkheid door voornamelijk de rekenrente te laten gelden voor de dekkingsgraad en niet het werkelijke
rendement dat een pensioenfonds behaald heeft. Punt is dat het gemiddelde pensioenfonds een jaarlijks
rendement op zijn pensioenvermogen haalt van ongeveer 5-7 procent. Dat is iets heel anders dan die lage
rekenrente van 2,87 procent.
De argumenten die de overheid gebruikt om de dekkingsgraden kunstmatig laag te houden zijn de lage
rekenrente, de stijgende levensverwachting en de ontgroening. Het zijn drogredenen.
Het jaarlijks rendement op de pensioenreserves van 1.100 miljard euro levert gemiddeld 66 miljard euro op.
Daar bovenop komt nog 47 miljard aan premie inkomsten. Namelijk 21,6 procent pensioenpremie (
werknemer 7,39 en werkgever 14,21 procent) over 217 miljard (loonsom exclusief werkgeverslasten) per
jaar. Dat is totaal 113 miljard per jaar aan inkomsten voor de pensioenfondsen. De jaarlijkse
pensioenuitkering aan gepensioneerden is ruim 25 miljard euro (CBS, 2012). Blijft over 88 miljard aan
reservetoevoegingen per jaar. Dat hoge bedrag verklaart met name die verdubbeling van de
pensioenreserves tussen 2003 en 2013.
Pensioenfondsen zijn schatrijk
Laten we een simpele rekensom maken. In 2014 zijn er 2,9 miljoen gepensioneerden. In 2040 zullen dat er
4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug.
Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1100 miljard en een gemiddeld
beleggingsrendement van 5 procent dan levert dat een aanwas van de pensioenreserve op van bruto 1.716
miljard plus 1.222 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.938 miljard aan totale inkomsten tot en met
2040. De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.100 miljard pensioenreserve, ruim 4.038
miljard euro zijn in 2040.
Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2014 en 2040 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit
te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 26 jaar bijna
1.009 miljard euro aan pensioenuitgaven. Trekken we die 1.009 miljard af van 4.038 dan blijft er 3.029
miljard euro aan pensioenreserves over in 2040.
Voor het gemak wordt uitgegaan van de huidige cijfers. De werkelijke cijfers zullen gecorrigeerd moeten
worden voor inflatie en een lichte vergroening. Ook zijn de kosten van de pensioenfondsen niet in de
berekeningen meegenomen, maar dan hebben we het over enkele procenten. Ondanks dat op
bovenstaande berekeningen van alles af te dingen valt, blijft het feit dat onze pensioenfondsen nu, maar ook
straks schatrijk zijn. Hoezo lage dekkingsgraden, het uitblijven van indexaties of nog erger,
pensioenkortingen?
Gaat Brussel onze pensioenen claimen?
Ons wordt ons door de overheid een rad voor de ogen gedraaid. Bewust wordt ons voorgehouden dat de
pensioenreserves ontoereikend zouden zijn, terwijl uit simpele berekeningen gewoon het tegendeel blijkt.
Wat weet onze regering wat wij niet weten? Gaat Brussel onze pensioenen claimen voor een Europese
herverdeling?
Bij het afstaan van nog meer bevoegdheden aan Brussel lopen wij de kans dat wij in de toekomst over onze
eigen pensioenfondsen nog maar weinig te vertellen hebben. Nu al dreigt een hogere dekkingsgraad door
bemoeienis van Brussel. De minimale pensioenreserves moeten binnen afzienbare tijd gelijkgesteld worden
aan die van de verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat de verplichte dekkingsgraad van nu 104
procent zal stijgen naar 112 procent.
Dag indexatie!
http://biz.tpo.nl/2015/10/20/pensioenfondsen-zijn-schatrijk/
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Gatestone Institute: Zweden door massa immigratie op rand van totale instorting
Deense historicus: Economische instorting altijd zeer snel en onverwacht; Geschiedenis leert dat als
mensen denken dat iets niet kan gebeuren, het juist gebeurt – Nederland staat bij onveranderd
immigratiebeleid een nog erger lot te wachten
De Zweedse pro-immigratie premier Stefan Löfven gaf vorige week
voor het eerst toe dat zijn land in een ‘crisis’ bevindt. Rechts:
migrantenrellen in Stockholm, december 2014. Sindsdien is de
situatie in het land in snel tempo verslechterd.
Ooit was het Scandinavische land het symbool voor vrede, rust en
welvaart. Dankzij het ultralinkse pro-immigratie beleid van het land is
daar anno 2015 vrijwel niets meer van overgebleven. De politieke
analisten van het onafhankelijke Gatestone Institute constateren dat
Zweden op de rand van een niet meer te voorkomen totale instorting staat. In 2025, uiterlijk in 2030, is
Zweden een islamitisch Derde Wereldland geworden, een ‘failed state’ zelfs. Lang vóór die tijd zullen de
uitkeringen, pensioenen en andere sociale voorzieningen in het land onbetaalbaar zijn geworden en zo goed
als zijn verdwenen. Kortom: het is gebeurd met de Zweden, en als er in Den Haag niet snel een radicaal
andere koers wordt ingeslagen staat ons volk hetzelfde trieste lot te wachten.
‘Totale instorting’
‘Zweden stevent snel op een totale instorting af,’ begint de Zweedse journalist en Gatestone analist Ingrid
Carlqvist. ‘Meer en meer gemeenten slaan alarm dat als immigranten in dit tempo blijven komen, de
overheid niet langer de normale diensten aan zijn onderdanen kan blijven bieden. Daarnaast hebben
onheilspellende verklaringen van overheidsofficials de Zweden bang gemaakt voor wat de toekomst kan
brengen. Als de migrantengolven blijven komen zullen de Zweden binnen 10 tot 15 jaar een minderheid zijn
in hun eigen land.’
Inmiddels geven bewindslieden van de extreemlinkse Zweedse regering openlijk toe dat het land zich ‘in een
crisis’ bevindt, maar waar die dan uit bestaat mogen ze niet rechtstreeks zeggen, omdat dit betekent dat ze
de honderdduizenden moslimmigranten als boosdoeners moeten aanwijzen. Dat is niet politiek-correct en
kan in Zweden zelfs op staande voet ontslag betekenen.
Premier Stefan Löfven moest op 9 oktober tijdens een persconferentie toegeven dat er geen woningen meer
beschikbaar zijn voor migranten, en die er zich daarom op moeten voorbereiden in tenten te moeten leven.
Gezien de doorgaans ijskoude winters in het land ‘zullen immigranten mogelijk andere landen uitkiezen, en
zo niet, dan is de totale instorting van het Zweedse systeem nabij,’ aldus Carlqvist.
Geschiedenisles: Dat wat ‘niet kan gebeuren’, gebeurt juist
In 2014 schreef de Deense historicus en sociale commentator Lars Hedegaard in zijn boek ‘Gevaarlijke
Woorden’ op bijna profetische wijze dat de economische instorting van een land altijd snel en onverwacht
verloopt: ‘Als er één les uit de geschiedenis kan worden getrokken is het deze: dat wat je denkt dat er niet
kan gebeuren, gebeurt juist, keer op keer weer. Het uiteindelijke gevolg voor het Westen, en vooral voor het
Zweedse (pro-)immigratiebeleid is dat de economie zal instorten. Want wie moet dit alles betalen? En als er
eenmaal een economische crash komt verloopt deze altijd zeer snel.’
Hogere schulden en nog hogere belastingen
De Zweedse regering moet inmiddels geld lenen om de immigratie te kunnen betalen. De toch al torenhoge
belastingen –naast inkomstenbelasting aan de staat betalen de Zweden ook nog eens 32%
inkomstenbelasting aan hun gemeente- worden er nog verder voor verhoogd.
Anders Danielsson, hoofd van de Zweedse immigratiedienst, waarschuwde onlangs dat ‘het einde in zicht is’
voor wat het land kan hebben, en de minister van Binnenlandse Zaken erkende dat de immigranten voor
‘enorme economische spanningen’ zorgen – verklaringen die tot voor kort ondenkbaar waren in Zweden. Tot
nu toe kreeg de bevolking namelijk -net als in ons eigen land- de leugen te horen dat de massa immigratie
prima is op te vangen en zelfs goed zou zijn voor onze economie.
Zweden in uiterlijk 2030 minderheid in eigen land
Alleen al vorige week kwamen er in het dunbevolkte land 8000 asielzoekers binnen. Dit jaar worden er
180.000 verwacht, en als slechts de helft daarvan wordt toegelaten, dan heeft Zweden door
gezinshereniging er over een jaar 270.000 immigranten bij. Met de huidige instroom van 1000 tot 1500 per
dag spreken we over 15 jaar over 5,5 tot 8,5 miljoen nieuwe migranten, en dat op een bevolking van 9,6
miljoen, waarvan nu al 21,5% van buitenlandse afkomst is. Kortom: in uiterlijk 2030 zijn de Zweden in eigen
land in de minderheid.
Bovendien zijn veel in Finland en Noorwegen afgewezen asielzoekers, die bijna allemaal naar Zweden
komen, niet eens meegerekend. De cijfers laten ook zien dat het overgrote deel van de migranten geen
Syrische oorlogsvluchtelingen zijn, maar puur zijn gekomen voor de hogere levensstandaard. De meesten
van hen weigeren te integreren en willen ook niet werken of leren.
Steden en dorpen bezwijken onder stortvloed migranten
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Een van de meest overspoelde steden is de havenstad Trelleborg, bekend vanwege de veerdiensten naar
Duitsland en Polen. Op een inwonertal van 43.000 bevinden zich daar nu al ruim 14.000 asielzoekers, en
elke week komen daar nog eens vele honderden bij. De burgemeester heeft daarom een brandbrief aan de
regering geschreven dat het onmogelijk is al deze mensen te huisvesten, en dat inmiddels alle gemeentelijke
diensten zwaar overbelast zijn en niet meer kunnen worden gegarandeerd.
In het nabijgelegen Malmö, de derde stad van het land en al jaren berucht als een gewelddadig
moslimmigrantenbolwerk, zijn de autoriteiten eveneens wanhopig en wordt zelfs overwogen om asielzoekers
maar in de gevangenis te huisvesten. Tal van andere steden en dorpen, zoals Filipstad, zitten eveneens
volledig aan hun taks. Ook de immigratiedienst kan het ondanks 1200 extra medewerkers niet meer
bolwerken. De werkdruk is dermate hoog dat enkele medewerkers zelfs al geprobeerd hebben zelfmoord te
plegen.
De Zweedse autoriteiten hebben tevens geen idee hoeveel extremisten en terroristen er vermomd als
vluchtelingen in hun land zijn. De meesten van hen zullen zich niet laten registreren, dus hun aantal zou nu
al vele malen groter kunnen zijn dan de paar honderd waar op dit moment van wordt gesproken.
Misplaatst vertrouwen in de overheid
Inmiddels is ook de gewone Zweed wakker geworden. Velen kijken vol afschuw naar de pijlsnelle aftakeling
van hun land, en vragen zich ongerust af wanneer de onvermijdelijke instorting zal plaatsvinden.
Tegelijkertijd is dat vooruitzicht voor de meesten zo beangstigend, dat ze ervan uitgaan dat de regering wel
met een oplossing zal komen.
Dat vertrouwen in de overheid dreigt echter beschaamd te worden, zo waarschuwde Peter Santesson, hoofd
van opiniepeiler Demoskop. ‘Als het vertrouwen van het volk door hen wordt verraden als blijkt dat ze de
situatie niet kunnen handelen, en de crisis hen teveel wordt, dan zouden de politieke en sociale gevolgen
veel verstrekkender kunnen zijn dan alleen het immigratieprobleem.’
Steeds meer Zweedse preppers
Steeds meer burgers beginnen zich daarom voor te bereiden, te ‘preppen’, voor de komende ineenstorting.
Afgelopen zomer kon de eerste speciale Zweedse webwinkel voor ‘preppers’ dan ook op overweldigende
belangstelling rekenen. Volgens de eigenaar, Frederik Qvarnström, beseffen de meeste Zweden echter nog
steeds niet hoe kwetsbaar ze eigenlijk zijn. ‘We vertrouwen erop dat de staat net als in het verleden voor ons
zorgt.’
Carlqvist besluit dat ‘het niet lang zal duren voordat de Zweden zich realiseren dat de staat niet voor hen zal
blijven zorgen. Het land dat 20 jaar geleden als een van de veiligste en rijkste ter wereld werd beschouwd,
loopt nu gevaar een failed state worden.’
Nederland zal volgen, maar dan nog erger
En wat voor de Zweden geldt, is ook voor de Nederlanders van toepassing. Het bijna onbegrensde
vertrouwen in de overheid dreigt ons volk nog veel harder op te breken, want in ons vele malen dichter
bevolkte land, met nu al zo’n 1 a 1,5 miljoen moslims, zal het instorten van de verzorgingsstaat zoveel chaos
en paniek veroorzaken, dat er al heel snel massa’s slachtoffers zullen vallen. H
Het huidige links-liberale-christendemocratische establishment, dat deze instorting mogelijk heeft gemaakt
met hun jarenlange pro-immigratie en pro-islam beleid, zal er dan niet met een hedendaags ‘Wir haben es
nicht gewuβt’ vanaf kunnen komen.
Xander - (1) Gatestone Institute
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Gatestone-Institute-Zweden-door-massa-immigratie-op-randvan-totale-instorting

Belanden wij aankomende week via de CERN deeltjesversneller in een parallel universum?
Door Jdreport · oktober 20, 2015
Volgende week gaat CERN op zoek naar het multiversum tijdens een
experiment met de Large Hadron Collider. Die moet moderne
theorieën over de werking van licht en zwaartekracht onderzoeken.
Volgende week zullen er bij CERN in Zwitserland experimenten
worden uitgevoerd die wetenschappelijk bewijs moeten leveren voor
het bestaan van parallelle universa.
Probleem is dat dit moet gaan gebeuren met nog nooit eerder bereikte energieniveaus en niemand weet of
de aarde zelf in een zwart gat wordt gezogen.
We hebben al eerder uitgebreid geschreven over CERN in Zwitserland. Voor diegenen die niet meer precies
weten wat CERN inhoudt, navolgend een samenvatting uit een eerder artikel:
We leven in een wereld waarin wetenschappers steeds verder gaan in wat ze willen onderzoeken. Grenzen
bestaan niet en we zúllen alles, maar dan ook álles weten en beheersen. Misschien belandt de mensheid
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daarmee ergens op een minder prettig punt, net zoals in een ver verleden toen het ook fout ging met
Atlantis, aldus Edgar Cayce.
De European Organization for Nuclear Research (beter bekend als CERN) heeft wat men noemt een
“deeltjesversneller” gebouwd, de LHC (Large Hadron Collider). Dat is, zoals de naam al aangeeft, een
apparaat dat kleine deeltjes zoals atomen en elektronen versnelt. De grootste en meest ingewikkelde
versnellers van deze soort zijn vaak wel kilometers lang en kunnen atomen zo sterk versnellen dat ze bijna
even snel gaan als het licht.
De LHC bestaat uit een grote ring van wel 27 kilometer lang die 175 meter diep onder de grond ligt. Hierin
worden protonen versneld tot ze bijna net zo snel gaan als het licht. Het doel hiervan is om ze zo hard
mogelijk op elkaar te laten botsen.
Dat we hier te maken hebben met levensgevaarlijke experimenten blijkt ook uit de uitspraken van de
bekende professor Stephen Hawking:
Ook de bekende professor Stephen Hawking waarschuwt voor de experimenten zoals die nu bij CERN
plaatsvinden, zoals wij schreven in een eerder artikel:
Ruimte en tijd kunnen zomaar in elkaar storten en we zouden het niet zien aankomen.
Hebben we hier te maken met een aantal dolgedraaide wetenschappers die be- of onbewust een eind
maken aan de wereld zoals wij die kennen of vormt dit alles onderdeel van een groter plan?
Daarnaast zijn er heel duidelijk satanische invloeden waarneembaar bij CERN en speelt zelfs de alom
beruchte Oranje familie indirect een rol bij dit geheel.
Dan komt er via een Engelse krant nu het bericht dat men bij CERN deze week experimenten gaat uitvoeren
waarmee men contact wil gaan maken met een parallel universum. Stewart Swerdlow heeft hierover een
interessante theorie dat wij proberen andere realiteiten in die van ons te voegen en dat wezens in die andere
dimensie dit proberen te saboteren. Dat laatste zou er de reden van zijn dat er immer iets verkeerd gaat bij
het opstarten van CERN; sabotage dus. Vanaf minuut 44 gaat het een stukje over CERN, de hele video is
beluisterenswaardig en boeiend.
https://youtu.be/tpO9Eghln4g
De LHC collider zal tot maximale capaciteit worden opgevoerd waardoor misschien niet alleen contact kan
worden gelegd met een ander universum, maar ook kleine zwarte gaten kunnen worden gecreëerd.
Wanneer je dit alles laat inzinken dan besef je dat we misschien wel met de laatste dagen bezig zijn op een
aarde zoals wij die kennen. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren.
De Engelse krant verkondigt met veel bombarie dat wanneer de experimenten lukken, niet alleen de
fysicaboeken kunnen worden herschreven, maar ook de filosofieboeken.
Er wordt zelfs gezegd dat er zwaartekracht vanuit ons universum weg kan lekken naar een ander/parallel
universum.
In het artikel wordt gesteld dat de mensen die tot nu toe alarm hebben geslagen dit een beetje voorbarig
hebben gedaan omdat de aarde nog steeds niet weggezogen is in een zelf gecreëerd zwart gat en dat alles
in Zwitserland er nog gewoon staat.
Men is echter toch wel van mening dat hoewel eerdere experimenten succesvol bleken, onder meer
vanwege de ontdekking van het zogenaamde Goddeeltje, er nu iets staat te gebeuren van een heel ander
kaliber.
De wetenschappers bij CERN zeggen dat andere, parallelle universa op dit moment niets anders is dan een
theorie, simpelweg omdat het wetenschappelijk niet bewezen kan worden.
Met de experimenten die volgende week worden uitgevoerd hoopt men wetenschappelijk aan te kunnen
tonen dat er zwaartekracht weglekt naar een ander universum en dat er kleine zwarte gaten worden
gecreëerd.
Dit zou dan betekenen dat de theorie van een parallel universum geen theoretisch begrip meer is, maar een
wetenschappelijk onderbouwd feit.
Om dit te kunnen bereiken, moeten de experimenten worden uitgevoerd met veel grotere botsingen van
deeltjes dan tot nu toe het geval is geweest.
Dit wordt gemeten in wat men noemt Tera electron volt, één TeV staat gelijk aan één biljoen electron volt,
1.000.000.000.000.
Tot nu toe heeft men gezocht naar kleine zwarte gaten op energieniveaus beneden 5,3 TeV. Dit is te laag
om het gewenste effect te bereiken en dus zullen er nu experimenten worden uitgevoerd op veel hogere
energieniveaus zoals minimaal 9,5 TeV in zes verschillende dimensies tot 11,9 TeV in tien verschillende
dimensies.
Wij zullen er, als alles goed gaat tenminste, weinig van merken. Mocht het misgaan dan bestaat de kans
dat je wakker wordt in een volkomen ander universum. Maar, wie weet is het daar wel veel leuker.
Lees verder bij de Bron: Niburu.co
https://jdreport.com/belanden-wij-aankomende-week-via-de-cern-deeltjesversneller-in-een-paralleluniversum/
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Gebruikt Rusland in de Syrische burgeroorlog wapens die zijn ontwikkeld met buitenaardse hulp?
Dinsdag 20 oktober 2015
Er doen geruchten de ronde dat de Russische President Vladimir
Poetin een belangrijke rol speelt in een geheim ruimteprogramma,
evenals dat hij lid zou zijn van de op Aarde gestationeerde alliantie
tegen de Cabal. In een verslag van Preston James van ‘Veterans
Today’ wordt beweerd dat Rusland geavanceerde wapens bezit die
de V.S. van afstand onder druk zetten.
Sommige van deze beweringen zijn afkomstig van insider en
klokkenluider Corey Goode, die stelt dat van alle wereldleiders
Poetin bevoegdheden op één van de hoogste niveaus bezit.
Poetin is bijzonder openhartig geweest tegenover de door de Cabal gecontroleerde westerse regeringen,
suggererend dat Rusland misschien onder invloed staat van een andere groep krachtspelers op dat gebied.
Poetin en de pogingen van de BRICS-bank worden eveneens geroemd als “game-changers”, mede door zijn
onomwonden standpunt wat betreft het door het Westen ingezette gebruik van huurlingen in het
Middenoosten onder de vlag van ISIS.
Gerelateerd Poetin stelt dat de V.S. ISIS hebben gecreëerd | Poetin bekritiseert Obama voor het bewapenen
en financieren van huurlingen die ISIS strijders werden
James draagt aan het verhaal bij door te suggereren dat het leger van de V.S. niet in staat is geweest met
dat van Rusland te concurreren, zou kunnen komen door de geavanceerde technologieën waarvan hij
beweert dat ze afkomstig zijn van buitenaardsen.
Het is mogelijk dat de huidige proxy-oorlog in Syrië tussen het westen en het oosten een aanleiding vormt
om vele van de tot dusver niet geopenbaarde technologieën en tactieken die ontwikkeld zijn in
samenwerking met buitenaardsen, het daglicht te laten aanschouwen..
Justin, Sitsshow.blogspot.com.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bron: Expolitics.org
Op 14 Oktober j.l. deed Dr. Preston James, een columnist van
‘Veterans Today’’, in een artikel genaamd “Putin’s Wild Card in
Syria”, verrassende uitspraken over Rusland, dat geavanceerde
wapensystemen gebruikt die zijn ontwikkeld via een geheime
overeenkomst met buitenaardse bezoekers.
Het artikel van James analyseert de spel-veranderende aard van de
interventie in Syrië door Poetins’ leger, en de aard van de door
buitenaardsen geïnspireerde wapensystemen die ingezet worden
met een verwoestend effect:
Wat hebben de Russen nu precies wat betreft hun ultra hightech arsenaal? De lijst is lang, maar bevat
supersonische torpedo’s, die hun eigen vermogen creëren om door materie heen te bewegen door hun weg
te omhullen met een interdimensionale mantel (‘cloaking’). Rusland is in het bezit van raketten die, nadat ze
gelanceerd zijn, werken alsof ze zijn “gekorfd” en die interdimensionaal versleutelde communicatie gebruikt
om onderschepping te voorkomen, om te hergroeperen en opnieuw doelen in te stellen, door het vliegen van
vreemde luchtpatronen die kunnen veranderen van recht in spiralen naar semi-cirkels en meer. Sommige
insiders geloven dat de Russen nu in staat zijn om in sommige van hun stealth-vliegtuigen en raketten
interdimensionale ‘cloaking’ te activeren, die ze voor het grootste deel tijdens de vlucht onzichtbaar maakt en
die zelfs spionagesatellieten stillegt.
De analyse van James vertoont enige opvallende overeenkomsten met de stellingen van Corey Goode,
wiens getuigenverklaring als klokkenluider over geheime meervoudige ruimteprogramma’s is neergelegd in
een recent gepubliceerd boek, en een online televisie serie.
James begint “Putin’s Wild Card in Syria” door een onderscheid te maken tussen de door hem gebruikte
bronnen die de militaire inlichtingeneenheid hebben opgezet, die verbonden is met ‘Veterans Today’:
Zelfs nu enkele van de Directeuren van ‘Veterans Today’ Ultra Geheime Ruimteoorlog-bevoegdheden
zouden hebben, kwam niets van het materiaal in dit artikel uit of via hun bron, maar van onafhankelijke
bronnen van buiten.
James onthult zijn bronnen van buiten niet, maar Corey Goode, wiens informatie op kritieke punten van die
van hem verschilt, is niet één van hen. Maar waar het de rol van Poetin betreft, in zijn optreden tegen een
elitaire controlegroep die de mensheid manipuleert en informatie over geavanceerde technologieën
onderdrukt, gaan de informatie van James en Goode nagenoeg gelijk op. Dit is ofwel een bijzonder toeval of
een belangrijke bevestiging dat Poetin inderdaad een overeenkomst met buitenaardse bezoekers heeft
bereikt, die de Russen hebben voorzien van geavanceerde wapentechnologieën.
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James beschrijft de elitaire controlegroep en haar invloed op de
Syrische Burgeroorlog als volgt:
Het is de hele wereld nu duidelijk dat ISIS, ISIL, Daesh, Al Qaeda en
Al Nusra en hun gelijken niet veel meer zijn dan betaalde huurlingen
van de Israëlisch-Amerikaanse Terreur Machine, kunstmatig tot stand
gebracht, bedacht en op Gladio-stijl terreur verspreid, allemaal om de
Globalistische NWO-Agenda van de Rothchild Khazariaanse Maffia
(*RKM) te bespoedigen.
Gerelateerd
Gerelateerd Poetin beweert dat de V.S. ISIS hebben gecreëerd | Poetin bekritiseert Obama voor het
bewapenen en financieren van huurlingen die ISIS strijders werden.
Volgens James wordt de RKM geassocieerd met een misdadige groep van buitenaardsen die de “Dracos” of
de “Draconians” wordt genoemd.
De beste informatie hierover beschikbaar geeft aan dat de RKM in principe wordt bestuurd en van energie
voorzien door de Dracos, een ontstellend duivels ras van kosmische roofdieren die grote en krachtige
menselijke interdimensionale kosmische parasieten zijn, die gek zijn op onderdrukken, moorden, martelen
en het consumeren van menselijk vlees.
Goode verwijst op een soortgelijke manier naar de Draconians als zijnde geheime bestuurders van de
elitaire controlegroep van de Aarde, die hij beschrijft als de “Satanische/ Luciferiaanse Cabal”. Goode
stelt dat hij en een andere klokkenluider onder het pseudoniem Lt. Col. Gonzales, bijeenkomsten met de
Draconians hebben bijgewoond die georganiseerd werden door een positieve groep van militaire insiders
genaamd de “Geheime Ruimteprogramma (SSP) Alliantie”.
Gerelateerd Cosmic Disclosure Season 2 - Episode 3: Special Report: The Gonzales Enigma - Summary
and Analysis | Corey Goode and David Wilcock
James verwijst naar een Russische overeenkomst met een positieve groep buitenaardsen die gekant is
tegen de Draconians en de Cabal/RKM:
Bronnen diep binnen Rusland hebben gerapporteerd dat de Russische Federatie een verdrag heeft
getekend met een bepaalde groep ET’s, en dat deze specifieke groep ET’s een langdurig conflict heeft met
een bepaalde groep, die waarschijnlijk de top van de RKM beleidsbepalers, die als hun agent voor de
overname van de hele wereld dienden, hebben “geadviseerd en geleid”.
James gaat door te zeggen dat aan de Russen geavanceerde wapentechnologieën werden gegeven door
de positieve buitenaardse groep, die de beste technologieën, beschikbaar voor de door de
CIA/Mossad/Saudi’s uitgeruste IS groepen, gesteund door de Cabal/RKM, neutraliseren:
Op dit moment is het niet bekend wat hun lange termijnagenda is, maar tot dusver hebben ze de Russische
Federatie met een paar verbijsterend krachtige wapens uitgerust, speciale ultra-high technische elektronica
die tijdelijk de elektrische systemen van hele schepen of carriers en zelfs luchtvoertuigen en alle groeps-,
lucht- en satellietsystemen kunnen uitschakelen. Poetin werd naar verluidt verteld dat hij zijn gang kon gaan
om de RKM en diens Terroristenuitschot in Syrië en Iran schaakmat te zetten en dat hij zich geen zorgen
hoefde te maken, aangezien deze ET groep hem nu dekt.
James refereert aan een incident waarbij de U.S.S. Donald Cook betrokken was, als voorbeeld van deze
geavanceerde buitenaardse technologieën die werden ontwikkeld en gebruikt door het Russische leger:
Enkele van Poetin’s geheime ruimte-oorlogswapens zijn choquerend m.b.t. hun feitelijke mogelijkheden. Eén
ervan werd getest op een Amerikaans schip, de USS Donald Cook, april 2014. Toen twee Russische
gevechtsvliegtuigen overvlogen werd de elektriciteitsvoorziening van het schip ontregeld, waardoor alle
radar- en Aegis verdedigingssystemen uitvielen. Er werd gerapporteerd dat de topofficieren zodanig van slag
waren dat een aantal ervan ontslag nam en de Marine verliet, denkend dat ze zelfs niet meer hun eigen
schepen en bemanningen tegen dat soort ultra hightech wapens
konden verdedigen.
De USS Donald Cook
James’ informatie sluit aan bij Goode’s eigen onthullingen aangaande
Poetin’s verbond met een “Op Aarde gestationeerde Alliantie” die
gelieerd is aan de BRICS landen, die toegewijd is aan het ongedaan
maken van de plannen van de Illuminati/Cabal/RKM.
Goode beschrijft Poetin’s rol als volgt:
Poetin en andere elementen van de “Op Aarde gestationeerde
Alliantie”, die bestaat uit de BRICS Alliantie en anderen die daarbij
zijn aangesloten, werken allemaal samen aan het gemeenschappelijke doel, het verslaan van de
“Satanische/Luciferiaanse Cabal” die momenteel de controle over het grootste deel van de wereld heeft en
verantwoordelijk is voor niet alleen verbazingwekkende misleidingen van bevolkingen van zijn en andere
landen, maar ook van een aantal van de meest verschrikkelijke Misdaden Tegen de Mensheid die ooit in de
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ons bekende geschiedenis hebben plaatsgevonden. Er zijn veel van deze misdaden die meer en meer
bekend werden na recente onthullingen achter de schermen. Dit heeft er alleen maar voor gezorgd dat deze
groepen en mensen deze Geheime Regeringssyndicaten van de Aarde nu meer dan ooit willen ontmantelen.
Goode heeft gezegd dat tijdens Poetin’s tien dagen durende verdwijning, van 6 tot 16 maart 2015, hij of zijn
vertegenwoordigers zeer waarschijnlijk deelnamen aan een geheime ruimteprogramma (Secret Space
Program) ontmoeting, die werd gehouden op de Maan, waar het gebruik van geavanceerde buitenaardse
technologieën voor defensieve doeleinden werd besproken:
De timing van deze tien dagen durende verdwijning liep precies gelijk met de tijd van de SSP -Alliantie/Sfeer
Alliantie Conferentie die plaatsvond op het LOC (Lunar Operations Command – een geheime maanbasis)
waaraan vele Aardse politici (Niet-Cabal) en gewone Aardmensen deelnamen. Ik heb hem niet persoonlijk
gezien, noch werd ik gebrieft dat hij daar was. Ik was niet betrokken bij dat deel van de conferentie. Ik
vermoed zeer sterk dat hij of zijn vertegenwoordigers daar waren.
M.b.t. het Donald Cook incident antwoordde Goode op de volgende vraag:
Op 12 april 2014 werd de USS Donald Cook, die was uitgerust met een Aegis Gevechtssysteem,
waarschijnlijk uitgeschakeld door een Russische Su-24 tactische bommenwerper, die een geavanceerd
elektronisch blokkeersysteem inzette. Was dit een voorbeeld van het soort technologische assistentie die
aan Solar Warden en diens aardse bondgenoten werd gegeven om de militaire/politieke machtsbalans op
Aarde te veranderen? [Goode] Mij werd door verscheidende SSP Alliantieleden verteld dat dit het geval is,
maar ik heb persoonlijk geen briefingrapporten gezien om dat voor mezelf 100% zeker te weten. Andere
insiders hebben dit eveneens gerapporteerd, dus het is waarschijnlijk een veilige speculatie.
Corey Goode en David Wilcock
Er is overtuigend indirect bewijs dat zowel James’ als Goode’s
opmerkelijke beweringen staaft. Momenteel zijn alle vliegdekschepen
van de VS uit de Perzische Golf verwijderd, volgens een CNN
Rapport. Volgens James, is dit omdat de Amerikaanse
vliegdekschepen momenteel geen effectieve verdediging hebben
tegen de Russische superwapens:
De laatste groep Amerikaanse vliegdekschepen in het Midden Oosten werd naar huis geroepen en dit alleen
al heeft velen, die dachten dat de Amerikaanse nucleaire carriers en hun ultramoderne Aegis
raketverdedigingssysteem onoverwinnelijk waren en ter plekke zouden moeten blijven om IS te stoppen,
verward… Enkele top wapenexperts beschouwen deze carriers als een gemakkelijke prooi vanwege alle
nieuwe Russische ultra hightech wapens die recentelijk waren ingezet, die tijdelijk hun
elektriciteitsvoorzieningen en elektronica, inclusief hun radar- en sonarsystemen, zowel als hun Aegis
raketsystemen, kunnen deactiveren.
James eindigt zijn artikel door te stellen:
Wat weinigen zich realiseren is dat President Poetin en de Russische Federatie nu “geautoriseerd” zijn om
de RKM in Syrië en Iran schaakmat te zetten en ze te ontmantelen als ze niet ophouden. Poetin is zich er
ook goed van bewust dat de RKM een groot deel van het Pentagon en de Amerikaanse Regering, zowel als
de NAVO, heeft geïnfiltreerd en gekaapt.
Preston James’ “Putin’s Wild Card in Syria,” bevat ongelooflijke claims die het noodzakelijke
ondersteunende harde bewijs dat velen zullen eisen om het serieus te nemen, ontbeert. Toch hebben deze
claims opmerkelijke gelijkenissen met die van een andere klokkenluider, Corey Goode, die door
verschillende onderzoekers rigoureus aan de tand is gevoeld en als zeer geloofwaardig werd bestempeld.
Bovendien ondersteunen het Donald Cook incident in 2014 en de raadselachtige verdwijning van alle
Amerikaanse vliegdekschepen uit de Perzische Golf James’ ongelooflijke beweringen.
Indien James en Goode het juist hebben, dan is Ruslands militaire interventie in Syrië, met het gebruik van
geavanceerde technologieën die zijn ontwikkeld met buitenaardse hulp, een “game-changer.” Zoals James
beweert, zal het de nihilistische krachten (Cabal/RKM) om Syrië te gebruiken als middel om onenigheid en
geweld in het Midden Oosten en daarbuiten , en een vervulling van de Bijbelse Eindtijd Profetieën,
schaakmat zetten.
Het lijkt erop dat de Cabal/RKM controle van de planeet met Poetin’s doortastende interventie tot een einde
gaat komen. Als dit zo is zal Rusland niet alleen een einde maken aan de schandalige plannen om de
vervulling van een verwoestende Eindtijden Wereldoorlog tot stand te brengen, maar tevens de beroemde
Amerikaanse Profeet Edgar Cayce rehabiliteren, die in 1935 voorspelde dat Rusland, na de val van het
communisme, de “hoop van de wereld” zou worden.
© Michael E. Salla, Ph.D. Exopolitics.org
Bron: Sitsshow.blogspot.com, Nederlandse vertaling: Rob/Marja
http://brekendnieuws.nl/20-10-15-gebruikt-Rusland-wapens-ontwikkeld-met-buitenaardse-hulp.html
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Prijkbord nr.467 van: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
2 miljard
De toezichthouders van Rochdale hebben een stomme smoes bedacht om het verkwanselen van 2 miljard
te ‘verklaren’. Möllenkamp mocht zelfstandig beslissingen nemen tot € 50 miljoen per geval, want het ging al
28 jaar goed. Hoe wist men dit zonder controle en waarover gingen die 40 foute beslissingen dan?
Misschien hadden die toezichthouders hier zelf belangen bij? Want nergens wordt vermeld hoeveel goede
beslissingen van € 50 miljoen door Möllenkamp werden genomen…
Fout signaal
In Zweden bevinden zich 54.000 illegalen die het land moeten worden uitgezet, maar hopen op een ‘softe’
regering zoals nu in Canada. Nederland weet niet eens hoeveel illegalen zich hier bevinden, maar begon al
met het foute signaal dit te gedogen door de strafbaarheid niet vast te leggen. Na de blunder van Merkel is
nu ook Den Haag bezig ‘aantrekkelijk’ te blijven voor gelukszoekers door duizenden extra te bouwen huizen
te koppelen aan de nieuwkomers. Voor de behoeften van de eigen bevolking was die bouwactiviteit kennelijk
tot dusver niet dringend nodig.
Machteloze EU
Indien Brussel met zijn EU-ambassades de vluchtelingenchaos niet heeft gepland, zoals de blunder met de
bootvluchtelingen, dan is niet alleen het bewijs van incompetentie geleverd, doch tevens van
machteloosheid. Zweden, Duitsland en Nederland staan volstrekt alleen bij het bedenken van een oplossing,
als die in andere EU-landen moet worden gevonden. En zo lang die oplossing niet komt, dienen de grenzen
te worden gesloten. Veilige plekken voor vluchtelingen bestaan niet alleen in West-Europa. En op een
miljoen werkloze jongemannen uit een achterlijke cultuur, die menen hier ‘rechten’ te hebben, zit niemand te
wachten. We hebben zelf al een miljoen werklozen als de ‘verborgen’ gevallen (Wajong, wachtgeld, WAO
etc.) worden meegerekend. In Duitsland, maar ook in Frankrijk klinken de protesten van politici en
burgemeesters nog luider dan in Den Haag, ondanks alle ‘nuancering’ door Duitse regeringsgezinde media.
Merkels flirt
Het bezoek van Frau Merkel aan die andere ‘baas’ Erdogan, is niet alleen een voortzetting van haar
desastreuze Europabeleid – al dan niet met toestemming van Brussel – doch ook een teken van de onmacht
om baas in eigen huis te blijven. Mogelijk werd dit scenario reeds met Hollande besproken, omdat beiden er
voor terugschrikken Europa te verdedigen tegen grensschenders. Want echte vluchtelingen hebben er heus
geen bezwaar tegen geregistreerd te worden via de normale toegangen. Waar bij plundering, brandstichting,
binnendringen kazernes, aanval op koninklijk huis en het stoppen van ontvoering of verkrachting
wapengeweld mag worden gebruikt, laat men liever Europa op termijn ontwrichten dan te schieten op het
gewelddadige tuig dat zich hier illegaal verspreidt. In Zweden lijkt de toekomstige situatie beter te worden
ingeschat, maar ontbreekt eveneens een effectieve aanpak.
Onnozel of idealistisch
In Duitsland klagen asielhelpers over het gebrek aan privacy in de tentenkampen, het doorregenen van die
zomertenten en het gebrek aan verwarming. Daarbij wordt – zoals gewoonlijk – een uitzonderlijk voorbeeld
genomen van een kamp dat inmiddels al wordt afgebroken. Inderdaad is het een schandaal dat al die
helpers niet in staat waren om een paar rollen plastic folie aan te brengen, vóórdat de tv-ploeg verscheen.
De ‘vluchtelingen’ zelf konden dit kennelijk ook niet, terwijl de hulporganisaties toch de mond vol hebben
over de behoefte aan geld voor hun activiteiten, maar niet voor plastic. Dat kwam even niet uit. En de
idealistische helpers stellen dergelijke vragen niet, maar bleken alleen maar bezig met het ‘s nachts bijvullen
van de brandstof voor heteluchtkachels. Ook iets dat de bewoners niet kunnen??? Uiteindelijk blijkt het om 2
tenten te gaan, die een deel van de nacht geen verwarming hadden, ‘Vluchtelingen die alles hebben
achtergelaten’ (hoe weten die helpers dit zeker), konden die ontbrekende brandstof uiteraard niet zelf
betalen, maar de rijke hulporganisaties (denk ook aan de Duitse kerken) lieten het gewoon aan de overheid
over. Gelukkig was er een vrouw die een paar leden van een groot gezin bij zich in huis nam om op te
warmen. Weer goed voor tv-beelden die moeten dienen om het totale asielprobleem belachelijk te maken,
zoals met de verhalen over al die goedwillende mannen met die hoge opleiding, die vooral snel beter Engels
willen leren (zodat ze in heel Europa terecht kunnen?). Alleen onnozelen geloven dat een enkel voorbeeld
van een islamitisch gezin maatgevend is voor de werkelijkheid van miljoenen gelukszoekers die door
hulporganisaties, vrijwilligers en door schenkingen van kleding en voedsel een verkeerd (tv-)beeld krijgen
van hun Europese ‘toekomst’. De tientallen jongemannen die recent met een rubberboot op een Grieks
eiland Europa binnendrongen, zijn reeds onderweg!
VNO-NCW in de war
De heer De Boer meent dat de PVV een afkeer heeft van alle buitenland en ‘dus’ een belemmering kan
vormen bij het zakendoen. Hij verwart kennelijk de kritiek op Brussel en moslimlanden met de dictaturen in
de rest van de wereld. Als onze afkeer van de politieke cultuur in bepaalde landen zo’n belangrijke rol speelt,
dan moet het toch zeker moeilijk zijn om zaken te doen met Iran, China, Griekenland, Rusland, Wit-Rusland,
Oekraïne, Saoedi-Arabië, Turkije, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Marokko en nog een hele reeks Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse landen. Of heeft VNO-NCW helemaal geen principes?
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Ramkoers met Rusland: Qatar dreigt met Turkse-Saudische invasie van Syrië
Saudi Arabië dreigt Iran opnieuw met militair ingrijpen – Analisten: Mogelijk een Turkse-Arabische aanval op
Syrische en Iraanse troepen bij Damascus – Syrië: toch het begin van de Derde Wereldoorlog?
De vlaggen van de belangrijkste partijen die op dit
moment actief militair betrokken zijn bij de oorlog in Syrië. Rood
gekleurd: Anti-Assad (afgebeeld: Turkije, Saudi Arabië, Jordanië;
verder: VS, Groot Brittannië, Frankrijk, Australië, Ver.Ar.Emiraten,
Qatar); Groen gekleurd: Pro-Assad (Rusland, Iran, Hezbollah,
Koerden); Geel gekleurd: Dubbele / tegenstrijdige belangen (Irak,
Israël). Verder is China (pro-Assad) militair aanwezig, maar nog
niet actief, en trekt Canada zich uit de Amerikaanse coalitie terug.
Egypte is pro-Assad maar niet militair actief. Zwart gekleurd: ruwweg door ISIS gecontroleerd gebied. O.a.
Nederland doet alleen in Irak mee en is dus niet afgebeeld.
Khalid bin Mohamed Al Attiyah, de minister van Buitenlandse Zaken van het Arabische oliestaatje Qatar,
onderdeel van het Westerse bondgenootschap dat tegen de Syrische president Assad vecht, dreigt samen
met Turkije en Saudi Arabië Syrië binnen te vallen om ‘het Syrische volk te beschermen’. Dat zou een
rechtstreekse militaire confrontatie met Rusland en Iran betekenen. De Saudische collega van Al Attiiyah,
minister al-Jubeir, verklaarde eerder deze week dat ‘wij Iran, dat moet stoppen zich te mengen in andere
landen in de regio, zullen confronteren en al onze politieke, economische en militaire macht zullen gebruiken
om ons grondgebied en ons volk te beschermen.’
Steun aan moslimterroristen
‘Als om de Syriërs te beschermen tegen de gruweldaden van het regime een militaire variant nodig is, dan:
ja,’’ zei minister Al Attiyah op de vraag of Qatar militair ingrijpen in Syrië overweegt. Qatar steunt onder
andere Al-Nusra/Al-Qaeda en een andere islamitische terreurgroep genaamd Ahrar Ash Sham, volgens de
minister behorende tot de ‘gematigde oppositie’ – waarvan inmiddels ondubbelzinnig is aangetoond dat deze
in werkelijkheid helemaal niet bestaat.
Net als in Irak worden grote delen van Syrië gecontroleerd door ISIS, dat tusssen de 40.000 en 200.000
strijders heeft (1). Analisten stellen dat Saudi Arabië waarschijnlijk nog meer geld en wapens naar de antiAssadgroepen Syrië zal sturen. De afgelopen jaren blijken veel door de Arabieren, Turken en het Westen
geleverde wapens in de handen van islamitische terreurgroepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda en ISIS te zijn
gevallen.
Arabische en Turkse luchtaanvallen
De tijdelijk bij de Amerikaanse Harvard universiteit werkende invloedrijke Saudiër Nawaf Obaid schreef in
oktober voor CNN dat zijn land ‘gedwongen zal worden een coalitie van landen aan te voeren in een
luchtcampagne tegen de overblijfselen van de Syrische strijdkrachten, Hezbollah en Iraanse strijders, zodat
het regime Assad zal instorten en de rebellen Damascus binnen kunnen trekken.’
De Syrië viceminister van BuZa Faisal Mekdad waarschuwde dat het een ‘desastreuze fout’ zou zijn van
Qatar –en daarmee Saudi Arabië en Turkije- om militair in te grijpen in zijn land. ‘Dat zullen wij als directe
agressie beschouwen. Ons antwoord zal zeer hard zijn.’
Begint de Derde Wereldoorlog alsnog in Syrië?
Het behoeft geen uitleg dat als de Arabieren en Turken de Iraanse troepen in Syrië gaan bombarderen, die
vlakbij de Russische luchtmachtbasis Latakia zijn gelegerd, de zaken heel snel uit de hand zullen lopen.
President Putin zal geen seconde toestaan dat Arabische en Turkse vliegtuigen Syrische of Iraanse
eenheden gaan bombarderen.
Vanzelfsprekend zal Amerika na het eerste Saudische of Turkse toestel dat door de Russen wordt
neergeschoten zeggen ‘geen andere keus’ te hebben dan zijn bondgenoten militair bij te staan. Kortom: dan
ontstaat er in Syrië een directe confrontatie tussen de VS en Rusland, die dan heel snel op de Derde
Wereldoorlog kan uitlopen. Waarbij we nogmaals onderstrepen dat het Westen dan aan de kant van AlQaeda vecht, en de Russen de seculiere Syrische regering verdedigen.
Het Westen heeft de kant gekozen van de radicale (Soenitische) islam, waar Rusland juist tegen optreedt.
Dus wie zijn anno 2015 nu eigenlijk de ‘good guys’ en de ‘bad guys’? In en rond Syrië tekent zich dan ook
het begin van een Bijbels apocalyptisch scenario af, al is het nog te vroeg om met enige zekerheid te kunnen
zeggen dat dit inderdaad het begin van de ‘Road to Armageddon’ is.
Xander - (1) Sputniknews ; (2) Zero Hedge ; (3) Bloomberg
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Ramkoers-met-Rusland-Qatar-dreigt-met-Turkse-Saudischeinvasie-van-Syri
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Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit
Tsjechische oud-president Klaus: ‘EU gebruikt immigratie om afzonderlijke landen op te lossen en één groot
Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland’
Als er niet snel een radicaal andere koers wordt ingeslagen staat
ons continent volgens honderden zieners een afschuwelijke
toekomst te wachten – een toekomst die met de migrantentsunami
helaas al is begonnen.
We hebben er in februari al eerder aandacht aan besteed, maar
gezien de massale moslimmigranten invasie van Europa is het nu
actueler dan ooit: het boek ‘Am Vorabend des Dritten Weltkriegs’
van auteur Peter Orzechowski, die de voorspellingen en visioenen
van meer dan 500 zieners op een rijtje zette en met elkaar
vergeleek, en daar een aantal opvallende overeenkomsten in zag. Eén van de belangrijkste zaken die veel
zieners in het verleden ‘zagen’ was dat Europa vlak voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog zal
worden overspoeld met miljoenen moslims, die overal chaos en geweld zullen veroorzaken. De landen van
Europa storten een voor een in, er breken burgeroorlogen uit, en als die op hun hoogtepunt zijn worden we
tot overmaat van ramp in de volgende verwoestende wereldbrand gestort.
Dreigementen ISIS totaal genegeerd
Zelfs paus Franciscus, die in zijn nog korte ambtsperiode er alles aan deed om het christendom en de islam
nader tot elkaar te brengen, waarschuwde dat er ISIS terroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn.
‘En niemand heeft gezegd dat Rome immuun is tegen zo’n bedreiging. Maar we kunnen ons beschermen.’
Inmiddels gelden er al een tijdje verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan.
ISIS bracht in 2014 en begin 2015 meerdere video’s naar buiten waarin de huidige gigantische
migrantenstroom naar Europa letterlijk werd aangekondigd als een aanval en een invasie, bedoeld om ons
continent te veroveren voor de islam. Om de één of andere reden namen ‘onze’ politieke leiders deze
dreigementen geen seconde serieus, want waarom zouden ze anders de grenzen wagenwijd hebben
opengezet?
‘EU gebruikt migranten voor imperium dat zal botsen met Rusland’
De voormalige president van Tsjechië Vaclav Klaus staat bekend als een van de helaas zeldzame (oud)
politieke leiders in Europa die de waarheid durft te zeggen. ‘De elite gebruiken de immigranten om een
nieuw Europees rijk te creëren,’ zei hij onlangs. ‘De afzonderlijke identiteiten van de Europese landen
worden door deze elite opgelost om een nieuw, ondemocratisch Europees imperium te creëren, dat
onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland.’ Klaus erkende dus dat het ‘onze eigen’ politieke leiders
zijn die door middel van de EU en de massale moslimimmigratie frontaal de aanval hebben geopend op
onze volken, onze landen, onze samenlevingen, onze welvaart en onze toekomst. En zodra we dan worden
overheerst door een totalitaire dictatuur in Brussel, zal deze ons in een even waanzinnige als vernietigende
oorlog tegen Rusland storten. De NAVO en de VN werken hier volop aan mee. We schreven enige tijd
geleden dat Bilderberger Peter Sutherland, hoofd van de ‘Global Forum’ van de VN over Migratie en
Ontwikkeling, in 2012 letterlijk heeft gezegd dat de EU er alles aan moet doen om de ‘homogeniteit van de
inheemse bevolkingen van de lidstaten te ondermijnen’. De beste manieren om dat te doen zijn door middel
van het massaal toelaten van miljoenen volgelingen van een anti-Westerse ideologie, en door het zoveel
mogelijk macht overdragen aan Brussel.
Moslimmigranten zullen religieuze oorlog beginnen
Orzechowski schrijft dat hij erg ongerust is over de huidige massa immigratie, omdat dit precies is wat
zieners zoals ‘Katharina uit het Ötztal’ (1883-1953) hebben voorspeld. ‘Pal voor de Derde Wereldoorlog
zullen in korte tijd miljoenen vreemdelingen uit het Oosten en Zuidoosten onze landen overspoelen.’ Bedenk
dat deze ‘profetie’ ongeveer 100 jaar oud is, dus toen er van al deze ontwikkelingen nog totaal geen sprake
was en er zelfs eerst nog een Tweede Wereldoorlog moest komen. Een andere ziener, Alois Irlmaier uit
Freilassing (1884-1959), zag tevens dat er in Italië ‘een revolutie zal uitbreken. Ik denk dat het een religieuze
oorlog is(de islamitische veroveraars tegen de overwegend katholieke Italianen) omdat ze alle geestelijken
zullen ombrengen... De in pelgrimskleren gestoken paus ontsnapt aan hen.’ De paus lijkt dit gevaar te
onderkennen, mogelijk omdat ISIS in een van zijn video’s verklaarde Rome in 2020 te zullen veroveren door
middel van de miljoenen moslims die onze landen dan hebben overspoeld en in chaos hebben gestort.
Deze voorspellingen kwamen reeds uit
De schrijver onderzocht de voorspellingen, visioenen en ‘profetieën’ van meer dan 500 zieners, en zette alle
overeenkomstige gebeurtenissen –inclusief degene die later inderdaad zijn uitgekomen- op een rijtje:
* Duitsland wordt herenigd. Tegelijkertijd de val van het communisme en de Sovjet Unie;
* De VS trekt bijna al zijn troepen uit Europa terug. De Europese landen bezuinigen fors op defensie en
verkleinen hun strijdmachten aanzienlijk;
* Ernstige onrust op de Balkan, vooral in Joegoslavië;
* Een wereldwijde banken/beurcrash (2008-2009) markeert het begin van een ernstige economische crisis;
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* Europa wordt overspoeld met miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.
Europa stort in door massa immigratie, burgeroorlogen, Russische aanval
Tot zover de uitgekomen voorspellingen. Volgens deze zieners kunnen we in de nabije toekomst het
volgende verwachten:
* Een nieuwe oorlog in het Midden Oosten waarbij Amerika militair ingrijpt (Syrië?);
* New York wordt opnieuw het doelwit van een enorme aanslag; het centrum wordt met meerdere kleine
atoombommen verwoest;
* De miljoenen migranten in Europa veroorzaken totale chaos. De maatschappelijke en sociale systemen
storten in en in onder andere Italië en Frankrijk breken burgeroorlogen uit;
* Er wordt massaal gevochten, geplunderd en gemoord in de straten van Europa; alle geestelijken worden
hevig vervolgd;
* Op het hoogtepunt van de Italiaanse burgeroorlog marcheren de Russen via Oost Europa en Oostenrijk
Italië binnen;
* Rome en Parijs worden tijdens de bloederige revoluties verwoest, mogelijk door kernwapens;
* De Russen vallen Duitsland binnen en de Derde Wereldoorlog breekt uit.
‘Europa kan zich redden door alliantie met Rusland en China’
Orzechowski benadrukt echter dat wat hem betreft niet per se zo ‘moet’ gebeuren. ‘Juist de houding van
Rusland in de crisis in Oekraïne en het conflict in Syrië geeft hoop dat de reeds ingeslagen weg –die de
zieners tot nu toe treffend hebben voorspeld- ook een andere richting kan ingaan. Dat kan als er een
geopolitieke alliantie tussen Europa, Rusland en China komt.’
David Wilkerson voorzag vernietiging New York en instorting Westen
Er zijn de afgelopen eeuw ook tal van profetieën door christenen gedaan, maar van de meesten is tot op
heden nauwelijks iets uitgekomen. Eigenlijk de enigen die de huidige gebeurtenissen al in de jaren ’60
correct profeteerden waren de enige jaren geleden verongelukte prediker David Wilkerson en een
onbekende 90 jarige christelijke vrouw uit Noorwegen, die destijds totaal niet serieus werd genomen.
Wilkerson had in de jaren ’70 een visioen over de toekomst gehad waarin hij onder andere de vernietiging
van Manhattan en een grote economische instorting zag die zou beginnen in Duitsland, waarna er in het
Westen totale paniek zou uitbreken en onze steden zouden worden overspoeld door grof geweld. De
misschien wel laatste christelijke ‘boeteprediker’ verwachtte echter dat zijn visioen veel eerder zou uitkomen
dan in werkelijkheid het geval bleek.
Noorse christenprofetes: Europa met kernwapens verwoest
De Noorse profetes voorzag in 1968 de val van het communisme, een tijdperk van ontspanning en grote
welvaart (jaren ’90), en daarna een ernstige economische crisis, massale immigratie van miljoenen
migranten naar Europa, een grote volksopstand hiertegen, en vervolgens het uitbreken van de Derde
Wereldoorlog, waarbij grote delen van ons continent, maar ook van Amerika, Azië en Australië, met
kernwapens worden verwoest en er maar weinig overlevenden zullen zijn.
Daarnaast voorzag ze een grote afval in zowel de samenleving –zoals seks en geweld op tv- als in de kerk
door de komst van het ‘geluksevangelie’, zoals ze dat toen noemde, wat nu beter bekend staat als het
succes- of welvaartsevangelie (God zorgt ervoor dat je het altijd goed hebt, dat je niet ziek bent, genoeg geld
hebt, gelukkig bent etc. en heb je dit niet, dan heb je niet genoeg geloof). Het enige grote verschil met
bovenstaande voorspellingen is dat deze vrouw daar de aanstaande terugkeer van Jezus Christus aan
koppelde. (2)
‘Armageddon’ in het Midden Oosten
In de Bijbel is nauwelijks iets terug te vinden over massale migratiegolven, behalve ‘volk zal opstaan tegen
volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.’ De Bijbelse eindtijdprofetieën concentreren zich dan ook voornamelijk op
Israël en zijn omringende (islamitische) landen, dus het Midden Oosten en Noord Afrika.
Ook de gebeurtenissen in deze profetieën lopen uit op het bekende ‘Armageddon’, als de wereldmachten
elkaar in het Midden Oosten met alles wat ze hebben te lijf gaan en het grootste bloedbad ooit aanrichten.
Jezus Christus zei dat de tijd dat deze laatste oorlog duurt zal worden ingekort, omdat ‘anders geen vlees
behouden blijft’. Deze voorzeggingen lijken dus inderdaad van een nucleaire Derde Wereldoorlog met
miljoenen slachtoffers te spreken.
Profetieën zijn ook waarschuwingen
Profetieën zijn behalve voorspellingen en voorzeggingen van de toekomst ook waarschuwingen. De
toekomst staat immers niet vast omdat we als mensen en volken niet aan onzichtbare touwtjes bungelen.
We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog
mogelijk nog voorkomen door:
* zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en
geminacht;
* de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot
gevaar brengen van al zijn onderdanen;
* daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen;
* de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen;
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* het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen;
* een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en
antisemitische islamitische haatideologie;
* te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië;
* verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.
Xander - (1) KOPP ; (2) Press Magazine
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Voorspellingen-500-zieners-over-massa-immigratie-ISIS-enDerde-Wereldoorlog-komen-uit

Paraglider Golan was mogelijk test voor toekomstige ISIS aanval op Israël
Spanningen in gebied toch al hoog opgelopen: Israël waarschuwde Putin dat Iraanse troepen en Hezbollah
strijders bij de Golan zullen worden aangevallen, ook als ze door de Russische luchtmacht worden
beschermd
Gisteren wist een 23 jarige Israëlische Arabier vanuit Mevo
Hama (ongeveer tussen de enclaves HaOn en Ein Gev aan het
meer van Galilea in) met een paraglider over de zuidwestelijke
Golan naar Syrië te vliegen, waar hij volgens de
inlichtingendiensten werd opgewacht door ISIS. Zij waarschuwen
dat de vlucht van de Arabier duidelijk geen toeval was en mogelijk
was bedoeld om gaten in de Israëlische defensie bloot te leggen,
wat inderdaad blijkt te zijn gelukt. ‘Onze defensie lag zaterdag wijd
open voor een aanval,’ aldus de specialisten van het Israëlische DEBKAfile.
Mevo Hama ligt net over de grens van de gedemilitariseerde zone, die na de onafhankelijkheidsoorlog van
1948-1949 werd ingesteld als onderdeel van een officiële wapenstilstand. Die eindigde na de Zesdaagse
Oorlog in 1967, toen Israël met succes een militaire aanval van Syrië, Egypte en Jordanië afsloeg en de
Golanhoogte veroverde. Tijdens deze korte oorlog verloren ruim 20.000 Arabische soldaten het leven, tegen
nog geen 1000 Israëliërs.
Leger geschrokken
In Israëlische militaire kringen is geschrokken gereageerd op het ogenschijnlijk tamelijk onschuldige incident.
Ten eerste bleek de militaire geheime dienst Shin Bet totaal niet op de hoogte van het plan. Ten tweede
heeft niemand in Mevo Hama ontdekt dat de Arabier een paraglider in elkaar zette, laat staan of en van wie
hij daarbij hulp heeft gekregen. Tevens is onduidelijk hoe het de man gelukt is met ISIS in Syrië te
communiceren zonder dat zijn gesprekken werden opgevangen door de vele afluisterposten.
Gaten in defensie, ‘wijd open voor aanval’
Grootste pijnpunt is echter dat de paraglider –van wie vandaag zijn Israëlische staatsburgerschap werd
ontnomen (2)- wel werd ontdekt, maar veel te laat om voor de toegesnelde Israëlische land- en luchtmacht
nog iets te kunnen uitrichten. Bovendien bleek de militaire bevelhebber van het gebied geen autorisatie te
hebben om zonder toestemming dergelijke grensoverschrijdingen met geweld te stoppen.
Militaire bronnen zeggen dat de paraglider onderdeel lijkt te zijn van een goed georganiseerd plan om de
Israëlische defensie op de Golan te testen. Daar blijken dus inderdaad gaten in te zitten, vooral aan de
zuidkant van de Golan, ter hoogte van het bekende meer van Galilea, vanwaar de kortste afstand tussen het
strand en Syrië slechts 12 kilometer bedraagt.
‘Onze defensie lag zaterdag wijd open voor een aanval,’ waarschuwen de Israëlische experts. Men verwacht
overigens niet onmiddellijk een massale ISIS invasie, maar eerder een serie beperkte grensoverschrijdingen
van alleen opererende of kleine groepen terroristen. Als die slagen in hun opzet kan dat echter wel een
voorbode zijn van een toekomstige veel grotere operatie tegen de Joodse staat.
Israël waarschuwde Rusland geen Hezbollah bij grens te tolereren
Onlangs gingen Israël en Rusland nauwer samenwerken om elkaars luchtoperaties rond en boven Syrië op
elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd werden er wederzijds de nodige waarschuwingen uitgewisseld. Zo zou
de Russische luchtmacht enkele Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben gesommeerd om weg te blijven van
de Syrische kust.
Omgekeerd waarschuwde Jeruzalem dat Iraanse troepen en eenheden van de islamitische terreurgroep
Hezbollah, die aan de kant van Assad vechten, niet bij de grens met Israël zullen worden getolereerd en
zullen worden aangevallen, ook als zij worden beschermd door de Russische luchtmacht. ‘De mogelijkheid
dat Israëlische gevechtsvliegtuigen tegen een Russische luchtinterventie worden ingezet wordt niet
uitgesloten.’ (3).
Xander - (1) DEBKAfile ; (2) DEBKAfile ; (3) DEBKAfile
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Paraglider-Golan-was-mogelijk-test-voor-toekomstige-ISISaanval-op-Isral
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Mysterieuze video met cryptische boodschappen (video)
De nieuwste rage op internet is een video van twee minuten die er
eng uitziet en vol staat met geheime (satanische) boodschappen.
Overal ter wereld probeert men het te ontcijferen, maar dat is tot nu
toe nog maar ten dele gelukt.
Een Zweedse technische website ontving via de post een vreemde
DVD. De cryptische boodschappen op deze DVD houden sinds de
publicatie op het web de gemoederen wereldwijd nogal bezig.
Op de DVD staat onder andere een opname van een figuur in een
bouwvallig pand die gekleed gaat als een dokter uit de
Middeleeuwen, een tijd dat de pest rondwaarde in Europa. Hij draagt een uitrusting bestaande uit een zwarte
cape en een masker waardoor hij er letterlijk eruit ziet als een vreemde vogel.
De video is niet erg duidelijk en het schijnt dat de bewegingen die het individu maakt een bepaalde
betekenis hebben omdat de Middeleeuwse verschijning zijn hand diverse keren optilt en een flikkerend licht
laat zien dat zich in de binnenkant van zijn rechterhand bevindt.
Het afgrijselijke geluid dat bij de video hoort, schijnt meer te zijn dan alleen maar geluid. Men heeft het
geluidsbestand ingevoerd in een zogenaamd spectogram en hieruit bleek dat het ook beelden bevatte.
Beelden waarop de tekst staat: “Je bent al dood”, maar ook beelden van wat waarschijnlijk een
vastgebonden vrouw is die wordt gemarteld.
Het volgende angstaanjagende plaatje werd ook zichtbaar vanuit
het audiobestand dat bij de video hoort.
In de video zelf zijn ook divers boodschappen verborgen,
waaronder een serie tekens die een boodschap flitsen in
Morsecode en daarbij een set met coördinaten. Lezers van de
bekende website Reddit zijn al een aantal dagen bezig om te
achterhalen wat die coderingen zouden kunnen betekenen.
Wat zij hebben ontdekt is dat de Morsecode een aantal woorden
bevatten : RED LIPSLIKE TENT. De coördinaten voeren naar
niets minder dan het Witte Huis. Ondertussen is bekend geworden
dat de eerder genoemde drie woorden een anagram zijn voor
KILL THE PRESIDENT. In combinatie met de coördinaten van het
Witte Huis zou je dit een regelrechte bedreiging kunnen noemen.
Maar alsof dit allemaal nog niet vreemd genoeg is, blijkt dat er al
eerder versies van deze video op internet zijn verschenen. Het is
minstens twee keer eerder op Youtube gezet door een gebruiker
met de naam AETBX. Deze versies hebben een watermerk dat de
anderen niet hebben.
De titel en de beschrijving van de video is binair gecodeerd en verbergen een Spaanse tekst. De titel heet
“Muerte”, hetgeen “Dood” betekent en in de omschrijving staat “Je hebt nog één jaar over, of minder”.
De gebruiker met de naam AETBX legt desgevraagd uit dat hij die video op Youtube heeft gezet nadat een
meisje dat hij kent hem vertelde dat ze de DVD had gevonden in een park, maar niet in Spanje en hem later
het bestand digitaal opstuurde.
Toen men hem vroeg of hij degene was die het naar de Zweedse website GadgetZZ had gestuurd, ontkende
hij dit. Hij ontkent ook in alle toonaarden dat hij degene is die de video heeft gemaakt.
Dikwijls zien we dat het bij dit soort video’s om een bepaalde marketing campagne gaat, alleen is dat in dit
geval nog niet overtuigend aangetoond.
Wel is men er ondertussen achter gekomen waar de video is opgenomen. Het geheel is gefilmd in een
leegstaand gebouw in Otwock, Polen. Dit gebouw was ooit het Zofiówka Sanatorium, een mooie naam voor
een voormalige psychiatrische kliniek.
Voor degenen die ook een poging willen doen om het raadsel te ontcijferen volgt hier een link naar
Reddit voor de laatste ontwikkelingen en de video.
https://youtu.be/aAf_2OnQiog
Bron: Daily Dot
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9909:mysterieuze-video-metcryptische-boodschappen&catid=22:internet&Itemid=35
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Noorse politie: Jihadisten rekruteren migranten voor islamitische opstand Oslo
Aan ISIS verbonden moslimgroep eist onafhankelijke Shariastaat in Noorwegen met de woorden: ‘Wij willen
niet met jullie smerige beesten samenleven’ – Politie statistieken: 100% van alle verkrachtingen in Oslo
gepleegd door migranten, 90% slachtoffers is Noorse vrouw – Zware misdaden met 31% gedaald nadat
nieuwe regering begon met deporteren radicale moslims
De Noorse veiligheidspolitie PST waarschuwt dat
moslimmigranten in asielzoekerscentra worden
gerekruteerd door jihadisten, naar hun eigen zeggen
voor de oprichting van een onafhankelijke Shariastaat,
te beginnen in Oslo. De verovering van de Noorse
hoofdstad zal niet zonder grof geweld tegen de
autochtone bevolking kunnen plaatsvinden. Aangezien
het werven van terroristen niet alleen in Noorwegen,
maar ook in Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
gebeurt, zullen asielzoekerscentra in Nederland daar
geen uitzondering op vormen.
‘We hebben signalen dat extreme islamisten de opvangcentra en asielzoekers benaderen en contacten
hebben gelegd. Los hiervan is het moeilijk te zeggen wat hun specifieke doel is,’ verklaarde Jørn
Presterudstuen van de PST tegen de media. ‘We zijn natuurlijk bezorgd over het rekruteren in radicale
kringen, en over iedere persoon die extreme islamisten voor hun zaak zouden kunnen werven.’
‘Wij eisen shariastaat, willen niet met jullie smerige beesten samenleven’
Hugo Limkjaer, de manager van een asielzoekerscentrum in Oslo, bevestigde dat een islamist die al jaren in
Noorwegen woont geprobeerd heeftt moslimmigranten te rekruteren met de boodschap dat het Westen hun
landen heeft vernietigd, en ze daarom één front moeten vormen voor de islam. ‘En het was heel belangrijk
dat ze naar de moskee bleven gaan en de regels bleven volgen,’ vervolgde Limkjaer.
In augustus 2014 werd de Noorse politie gewaarschuwd voor een aanstaande aanval door Ansar al-Sunna,
een aan ISIS verbonden moslimgroepering die eist dat een deel van Noorwegen tot een onafhankelijke
islamitische Shariastaat wordt uitgeroepen. ‘Wij willen geen deel uitmaken van de Noorse samenleving,’
luidde de verklaring van de jihadgroep. ‘Allahs aarde behoort aan iedereen, maar laat Grønland van ons
worden. Wij willen niet met smerige beesten als jullie samenleven.’
100% verkrachtingen Oslo gepleegd door migranten
Grønland is een district in Oslo en wordt beheerst door moslimbendes die er nu al de Sharia afdwingen. Een
nieuwsblogger schreef al in 2011 dat ‘het daar niet langer Noorwegen of Europa is, behalve als ze hun
uitkeringen gaan halen. De politie heeft het er grotendeels opgegeven.’ In datzelfde jaar bleek uit statistieken
van de politie dat 100% van het aantal verkrachtingen in Oslo door niet Westerse immigranten worden
gepleegd, en 9 van de 10 slachtoffers Noorse vrouwen zijn.
‘Deze mannen vallen niet hun eigen soort aan,’ legde de Noorse therapeute Kristin Spitznogle,
gespecialiseerd in verkrachtingsslachtoffers, uit. ‘Ze vallen Noorse vrouwen aan, en een liberale cultuur die
ze niet zullen accepteren.’
Zware misdaad daalt 31% na begin deporteren moslims
In maart begon de nieuwe Noorse premier Erna Solberg radicale moslims te deporteren. Met groot succes,
want het aantal zware misdaden is nu al met 31% gedaald. Kortom: een zeer effectieve oplossing die overal
in Europa navolging verdient.
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Noorse-politie-Jihadisten-rekruteren-migranten-voorislamitische-opstand-Oslo
Duitsland zet leger in om massale vechtpartijen AZC’s te stoppen
Journalisten kregen bevel van politie niet te schrijven over ernstige misdaden asielzoekers – President
Hooggerechtshof Oostenrijk eist inzet leger omdat ‘samenleving in
gevaar is’
Duizenden en nog eens duizenden migranten golven bij Spielfeld
de grens met Oostenrijk over. De autoriteiten en de politie zijn de
controle over de situatie kwijtgeraakt.
In een AZC in de Noordduitse Lübeck is een dermate grote
vechtpartij uitgebroken dat de politie de situatie niet meer onder
controle kreeg en de hulp van het leger moest inroepen. Dit soort
massale vechtpartijen tussen migranten zijn aan de orde van de

NIEUWSBRIEF 234 – 31 OKTOBER 2015 – PAG. 29

dag, maar worden door de politie op last van de politiek verzwegen (in Nederland gebeurt overigens
hetzelfde). Journalisten kregen het bevel niet te berichten over ernstige misdaden die in de opvangcentra
worden gepleegd. De president van het Oostenrijkse Hooggerechtshof eist inmiddels dat zijn regering het
leger inzet, omdat de migrantentsunami die het Alpenland overspoelt de Oostenrijkse samenleving in gevaar
brengt.
De Kieler Nachrichten bericht op grond van een intern document dat er vanwege de lange wachttijden
‘tumultueuze scènes en luidruchtige ruzies’ ontstaan, bijvoorbeeld vanwege voordringen. In sommige
gevallen raakten vervolgens tussen de 100 en 150 mensen betrokken bij een vechtpartij, die ‘niet zonder de
mankracht van het leger onder controle had kunnen worden gebracht’.
Journalisten krijgen bevel niet te schrijven over ernstige misdaden
Meedia meldt dat journalisten van de Kielse krant het bevel hebben gekregen om over de ergste
gebeurtenissen hun mond te houden, omdat dit de onrust onder het Duitse volk alleen maar zou vergroten.
Op grond van eerdere onafhankelijke berichten van burgers en AZC-medewerkers kan worden gesteld dat
het hier om ernstige mishandelingen, aanrandingen, verkrachtingen en zelfs moordaanslagen gaat.
Recent had Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politiebond, publiekelijk toegegeven dat het Duitse volk maar
een fractie te horen krijgt van wat er zich werkelijk in en rond de opvangcentra afspeelt. We kunnen
gevoegelijk aannemen dat de situatie in Nederland niet anders is. Een commissaris uit de stad Bochum
schreef in haar recente boek dat de politie op straat dagelijks met migranten te maken heeft die weigeren te
gehoorzamen en vaak met geweld reageren. (1)
President Hooggerechtshof eist inzet leger
In Oostenrijk is de situatie langs de grens bij Spielfeld inmiddels zo precair, dat de burgemeester spreekt van
een noodtoestand. Hij zegt dat de inwoners doodsbang zijn voor de duizenden migranten die door de straten
trekken. De houder van een café moest pepperspray gebruiken om migranten van het lijf te houden. Andere
winkeliers lieten hun zaken voor de zekerheid gesloten.
De autoriteiten zijn inmiddels gestopt met het proberen te registereren van migranten omdat ze compleet
worden overlopen. ‘Deze doorbraak kan alleen met geweld worden verhinderd,’ aldus de politieleiding van
het district Steiermark. Dat gebeurt echter niet omdat de politiek daarvoor eerst het licht op groen moet
zetten.
De president van het Oostenrijkse Hooggerechtshof, Gerhart Holzinger, eist inmiddels dat de regering het
leger inzet, iets dat volgens hem al veel eerder gedaan had moeten worden. Holzinger slaat alarm omdat de
stabiliteit van de samenleving en de veiligheid van de burgers in gevaar is gekomen. ‘Het is een illusie te
denken dat we hier zonder het leger uit zullen komen.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Duitsland-zet-leger-in-om-massale-vechtpartijen-AZCs-te-stoppen

Sloveense premier: Los migrantencrisis op, anders stort de EU in
Hongaarse premier spreekt opnieuw van islamitisch invasieleger – EU en Nederland blijven volhouden dat
een bos met 98 wolven en 2 schapen een bos met alleen maar schapen is
Premier Orban: Dit zijn geen vluchtelingen, maar een invasieleger.
Tijdens de speciale ‘vluchtelingen’top in Brussel heeft de
Sloveense premier Miro Cerar vandaag zijn collega’s
gewaarschuwd dat als er niet binnen enkele dagen of weken een
oplossing komt voor de migrantencrisis, de Europese Unie zal
instorten. De Hongaarse premier Viktor Orban, die de
migrantenstroom afgelopen week opnieuw een islamitisch
invasieleger noemde, eist dat Europa het open-grenzen beleid
onmiddellijk beëindigt. Zijn land laat ondubbelzinnig zien dat het
prima mogelijk en vooral zeer effectief is om binnen zeer korte tijd de grenzen hermetisch af te sluiten.
Het kleine Slovenië kreeg de afgelopen 10 dagen ruim 60.000 asielzoekers voor zijn kiezen, te vergelijken
met een half miljoen voor Duitsland – per dag. Premier Cerar luidde daarom wanhopig de noodklok en zei
dat dit enorme aantal ‘absoluut ondraaglijk’ is. ‘Als we niet alles doen wat in onze macht ligt gezamenlijk een
oplossing te vinden, staat op Europa op het spel. De situatie is zeer, zeer ernstig. Als we komende dagen en
weken met niets concreets komen, dan zal Europa instorten.’
Nederland gaat zaken zoals veldbedden en beschermende kleding naar Slovenië sturen, zodat de migranten
daar beter kunnen worden opgevangen.(3)
Hongaren hebben de oplossing
Hongarije heeft laten zien de oplossing te hebben, maar die oplossing is niet politiek-correct en wordt in
Brussel niet eens besproken, namelijk het volledig afsluiten van de grenzen met hekken, prikkeldraad en
duizenden agenten en militairen. ‘Hongarije ligt niet meer op de route,’ zei Orban. ‘Wij zijn hier enkel
toeschouwers.’
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Geen vluchtelingen, maar een invasieleger
‘Ik hoop dat wij een einde maken aan het open-grenzen beleid, dat volledig tegen het Schengen Verdrag
ingaat,’ vervolgde Orban. Daarmee doelde hij niet alleen op het herinvoeren van interne grenscontroles door
sommige landen, maar vooral op het vrijwel niet bewaken van de EU-buitengrenzen, iets dat Brussel
ondanks allerlei vage beloftes tot nu toe pertinent geweigerd heeft te doen.
Ja, er worden 400 grensbewakers naar de Balkan gestuurd (3) – een symbolische, gewoonweg belachelijke
maatregel gezien het enorme aantallen migranten wat nog steeds op Europa afkomt.
Afgelopen week herhaalde Orban tijdens een partijcongres in Madrid dat de toestroom van moslimmigranten
niets anders dan ‘de intocht van een invasieleger’ is, en het hier beslist niet om oorlogsvluchtelingen gaat.
‘Wij moeten het erfgoed van Europa tegen deze overwegend mannelijke migratiebeweging, die bestaat uit
economische vluchtelingen en buitenlandse strijders, verdedigen.’
Is een bos met 98 wolven en 2 schapen een bos met alleen maar schapen?
De officiële cijfers uit diverse landen geven Orban gelijk. Zo bleek in Finland slechts 2 van de 100
asielzoekers een Syrische vluchteling te zijn. De eerste 26.000 behandelde asielzoekers in Beieren leverde
welgeteld 36 vluchtelingen op, nog geen 0,2% van het totaal.
Desondanks behandelen Brussel en ook Den Haag –alsmede een groot deel van ons nog immer naïeve
volkje- de migrantencrisis nog steeds alsof een bos met 98 wolven en 2 schapen een bos vol met alleen
maar schapen is, en het dus geen enkel probleem is daar de hekken van je boerderij wijd voor open te
zetten.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; 2) Krone ; (3) NOS
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Sloveense-premier-Los-migrantencrisis-op-anders-stort-de-EU-in

Agenda 21, wat je ervan moet weten
1 mei
Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21
eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens
de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op
natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend
veel belangrijker doel. Het weghalen van macht bij bestaande
overheden door herstructurering van de politiek.
Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van
milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (niet gouvernementele organisaties) ingezet, die op alle niveaus
wereldwijd opereren. -Essentiële instrumenten van NGO’s ‘ die leiden tot succes behelzen o.m.
machtsgebruik door het aansturen: van gemeenschappen, de media, wetenschap, regeringsbevoegde
deelname van publieke forums.-a)
Met name ICLEI plaatst zich tussen de verschillende overheden en adviseren/begeleiden
duurzaamheidsprojecten met nieuwe wetten en regels om de macht naar de regio’s toe te trekken en het
beleid van de VN uit te voeren. De torenhoge kosten betalen wij zelf met ons belasting geld. Nederland is lid
van de VN, dus moeten we ons houden aan de gemaakte afspraken in deze verdragen.
De IUCN is ‘s werelds grootste en machtigste ngo, samen met het WRI en het Wereld Natuurfonds. Zij zijn
verantwoordelijk voor het Verdrag inzake Global Biodiversity Strategy, waarop het beleid van Agenda 21 is
gebaseerd. 2000 dochter- ngo’s, experts in biologie, sociale wetenschappen, economie, wetgeving,
beleidsanalyse, ethiek, en gemeenschappelijke organisaties voeren dit beleid lokaal, provinciaal, nationaal
en internationaal uit. Het groene beleid reikt dus veel verder dan alleen het milieu.
Op de site van European Sustainabel Development Network (ESDN)kun je up to date de Nederlandse
vorderingen volgen. De ngo’s krijgen op elk gebied specifieke internationale ondersteuning van de
VN/ESDN, zoals je op deze site kunt zien.
Het gaat slecht met de aarde en het is de schuld van de mens. Dat is het uitgangspunt. Natuurlijk is al die
aandacht voor het milieu geweldig, er moet ten slotte wat gebeuren.
Alles moet duurzaam (sustainable) worden. Maar wat wordt er bedoeld met duurzame ontwikkeling?
“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen
van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie
van de VN-commissie Brundtland uit 1987.
Een vaag begrip waar je alle kanten mee op kunt.
Maar wat is dan niet duurzaam volgens dit verdrag? Grazend vee, landbouw, bouwmaterialen, industriële
activiteit, privé bezit, landgebruik dat voorziet in menselijke behoeften, wegen, spoorwegen etc.,
allemaal niet duurzaam en dus verboden. Hier de volledige lijst met verwijzing naar het Global Diversity
Assessment Report1)
Het welzijn van de aarde en de natuur stelt men boven de mens. De mens wordt beschouwd als een
parasiet die de natuur verziekt. Om de natuur te herstellen moet de mens dus wijken. Hier komen de milieuNIEUWSBRIEF 234 – 31 OKTOBER 2015 – PAG. 31

en natuurjongens aan bod. De bevolking wordt betrokken en natuurbewust gemaakt, de beleidsmakers
geadviseerd tot nieuwe regelgeving. Kinderen worden geïndoctrineerd via onderwijs en voorbereid om in
een collectieve gemeenschap te leven.
Voor gewone mensen betekent dit nog meer wetten en regels en beperking van bewegingsvrijheid. Dit
behelst een compleet pakket van bouwvergunningen tot slaapkamer (bevolkingscontrole), van natuurgebied
tot afval, van gedragsverandering i.p.v. onderwijs tot een bestuurde economie i.p.v. vrij ondernemerschap.
De vrouw krijgt de belangrijkste rol toebedeeld in dit nieuwe beleid. Om deze zware werklast te verlichten
zorgt de overheid voor meer kinderdagverblijven en kleuterscholen. Vrouwen mogen maximaal 4 maanden
borstvoeding geven. (Agenda 21, hfdst. 24.3 d,e)
In Nederland zijn 162 gebieden aangewezen, gebaseerd op biodiversiteit, die aansluiten op een beschermd
netwerk van Europese natuurgebieden, Natura 2000.
Door geselecteerde gebieden een bepaalde status te geven, en deze status te wijzigen naar een strengere
status bij volgende onderhandelingen, wordt het mogelijk om land te onteigenen van particuliere
bezitters. Dialectiek is de toegepaste onderhandelingsvorm.
Natuurgebieden worden zo groot mogelijk gemaakt: ‘Kerngebieden en corridors worden omringd door
“bufferzones” waarin de menselijke activiteit ernstig wordt belemmerd en beheerd voor instandhouding van
de doelstellingen. De bufferzone wordt omgeven door een buitenste bufferzone, of “Rijksbufferzone”, die
dient als een overgangsperiode-zone voor de uitbreiding van de buffer en kernzones.2)
Ook de kust en de eilanden worden taboe voor ons en zijn al opgedeeld in gebieden waar habitat-,
vogelhabitatrichtlijnen en natuurbeschermingswetten gelden.(kaarten 3)
In Nederland maakt men graag gebruik van de waterhuishouding om zaken te herstructureren omdat wij
voor een groot deel onder de zeespiegel liggen. Volgens de klimaatrapporten (ook wel Climategate
genoemd) stijgt het waterpeil als gevolg van de opwarming van de aarde. Inmiddels is deze redenering door
vele wetenschappers over de hele wereld verworpen. O.a. 100 wetenschappers hebben hun protest en
bevindingen geuit in een open brief aan de secretaris generaal van de UN en meer dan 30.000
wetenschappers tekenden een petitie (incl. onderzoek)
Als gevolg van de aangewezen natuurgebieden moeten mensen migreren van het platteland naar de steden
– menselijke nederzettingen genoemd in Agenda 21 (hfdst. 7). Een aantal provincies zijn aangewezen voor
intensieve veeteelt (de beruchte megastallen). Wat volkomen tegenstrijdig is als je elk plantje en diertje heilig
verklaart.
Diverse bevolkingsprogramma’s leiden alles in “goede” banen en alles wordt gemonitord. De steden en met
name de Randstad worden “verdicht” 3), d.i. zoveel mogelijk in de Randstad bouwen (men streeft naar een
toename van 40%!). De overheid praat over de Randstad in de provincies Utrecht, Noord- en Zuidholland en
Flevoland. In Metropolitane parken mogen wij ons bewegen. 4) en 5).
Agenda 21 is het eind van onze vrijheid. Informeer je zelf en lees dit lijvig document vooral zelf.
Google Agenda 21 eens of Visie 2020 of 2030 (er zijn meer benamingen voor Agenda21) en kijk eens
hoeveel gemeentes hiermee bezig zijn.
We leven in een interessante en spannende tijd. Wat gaan we doen, waar kiezen we voor?
a) Vertaald uit Millennium Ecosystems Assessment 2005 pag. 509
1) Ben nog bezig dit document te pakken te krijgen. Officieel wordt het bestaan ontkend door de VN, deze
rapporten zijn er alleen voor UNEP-leden. (helaas niet op het internet). Behalve section 10.
2) Vertaald uit Wildlands Project update Rio 1992http://notaruimteonline.vrom.nl/0302100000.html. Alle
termen die er gebruikt worden zoals vogel- en habitatrichtlijnen, constructiegebieden, sleutelprojecten etc.
etc. etc. hebben alle beperkingen of een verbod voor menselijke activiteiten.
3) http://notaruimteonline.vrom.nl/kaarten/6/index.htm
4) Project Randstad 2040. NB. Het jaartal is met opzet ver naar voren geschoven om lokale overheden en
provincies gerust te stellen. De agenda wordt echter zo snel mogelijk doorgevoerd.
5) “Structuurschema Groene Ruimte 2, PKB1 over landonteigening en meer.
Bronnen: Agenda 21; Wildlands Project Update; Rijksoverheids site; ICLEI site; Joan
Veon, www.womensgroup.org. Heel duidelijk en veel achtergrond info.
- Michael Shaw, Santa Cruz, vanaf 1990 geconfronteerd met Agenda 21 via freedom advocates.org.
Bekijk de ervaringen.
- Brian Gerrish YouTube interview over Common Purpose, een ngo instituut dat “nieuwe leiders” opleidt en
plaatst op cruciale leidinggevende posities.
Auteur: Ingrid van der Kleijn - Bron afbeelding: Horia Varlan@flickr.com
http://www.argusoog.org/2011/05/agenda-21-wat-je-ervan-moet-weten/
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Linkse burgemeester Dresden overweegt burgers te dwingen migranten in huis te nemen
Duitse regering onteigent compleet 4-sterrenhotel, stuurt alle werknemers naar huis en plaatst er 740
moslims in – Plannen voor nieuwe, volledige islamitische stad in Duitsland gepresenteerd – Duitse veiligheidsdienst BND: Merkel dringt volk immigratie op, veiligheid burgers kan niet meer worden gegarandeerd
Haar illustere voorganger met het korte snorretje vernietigde
Europa met soldaten, tanks en bommenwerpers; deze net zo
gevaarlijke nieuwe Reichskanzler bewerkt 75 jaar later hetzelfde
met de ‘alternativlose’ invasie van miljoenen (nog onbewapende)
migranten. Merkel krijgt nu echter ook de maken met breed verzet
uit haar eigen partij.
Kristin Kaufmann, lid van Die Linke en co-burgemeester van
Dresden, ziet in het nijpende tekort aan opvangruimte voor de
duizenden moslimmigranten in haar stad voldoende reden om
burgers ‘eventueel’ te dwingen om hen in hun eigen woning op te
nemen, ‘net zoals na de Tweede Wereldoorlog het geval was’ (1). Zoals we van dit soort doorgaans
buitengewoon arrogante linkse en ‘progressieve’ gutmenschen weten zal haar eigen optrekje daar
hoogstwaarschijnlijk van worden uitgezonderd. Wat denkt u, zullen de even wereldvreemde politici van de
Nederlandse pro-immigratiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en SP zich binnenkort ook aan een dergelijke
krankzinnige suggestie wagen?
‘Het onderbrengen van de mensen is alternativlos,’ aldus sozialbürgemeister Kaufmann, die daarmee het
meest gebruikte woord van Reichskanzler Angela Merkel gebruikte om het Duitse volk impliciet te dwingen
de komst van miljoenen moslimmigranten naar hun land kritiekloos te slikken. Gymzalen in de stad worden
al enige tijd als semipermanente opvang gebruikt, waardoor tal van scholen geen gymlessen meer kunnen
krijgen.
4-sterrenhotel in beslag genomen voor 740 moslims
Alternativlos was ook de onteigening van een 4-sterrenhotel in Halle. Zonder enige kennisgeving vooraf
werd het complete hotel plotsklaps door de overheid in beslag genomen om dienst te gaan doen als
opvangcentrum voor 740 moslims. De boze en verbijsterde medewerkers van het hotel en het restaurant in
het gebouw werden allemaal naar huis gestuurd. Sommigen moesten op TV vernemen dat ze geen werk
meer hadden. (2)
Plan voor compleet islamitische stad
Gymzalen, 4-sterren hotels – het is overduidelijk niet voldoende om plaats te bieden aan de tientallen
miljoenen moslimmigranten die de Duitse regering de komende jaren het land wil binnenlaten. Architecten
hebben dan ook een plan gepresenteerd voor de bouw van de eerste volledig islamitische stad in Duitsland.
Daar moeten 30.000 moslims worden gehuisvest. In het centrum zal een grote moskee worden gebouwd.
De kosten van de nieuwe stad, die bedoeld is om de moslims ‘zich thuis te laten voelen’, worden geschat op
€ 500 miljoen en komen geheel voor rekening van de Duitse belastingbetaler. Cynische commentatoren
hebben alvast een naam voor de stad bedacht: Neu-Aleppo. Omdat hetzelfde straatbeeld de komende jaren
tal van bestaande steden in heel Europa zal overnemen, zou het zou echter net zo goed Neu-Baghdad of
Neu-Gaza genoemd kunnen worden. (3)
BND eist van Merkel onmiddellijke stop op ongecontroleerde immigratie
Toch groeit in Duitsland ook in officiële kringen het verzet tegen de door Merkel veroorzaakte en geëiste
migranteninvasie. De veiligheidsdienst BND waarschuwt met ongewoon scherpe bewoordingen tegen
Merkels beleid en zegt de veiligheid van de Duitse burgers niet langer te kunnen garanderen. De meeste
Duitsers zijn tegen de immigratie, en om verdere radicalisering te voorkomen eist de BND een onmiddellijke
stop op de ongecontroleerde komst van miljoenen moslims.
Welt bericht dat de medewerkers van de BND erg nerveus en ontdaan zijn vanwege Merkels voortdurende
weigeringen ook maar iets te doen om de asielzoekerstsunami te beperken. Behalve de BND is ook het
Hooggerechtshof woedend op de Reichskanzler. De rechters zeggen vanwege de chaotische toestanden in
Duitsland hun werk niet meer te kunnen verrichten. Eerder was ook de politiebond in opstand gekomen en
had openlijk de bouw van een grenshek geëist. (4)
Breed verzet in Merkels eigen CDU
In Merkels eigen christendemocratische partij CDU (die dankzij haar als twee druppels water op Die Linke en
Die Grüne is gaan lijken) lijkt een openlijke machtsstrijd te zijn ontbrand over het migrantenbeleid. Het is de
eerste keer dat de kanselier in eigen gelederen op zo’n brede weerstand stuit. Minister van Financiën
Wolfgang Schäuble erkende dat de stemming in de CDU ‘dramatisch slecht’ is. Over het eventueel
vervangen van Merkel durft echter nog niemand hardop te speculeren. (5)
Xander - (1) Mopo24, (2) YouTube / Gates of Vienna (via Shoebat), (3) Unzensuriert, (4) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Linkse-burgemeester-Dresden-overweegt-burgers-te-dwingenmigranten-in-huis-te-nemen
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Video: Duizenden moslims marcheren met zwarte vlaggen door Hannover
‘Goed voor economie’?: 81% migranten heeft geen enkele vorm van opleiding voltooid – Slechts 7% heeft
een diploma – Reichskanzler Merkel wil migranten met vliegtuigen ophalen en eist dat EU-staten alle
bevoegdheden over grenzen overdragen aan Brussel – Duitse overheidscijfers toegepast op Nederland:
Migranten kosten ons land volgend jaar € 39,3 miljard
Duitse shoppers in het centrum van Hannover (Georgstrasse)
reageerden gisteren geschrokken toen een enorme optocht van
duizenden, voornamelijk in het zwart geklede moslims met grote
zwarte en rode vlaggen dwars door het centrum trok, aangevoerd
door een moslim die door een megafoon islamitische liederen of
gebeden zong. Zelfs voor de neutrale toeschouwer was de
demonstratie dermate intimiderend, dat velen de conclusie trokken
dat de moslims de Duitsers een huiveringwekkende boodschap
gaven: nu lopen we hier nog zonder wapens, maar straks nemen wij het hier in naam van de islam met
geweld over, of jullie dat nu willen of niet.
Opkomen voor uw eigen volk en toekomst = ‘nazi’ en ‘terrorist’
Maar protesteren hiertegen, in woord of daad, levert je in Duitsland onmiddellijk het stempel ‘rechtse
extremist’ of zelfs ‘terrorist’ en ‘nazi’ op, en als het aan links en ‘progressief’ Nederland ligt gaat dat hier ook
gebeuren. Om de één of andere mysterieuze reden is de gevestigde orde in Europa dermate gefascineerd
door de islam, dat men de beelden zoals we die kennen uit Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Libanon,
de Gazastrook, Libië, Saudi Arabië et cetera schijnbaar als de ideale toekomst voor Europa ziet. En
daarmee voor u, mij en onze (klein)kinderen.
81% heeft geen enkele opleiding, slechts 7% heeft diploma
Om te zorgen dat het gewone volk zo lang mogelijk niets in de gaten heeft worden we glashard voorgelogen
over bijvoorbeeld de positieve effecten die de massa immigratie op de economie zou hebben, omdat er zich
zoveel ‘vakkrachten’ onder de asielzoekers zouden bevinden. De cijfers schetsen echter een totaal
tegengesteld beeld: 81% heeft geen enkele vorm van opleiding (geen school, geen werk) voltooid. Slechts
7% heeft een diploma. Honderdduizenden, vooral uit Afghanistan (70%), zijn zelfs analfabeet. (2)
Merkel wil migranten met vliegtuigen ophalen, eist overdracht soevereiniteit
Wat Reichskanzler Angela Merkel betreft blijven moslimmigranten echter meer dan welkom in Europa.
Volgens de Britse krant Guardian zou ze zelfs honderdduizenden asielzoekers met het vliegtuig willen
ophalen, zodat die niet meer de lange en moeizame weg via Zuidoost Europa hoeven af te leggen. Ook wil
ze dat de lidstaten van de EU de bevoegdheden over hun grenzen volledig overdragen aan Brussel. Dat zou
een zeer forse ingreep zijn in de toch al compleet uitgeklede soevereiniteit van de EU-landen. (3)
De Guardian bericht dat Merkel woedend is op Oost Europa omdat dat zijn grenzen heeft gesloten, ondanks
de dreigementen en chantage uit Brussel om deze open te houden. Berlijn ontkent inmiddels in alle
toonaarden dat het migranten met vliegtuigen wil gaan ophalen.
Duitse overheidscijfers op NL toegepast: Kosten migranten volgend jaar € 39,3 miljard
‘De vluchtelingenstroom is onomkeerbaar,’ constateert Geolitico somber. ‘Met de immigratie uit de Derde
Wereld worden de burgerlijke vrijheidsrechten, en met hen de maatschappelijke welvaart gedwongen te
emigreren.’ De schrijvers wijzen erop dat de Duitse overheid zelf de kosten van de immigratie volgend jaar
op maar liefst € 45 miljard schat – 15% van de totale begroting (5). Passen we hetzelfde percentage toe op
Nederland (4) dan komen we uit op een bedrag van € 39,3 miljard.
‘Noch im Untergang träumt Europa’ – zelfs tijdens de ondergang blijft Europa dromen, zo concludeerde
Geolitico al eerder. Wat de EU met het zolang mogelijk openhouden van de grenzen, en het toelaten van
zoveel mogelijk, straks tientallen miljoenen moslimmigranten wil bereiken is ook hen duidelijk: de
gedwongen creatie van een Europese Superstaat, volledig geregeerd en gecontroleerd vanuit Brussel, met
geen enkele zeggenschap meer voor de nationale parlementen.
Xander - (1) YouTube, (2) Geolitico, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Rijksoverheid,
(5) Bundesfinanzministerium
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Video-Duizenden-moslims-marcheren-met-zwarte-vlaggen-door-Hannover
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Halloween asteroide rakelings langs aarde (video)
Volgens een professor van de New York University bevinden wij ons
toch niet in zo’n veilige periode voor wat betreft asteroïden als dat
eerst werd gedacht.
Een vreemde verstoring in de Oort Wolk is ervoor verantwoordelijk
dat er juist in deze periode een regen van asteroïden en kometen
onze kant op komt.
Iets waar wij al jaren over schrijven, blijkt nu ineens een hot topic
onder wetenschappers en dat is dat er meer en meer asteroïden
onze kant op komen en ze steeds dichterbij de aarde langs scheren.
Zo ook aankomende week een asteroïde die met Halloween (31 oktober) vlak langs de aarde scheert.
Een volgens de NASA 'spookachtige' meteoriet scheert naar verwachting tijdens Halloween rakelings langs
de aarde. De enorme asteroïde werd onlangs ontdekt door astronomen.
Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is er sinds 2006 geen asteroïde zo dicht bij onze planeet in
de buurt geweest. Het gevaarte zal echter nog steeds 499.000 kilometer van ons verwijderd zijn. De
asteroïde, die volgens NASA tussen 280 en 620 meter groot is, zal op 31 oktober met een snelheid van
125.528 kilometer per uur aan ons voorbij razen en zal niet met het blote oog zichtbaar zijn. Wie een
telescoop heeft zal de meteoroïde wel kunnen zien.
Volgens recente onderzoeken door wetenschappers verkeert onze planeet in veel groter gevaar dan
oorspronkelijk werd gedacht.
In deze onderzoeken hebben ze vastgesteld dat wij cycli meemaken van 26 miljoen jaar waarbij de aarde
wordt gebombardeerd door asteroïden en dat deze gebeurtenissen overeenkomen met massauitroeïngen
gedurende de afgelopen 260 miljoen jaar.
Deze catastrofale gebeurtenissen worden gelinkt aan de bewegingen van de zon met bijbehorende planeten
door een bepaald gebied van de Melkweg.
In de onderstaande grafiek is te zien dat de inslagen van meteorieten de afgelopen 260 miljoen jaar
overeenkomen met de massauitroeiïngsmomenten die de aarde heeft gekend. De pijlen geven die aan op
tijdlijn.
Volgens wetenschappers is een verstoring in de Oort Wolk
verantwoordelijk voor een periodieke regen van kometen en
asteroïden in het gebied waarin wij als aarde bivakkeren.
Waar wetenschappers echter toch wel verbaasd over zijn is dat de
laatste keer dat wij een catastrofale regen van asteroïden
meemaakten ongeveer 11 miljoen jaar geleden was. Waaruit dan
zou moeten volgen dat wij ons nu in een veilige periode zouden
moeten bevinden.
Dt schijnt nu toch niet het geval te zijn volgens de geoloog professor Michael Rampino. Er is, zo zegt hij,
bewijs dat er de laatste paar miljoen jaar een ongewoon hoge activiteit van kometen is geweest en dat de
omloopbaan van sommigen wordt verstoord.
De professor van de New York University wijt deze verstoringen aan zwarte materie; waarschijnlijk omdat hij
niets anders kan bedenken.
Dus, we hebben bewijs door onderzoek dat massauitroeiïngen meestal hebben plaatsgevonden door
inslagen van meteorieten zoals dat gebeurde aan de Mexicaanse kust bij Yucatan zo’n 65 miljoen jaar
geleden. Een inslag waarvan men zegt dat deze onder andere verantwoordelijk is voor het uitsterven van de
dinosaurus.
Daarnaast hebben we het bewezen feit, dat ondanks dat we in een veilige periode zouden moeten zitten
gezien het verleden, dit toch niet het geval is vanwege “een verstoring”. In de buurt van de Oortwolk,
toevallig dezelfde plek waar een aantal Spaanse astronomen enkele jaren geleden claimden een
zogenaamde bruine dwergplaneet te hebben ontdekt.
Een bruine dwergplaneet die ook onderdeel vormt van het minizonnestelsel Nibiru die steeds dichter richting aarde schijnt te
komen.
Uiteraard wordt dat niet genoemd door professor Rampino als
mogelijke oorzaak van de verstoringen rond de Oort Wolk.
Ondertussen is het enige dat wij zelf kunnen doen het NASA
advies opvolgen en bidden dat de Halloween asteroïde niet op het
laatste moment van gedachten verandert en besluit de aarde met
een bezoek te vereren.
https://youtu.be/-6-dHyB978c
Bron: Daily Mail
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Europese Unie sloopt Nederland
Nederland, het land dat ooit zelfstandig was en zelf dingen kon
bepalen, is weer opgezadeld met een enorme schadepost uit
Brussel.
Vorige week heeft de Europese Commissie een dreun uitgedeeld aan
ons land die wel eens hele grote gevolgen kan hebben.
Vorige week schreven wij een artikel over de Heilstaat Europa en hoe
Nederland zich door Brussel in een volkomen Catch 22 situatie
bevindt.
Hoe Nederland ieder jaar opnieuw miljarden Euro’s moet afdragen aan de technocraten in Brussel die in hun
hoogmoed denken dat ze de basis leggen voor een duizendjarig rijk.
Die onder andere zetelen in een gebouw die vanuit christelijke invalshoek wordt vergeleken met de Toren
van Babel.
Volgens diverse Bijbeldeskundigen heeft het herstelde Romeinse rijk betrekking op Europese Unie. De
droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in
het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van
de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse
rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over.
Zo is onder meer de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de
Europese eenheid bij het volk te promoten. De Europese eenheid is niets anders dan een satanisch
gedrocht. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese
Unie. Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond
de Europese "Toren van Babel" met daarop de tekst: vele tongen (talen), één stem. Deze poster is afgeleid
van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van Babel. Bij de torenbouw van Babel zei God: “Dit is het begin
van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn: (Gen.11:6). Op weg
naar één wereldregering zullen techniek en wetenschap de
heerschappij voeren.
Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de
ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegel’s
schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa bezig is met dát te
herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude
Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg
symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid
terug te zien in de Europese Unie.
Voortzetting van het Nazirijk of een hersteld Romeins Rijk. Het maakt verder niet uit hoe je dit gedrocht
noemt, maar ondertussen is het nog steeds niet ingezonken bij de bevolking dat wij als Nederland of als
België allang geen soevereine staat meer zijn.
Een werkelijk schitterend voorbeeld daarvan hebben we de afgelopen week kunnen meemaken toen
Nederlandkeihard door de Europese Commissie op de vingers werd getikt voor het verschaffen van
belastingvoordelen aan het Amerikaanse bedrijf Starbucks.
Als klein land heeft Nederland het best slim gedaan door aan grote bedrijven allerlei belastingdeals te geven
waardoor zij zich in ons land vestigen en daarmee uiteraard zorgen voor lokale werkgelegenheid. Wie niet
sterk is moet slim zijn en dat zijn ze in dit geval geweest.
Maar, toen sloeg het noodlot toe:
De Deense EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft afgelopen woensdag de Nederlandse
economie zwaar beschadigd. Op een speciale persconferentie maakte zij bekend dat de Nederlandse
Belastingdienst de Amerikaanse koffieketen Starbucks een te lage aanslag voor de vennootschapsbelasting
heeft opgelegd.
Op basis van internationaal omstreden berekeningen van haar Europese ambtenaren zou de koffiegigant
een voordeel hebben genoten van €20 miljoen tot €30 miljoen.
Het gevolg hiervan voor ons land dient niet onderschat te worden want:
Maar door het optreden van Vestager is de schade aan ons (fiscale) vestigingsklimaat al aangericht.
Internationale bedrijven houden van belastingzekerheid en willen niet op een schadelijke manier in de
publiciteit komen. Nederland bood die garantie en is mede daardoor een aantrekkelijk vestigingsland voor
internationale bedrijven geworden. Die garantie zijn ze nu kwijt en dat gaat ons hoe dan ook bedrijven en
banen kosten.
Brussel geeft hiermee in feite Nederland een enorme economische dreun en er is helemaal niets wat Den
Haag er tegen kan doen. Ja, een of andere beroepsprocedure opstarten die jaren gaat duren, maar niet het
probleem zal oplossen want eigenlijk is het kwaad al geschied.
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En zo mogen wij als soeverein land miljarden Euro’s betalen, krijgen wij dankzij het vrije reizen en ontbreken
van buitengrenzen als dank hiervoor een stroom vluchtelingen op de stoep en als klap op de vuurpijl deelt
Brussel nog even een economische dreun uit aan ons land.
Goed gedaan Pechtold, Rutte en Samson. De Rothschilds is blij en zal jullie ruimschoots belonen. Zorg er
alleen wel voor dat je tijdig bent vertrokken voordat de bevolking echt in de smiezen heeft wat jullie ze
hebben aangedaan.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9921:europese-unie-slooptnederland&catid=9:binnenland&Itemid=22

Aanval op de natiestaat gaat door
Ongehoorde aantallen vluchtelingen komen elke dag ons land binnen. De politiek heeft nog niet een begin
van een antwoord. Volgens verwachtingen zal het aantal de komende jaren alleen maar toenemen, tot
enkele tientallen miljoenen in 2020 (volgens ramingen van de VN). Den Haag staat erbij en kijkt er naar:
maar komt in elk geval niet op voor de nationale gemeenschap.
De EU breidt zich ondertussen in rap tempo uit. Deze week lekte uit dat de opbouw van een Europees leger
veel sneller gaat dan men voorheen wilde toegeven. Merkel wil nu Turkije versneld laten toetreden. Hollande
wil “verdiepte integratie” en in een eerder gepresenteerd rapport pleitten Juncker, Dijsselbloem, Tusk, Schulz
en Draghi voor een “volledige politieke unie”.
De Aanval op de Natiestaat gaat dus alsmaar door, met als onvermijdelijk effect de volledige uitholling van
onze Nederlandse democratie. Maar wij zijn strijdbaar en blijven opkomen voor de democratie, onze
nationale staat en onze democratische rechten! We hopen dat op uw steun kunnen blijven rekenen.
De voorspellingen die Thierry Baudet deed in zijn boek “De aanval op de Natiestaat” komen nu op
schrikbarende wijze achter elkaar uit. Mocht u interesse hebben in dit boek, u kunt het HIER
bestellen.http://thierrybaudet.com/de-aanval-op-de-natiestaat/
19 november: Forum voor Democratie naar de Tweede Kamer!
Op donderdag 19 november zullen voorzitter Thierry Baudet en Jort Kelder gezamenlijk het PEURO initiatief
toelichten in de Tweede Kamer. PEURO is de actie die Forum voor Democratie vorig jaar samen met
Burgercomité-EU is gestart om een Parlementaire Enquête naar de invoering van de Euro af te
dwingen.https://www.peuro.nl
We hebben inmiddels meer dan 40.000 handtekeningen verzameld en mogen nu ons initiatief toelichten in
de Tweede Kamer. Dat zal op 19 november vanaf 10:00 uur gebeuren. Met welk argument zou de Haagse
politiek dit initiatief af kunnen wijzen? Waarom zouden de burgers eigenlijk niet mogen weten wat er precies
is bekokstoofd en bedisseld toen Ruud Lubbers, Gerrit Zalm, Wim Kok en de andere Nederlandse politici
onze gulden achteloos opgaven voor de euro en ons land in dit riskante monetaire experiment stortten?
Kom ook op 19 november a.s naar de Tweede Kamer en steun dit democratisch initiatief! Aanmelden kan
via deze link op Facebook: https://www.facebook.com/events/730522690414139/
GEENPEIL campagne van start!
Op 14 oktober maakte de Kiesraad officieel bekend dat ons initiatief om - samen met GeenStijl en
Burgercomité-EU - een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne af te dwingen, is goedgekeurd.
Er zijn 427.939 geldige handtekeningen ontvangen. We gaan dus een EU-referendum krijgen waarin we
onze stem direct aan Den Haag en Brussel kunnen laten horen!
De datum voor dit referendum zal eind oktober worden vastgesteld door de Referendum-commissie, maar
wij beginnen nu alvast met onze campagne. Wij zijn o.a. bezig met het organiseren van een internationale
conferentie over het Oostelijk Partnerschap en met een handzaam boekje met feiten over Oekraïne en het
associatieverdrag. Ook zullen we op onze wekelijkse woensdagavond-bijeenkomsten aandacht blijven
besteden aan de voortdurende uitbreiding van de EU.
Thierry Baudet was over dit onderwerp afgelopen week ook te gast bij Nieuwsuur, deze uitzending kunt u
HIER terugkijken.
Steun Forum voor Democratie
Wij hebben in korte tijd al veel bereikt: wekelijkse bijeenkomsten, seminars en vele publicaties en optredens
in de media en het mede-organiseren van een referendum over de EU.
Al onze activiteiten – die aanzienlijke kosten met zich mee brengen - doen wij geheel belangeloos en
zonder subsidies, daarom blijft uw steun hard nodig. Steun ons!
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2063087-associatieverdrag-eu-oekraine-een-kans-of-eenbedreiging.html?title=associatieverdrag-eu-oekraine-een-kans-of-een-bedreiging
Nog maar een schakel verwijderd van Derde Wereldoorlog (video)
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Terwijl Rusland als een razende bezig is om controle te krijgen over
een groot deel van het Midden Oosten, gaat Amerika door met het
zoeken van de confrontatie.
Ondanks dat ze zeggen een politieke oplossing na te streven voor
Syrië gaan ze samen met Saoedi Arabië ongestoord verder met het
droppen van wapens bij rebellen.
Eigenlijk niet zo verwonderlijk dat er talloze mensen zijn die geen
touw meer vast kunnen knopen aan de verwarrende situatie
betreffende Syrië. Er zijn zo langzamerhand zoveel landen direct of
indirect bij betrokken dat je op een gegeven niet meer weet wie aan
welke kant staat.
Sinds een aantal weken worden de regeringstroepen van de wettig gekozen president Assad op zijn verzoek
ondersteund door de Russische luchtmacht en op de grond door Iraanse troepen en Hezbollah strijders.
Alhoewel er ook sprake is geweest is van Cubaanse soldaten die eveneens zouden deelnemen is daar op
dit moment verder niets over bekend.
Deze coalitie doet wat ze moeten doen en rekenen af met alle partijen die tegen het regime van Assad
strijden. Dit kunnen ISIS strijders zijn, maar ook de door Amerika en het Westen gesteunde “gematigde”
rebellen van de Free Syrian Army. Want, zoals Poetin vorige week zei, “Wat is het verschil tussen een
terrorist en een gematigde terrorist? Geen”.
Zoals we al eerder schreven zou het te verwachten zijn dat er niet alleen in Syrië een einde wordt gemaakt
aan ISIS door de Russische coalitie, maar dat dit ook vroeg of laat zal gebeuren in Syrië.
Vorige week is een Amerikaanse generaal, Jospeh Dunford, op bezoek geweest in Bagdad en heeft de
Irakezen een simpele keuze gegeven: “Het is ons of de Russen; beiden gaat niet”.
De Iraakse premier Haider al-Abadi schijnt wat beleefde woorden gemompeld te hebben en Dunford te
hebben verzekerd dat ze niet in zee gaan met de Russen. Nauwelijks hadden de wielen van het vliegtuig
van de generaal de Iraakse bodem achter zich gelaten of al-Abadi pakte zijn mobiel en belde het Kremlin.
Irak heeft genoeg van ISIS en Irak wil een oplossing. Bovendien staat Irak voor het grootste deel onder
controle van Teheran, dus de keuze was niet zo moeilijk. Zo kwam afgelopen weekend het bericht dat
de Iraakse overheid Rusland toestemming heeft gegeven om luchtaanvallen tegen ISIS op hun grondgebied
uit te voeren.
Formeel is het zo dat aanvoerkonvooien van ISIS richting Syrië in Irak zullen worden aangevallen omdat het
anders een beetje teveel lijkt op wat het is: Rusland heeft van Bagdad groen licht gekregen om de controle
van het Iraakse luchtruim over te nemen.
Poetin was echter nog niet klaar afgelopen weekend.
Terwijl heel Holland bakte was De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, druk bezig
om een overeenkomst te smeden met Jordanië.
Beide landen kwamen overeen om een coördinatiecentrum in Amman op te zetten dat door beide landen
gebruikt zal worden om informatie te delen over operaties gericht tegen terroristen.
Rusland heeft eerder dergelijke afspraken gemaakt met Iran, Irak en Syrië voor een informatiecentrum dat
zal worden gestationeerd in Bagdad.
Dit is allemaal mogelijk gemaakt doordat Amerika (Israël), Saoedi Arabië, Qatar en Turkije besloten hadden
om als wapen van hun keuze extremistische groeperingen te gebruiken om het bewind van de Syrische
president Assad te destabiliseren.
Hierdoor is het mogelijk voor Moskou om alle politieke en PR dekking te krijgen die ze nodig hebben voor
hun huidige machtsvertoon, niet alleen in Syrië, maar door de gehele regio.
Doordat de Westerse media zo slim zijn geweest om zich te laten gebruiken en ISIS af te schilderen als de
reïncarnatie van de duivel, heeft het Kremlin een ijzersterk argument om hun invloed door het gehele Midden
Oosten aanzienlijk uit te breiden. Zij zullen het probleem oplossen door ISIS aan te pakken. Het
spreekwoord “Wie een kuil graaft voor een ander” is zelden toepasselijker.
In Teheran liggen ze helemaal dubbel van het lachen want iedere dag die voorbijgaat wordt ook hun invloed
in de regio groter ten koste van aartsrivaal Saoedi Arabië.
Ondertussen is er dankzij de laatste zetten van het Kremlin een formidabele as ontstaan van Jordanië, Syrië,
Irak en Iran. Een as die Saoedi Arabië, Qatar (en Israël) bijna volledig heeft omsingeld.
ISIS geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Het mag dan een Middeleeuwse club zijn, maar ze deinzen er
niet van terug om naast zwaarden als favoriete wapen, gebruik te maken van het moderne condoom.
Het lezen van de bijsluiter hebben ze zo te zien overgeslagen, maar wel hebben ze met het condoom een
bom weten te maken die de Russen terug moet jagen richting Moskou.
Verder schijnt Rusland z'n uiterste best te doen om maatjes te worden met de Koerdische strijders die al
lang en met succes tegen ISIS strijden en die als dank door het Westen getrakteerd werden op Turkse
bombardementen.
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Zij zullen zich door Amerika en het Westen verraden en in de steek gelaten voelen en het zou niemand
moeten verbazen wanneer ook zij zich aansluiten bij de Russische coalitie. Dat zal Erdogan en consorten
ongetwijfeld de nodige hoofdpijn bezorgen. De recente false flag aanslag in Ankara heeft Turkije vooralsnog
niet de nodige ammunitie gegeven om Syrië binnen te vallen.
De contacten verlopen dermate voorspoedig tussen de Russen en de Koerden dat er al berichten zijn
verschenen in onder andere Australische media dat de Koerden een diplomatieke missie in Moskou zullen
openen.
Iets dat ISIS trouwens voor elkaar schijnt te hebben in de Turkse stad Istanboel. Er is een video verschenen
die opgenomen is door de Turkse televisie bij een pand in Istanbul dat eruit ziet als een hoofdkwartier van
ISIS en waarbij een lid van de club vertelt dat de Turkse president Erdogan hier toestemming voor zou
hebben gegeven.In oktober 2014 schreven we al over initiatieven in deze richting.
Het ziet er echt uit; of het ook zo is weten wij niet.
Om het circus helemaal compleet te maken, zijn er berichten dat een Israëlische generaal zou zijn
gearresteerd in Irak.
Volgens Israël is Yussi Elon Shahak geen generaal, maar “slechts” kolonel. Niet dat dit enig verschil zou
maken want het schijnt dat deze Shahak heeft bekend dat er een omvangrijke samenwerking is tussen de
Mossad en de militaire leiders van ISIS. De Israëlische adviseurs helpen ISIS bij het voorbereiden van hun
strategische en militaire plannen en staan ze bij op het slagveld.
Ondertussen vraagt iedereen zich af hoe Amerika zal gaan reageren op deze verzameling voor hen slecht
nieuws.
Zoals op de volgende foto te zien, laat de Amerikaanse Minister
van Buitenlandse Zaken, John Kerry, er geen gras over groeien
en is hij met zijn collega’s in Saoedi Arabië overeengekomen dat
ze door zullen gaan met het bewapenen van gematigde rebellen.
Daarnaast heeft men gezegd een politieke oplossing te willen
nastreven. Dat klinkt mooi en ongeloofwaardig als je tegelijkertijd
tonnen meer wapens gaat droppen bij strijders die tegen Rusland
en Iran vechten. Of zoals ze dat mooi zeggen op Zerohedge:
We zijn nu nog maar één schakeltje verwijderd van een Derde
Wereldoorlog.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9922:nog-maar-een-schakelverwijderd-van-derde-wereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50

Geen Big Bang? “Het universum is er altijd al geweest”
in: Universum Robin de Boer 25 oktober 2015
Een voorstel voor een nieuw model stelt dat het universum geen punt heeft waarop het bestond. Volgens
een nieuwe theorie was het heelal er altijd al en is het niet ontstaan.
De huidige theorie die de oorsprong van het universum uitlegt, de oerknaltheorie, stelt dat het heelal zo’n
13,8 miljard jaar geleden ontstond als gevolg van een enkele gebeurtenis.
Hoewel deze theorie lange tijd werd gebruikt om de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein te
begrijpen, hebben wetenschappers ontdekt dat de oerknaltheorie niet meer zo stevig staat als vroeger.
Kosmologische constante
Ahmed Farag Ali van de Benha University en de Zewail City of Science and Technology in Egypte heeft een
nieuw model ontwikkeld dat de kwantumtheorie van fysicus David Bohm verenigt met de relativiteitstheorie
van Einstein. Het nieuwe model voorspelt dat de oerknal nooit heeft plaatsgevonden.
Het model neemt afstand van de theorie van het uitdijende heelal en beroept zich op een kosmologische
constante die zegt dat het universum eindig is qua grootte. Met andere woorden: het universum is er altijd al
geweest.
Radicaal
Dit nieuwe model is vrij radicaal, aangezien het niet alleen de Big Bang weerlegt, maar ook tal van andere
theorieën. Het suggereert dat het universum is gevuld met kwantumvloeistof, die bestaat uit deeltjes die
invloed uitoefenen op de effecten van de zwaartekracht, waardoor de uitbreiding van de ruimte wordt
veroorzaakt.
Saurya Das van de Universiteit van Lethbridge in Alberta zei dat het nieuwe model – gebaseerd op een
wetenschap die gedomineerd wordt door antimaterie, hogere dimensies en het multiversum – mogelijk veel
problemen in één keer kan oplossen.
[Your News Wire via Phys.org]
http://www.ninefornews.nl/geen-big-bang-het-universum-is-er-altijd-al-geweest/
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Japanners hebben te weinig seks
De Japanse premier Abe heeft aangekondigd drastische
maatregelen te zullen nemen om een halt toe te roepen aan afname
van de hoeveelheid mensen waaruit de Japanse bevolking bestaat.
Meestal zijn het vrouwen die hoofdpijn hebben, maar in Japan is een
groot deel van de mannen na hun werk gewoon te moe om voor het
nageslacht te zorgen.
Veel landen hebben te kampen met de verschijnselen van een
toenemende en gemiddeld steeds ouder wordende bevolking, maar
er zijn ook landen die last hebben van het omgekeerde.
Japan bijvoorbeeld krijgt de komende decennia serieuze problemen als er niet snel iets gebeurt. Dat is de
reden dat de Japanse premier Abe “drastische maatregelen” wil voorstellen om de gestagneerde
bevolkingsgroei weer op gang te krijgen.
Dat zal een uitdaging worden in een land waar de bevolking steeds minder zin heeft in seks en waar zelfs
een groot deel van de mannen zegt dat ze hiervoor te moe zijn of hoofdpijn hebben.
Zoals het er nu uitziet, gaat er het volgende gebeuren met de bevolking in Japan. Het aantal oudere mensen
groeit sterk, terwijl het totaal van de bevolking aanzienlijk afneemt waardoor in 2060 de ouderen ongeveer
40 procent van de Japanse bevolking zullen vormen.
Wat dit in de praktijk betekent, is dat de beschikbare arbeidskracht
in Japan drastisch zal afnemen, terwijl het aantal mensen dat mee
moet eten steeds groter wordt.
Een nieuwe minister, Katsunoba Kato, zelf vader van vier
kinderen, weet klaarblijkelijk hoe het moet en heeft dan ook van
premier Abe de opdracht gekregen om dit “probleem” op te
lossen.
Welke maatregelen zou Kato kunnen nemen om de neerwaartse
bevolkingsgroei om te buigen?
Immigratie
Japan kent nauwelijks immigranten en deze groep vormt dan ook maar twee procent van de bevolking,
vergeleken met een percentage van ongeveer dertien procent in Amerika en Duitsland. Economen hebben
opgeroepen om meer immigranten binnen te halen en bij een uitgevoerde enquete door een nationale krant
bleek ongeveer de helft van de inwoners daar voorstander van te zijn.
Premier Abe is geen voorstander van dit plan om meer buitenlanders binnen te halen. Hij ziet graag het
aantal geboortes groeien en wil ouderen mensen en vrouwen verleiden om langer deel te nemen aan het
arbeidsproces.
Kinderdagverblijven
Abe pleit er regelmatig voor om te zorgen dat er geen wachttijden zijn bij kinderdagverblijven. Op dit moment
wachten er nog ruim 20.000 kinderen op plaatsing.
Ouderenzorg
Abe heeft beloofd dat het aantal mensen dat moet stoppen om voor hun ouders te zorgen teruggebracht zal
worden naar nul. Vorig jaar waren er ongeveer een kwart miljoen ouderen die thuis door hun kinderen
verzorgd moest worden omdat er geen plek was in bejaarden- en/of verzorgingshuizen.
Opheffen belastingvoordeel vrouwen
Vrouwen van mannen die een baan hebben hoeven geen pensioenpremies te betalen en krijgen
belastingvoordeel als ze minder verdienen dan zo’n 10.000 Euro per jaar. Het gevolg hiervan was dat veel
vrouwen baantjes namen die minder betaalden dan die grens door bijvoorbeeld parttime te gaan werken of
helemaal niet.
Gelijke behandeling mannen en vrouwen
Japan kent nog steeds een systeem van een levenslang arbeidscontract, maar dit telt voor een steeds
kleiner wordend deel van de arbeidsmarkt. Ongeveer 40 procent van die markt heeft dat niet en moet het
doen met nul uren contracten.
Dit zijn vaak de minder betaalde baantjes die meestal worden uitgevoerd door vrouwen. Deze mensen
hebben ook geen recht op zwangerschapsverlof waardoor het voor hen al moeilijker wordt om een gezin te
beginnen. Men heeft berekend dat wanneer er net zoveel vrouwen zouden werken als mannen de economie
met 13 procent zou groeien. Een manier om dit voor elkaar te krijgen is dan uiteraard gelijke behandeling.
Decentralisatie
Vrouwen in Tokyo krijgen minder kinderen dan vrouwen in andere delen van Japan. Men wil dan ook een
programma opstarten waarbij mensen niet meer van het platteland naar de grote stad trekken, maar
andersom. Zo kunnen bedrijven bepaalde belastingvoordelen krijgen wanneer ze hun onderneming
verhuizen naar het Groningen van Japan.
Maar toen....
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Met al die maatregelen is de nieuwe minister Kato er nog lang niet want hij heeft nogal wat andere
problemen waar hij een “oplossing” voor moet zien te vinden.
Men heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gehouden naar het seksleven onder een representatief deel
van de Japanse bevolking, bestaande uit 3.000 mensen, zowel mannen als vrouwen.
Daar kwam uit dat 49,3 procent van de deelnemers (48,3 procent van de mannen, 50,1 procent van de
vrouwen) de maand daarvoor geen seks had gehad.
Van de getrouwde mannen zei 21,3 procent van hen dat ze na hun werk te moe waren voor seks, tegenover
17,8 procent van de vrouwen. Van de totale groep mannen zei 15,7 procent dat ze niet langer
geïnteresseerd waren in seks nadat ze kinderen hadden gekregen. Van de totale groep vrouwen zei 23,8
procent dat ze een hekel hadden aan seks.
Met dit soort percentages zal het uiteraard een uitdaging worden om de bevolking te laten groeien.
Zo wordt er aan alle kanten diep nagedacht over hoe men dit probleem kan oplossen en mensen weer zover
te krijgen dat ze met elkaar de koffer induiken.
Morinaga Takuro, een bekende televisiepersoonlijkheid in Japan en tevens econoom, heeft bedacht dat er
een knapheidsbelasting voor mannen ingevoerd moet worden.
“Wanneer we een belasting zullen invoeren voor knappe mannen dan zal het voor lelijke mannen
gemakkelijker worden om liefde te vinden waardoor het aantal getrouwde stellen zal gaan toenemen”.
Zo zie je dat iedereen hard meedenkt om een land te redden waar de verkoop van luiers aan volwassenen
die van baby’s overtreft.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9915:japanners-hebben-te-weinigseks&catid=37:wereld&Itemid=50

Drie doden bij aanslag op Zweedse school met 90% kinderen van migranten
Update 15.45: Eerste ‘False flag’ aanwijzing?: Zweedse politie-taskforce ‘toevallig’ pal om de hoek om snel
in te grijpen – Ook ‘bomsquad’ ingeschakeld
Een vader omhelst opgelucht zijn kind, dat ongedeerd bleef tijdens
de aanslag. Update 16.05, inzet: foto van de vermoedelijke dader,
genomen door een leerling.
Een met zwaarden en messen bewapende gemaskerde 21 jarige
man heeft in een school in de Zweedse stad Trollhättan meerdere
leerlingen en leraren neergestoken. Daarbij zijn één leraar en één
leerling van 11 jaar oud om het leven gekomen. De situatie van
een andere leraar is kritiek. Het motief van de dader, die later
zwaar gewond raakte door ingrijpen van de politie (update 16.15:) en inmiddels is overleden, is onbekend,
maar het kan bijna geen toeval zijn dat 90% van de leerlingen van de school afkomstig zijn uit
migrantengezinnen (2) (3).
Een in het zwart gestoken man met een zwaard en messen doet in eerste instantie aan een ISIS-terrorist
denken, maar dat lijkt vooralsnog moeilijk verenigbaar met het feit dat er voornamelijk kinderen uit het
Midden Oosten en Afrika op de school zitten. Officials hebben toegegeven dat er al langer problemen zijn
rond de school en er vaker dreigementen zijn geuit.
Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken. Was de dader zelf een migrant, of toch een Zweed? Is
dat laatste het geval, kwam hij dan uit racistische motieven tot zijn afschuwelijke misdaad?
Of hebben we wellicht te maken met een herhaling van het drama in Noorwegen, de –later duidelijk
aangetoonde- ‘false flag’ aanslag van Anders Breivik op een socialistisch jongerenkamp, juist om ‘rechts’ in
een zwart daglicht te stellen en alle critici van de massa immigratie en de islam de mond te snoeren?
Update 15.45: De eerste aanwijzing voor een mogelijke ‘false flag’ is binnen: een taskforce van de politie
bleek toevallig (?) op slechts een paar kilometer afstand van de school actief te zijn. Dat was de reden dat er
zo snel kon worden ingegrepen. Zweedse verslaggevers zagen ook leden van een ‘bomsquad’ bij de school
lopen (explosieven opruimingsdienst).
De dagen pal voor de bomaanslag op Noorse overheidsgebouwen, die gelijktijdig met de moorddadige
aanval van Anders Breivik op het jongerenkamp plaatsvond, had de Noorse politie ter plekke precies
geoefend op zo’n aanslag, en bleek ook hier een taskforce vrijwel onmiddellijk ter plekke. (4)
We houden de berichtgeving over het drama in Zweden in de gaten.
Xander - (1) Aftonbladet.se ; (2) Sputniknews ; (3) VG.no
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Twee-doden-bij-aanslag-op-Zweedse-school-met-90-kinderenvan-migranten
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Engels gemeente raadslid geschorst voor linken Israel aan ISIS
Maar weinigen vragen zich af hoe het kan dat telkens als Israël ergens wordt
ontmaskerd iedereen moord en brand schreeuwt.
Ook als gemeenteraadslid heb je vrijheid van meningsuiting en mag je ISIS
gewoon Israeli Secret Intelligence Service noemen, toch?
Vorig jaar was Nederland in de ban van een schandaal dat zijn weerga niet
kende omdat iemand het had gewaagd om te zeggen dat ISIS een zionistisch
complot was.
Navolgend een klein stukje uit een eerder artikel daarover:
Soms word je wakker en denkt dat er een wonder is gebeurd want de Telegraaf heeft eindelijk het licht
gezien. Dat is de eerste gedachte als je de titel van een bericht bij hen leest.
Wel weer jammer dat de Telegraaf het niet gewoon bij de titel
houdt want dan hadden ze het eindelijk een keer bij het rechte
eind gehad. Niemand die aan Yasmina Haifi vraagt of ze wil
uitleggen hoe ze tot de die conclusie is gekomen. Nee, business
as usual en dus wordt ze onmiddellijk keihard veroordeeld als
aanhanger van een bizarre complottheorie en een racist.
Later bleek uit gelekte Pentagon documenten dat ISIS was
opgezet door Amerika met als bedoeling dat deze groep ervoor
zorg zou dragen dat de Syrische president Assad het veld zou
ruimen. En als je zegt Amerika dan heb je het automatische over Israël want dat is het land dat de VS
vanachter de schermen bestuurt via hun meer dan invloedrijke Joodse lobby’s. Daarnaast bezitten ze
de volledige Amerikaanse media, filmindustrie en de financiële industrie aldaar en word het niet voor niets
een Joodse franchise genoemd.
Hierna nog een kort stuk uit een eerder artikel:
Nu is er dus wél hard bewijs vanwege een vrijgegeven Amerikaans document dat in handen is gekomen van
de advocatengroep Juidicial Watch. Hierin wordt aangetoond dat Westerse overheden expres met Al Qaida
en andere extreme moslimgroeperingen samenwerkten om Assad
omver te werpen.
Klaarblijkelijk onthult het vrijgeven/gelekte document dat in
samenwerking met de Golfstaten en Turkije het Westen bewust
gewelddadige extreme islamitische groeperingen steunde om het
regime van Assad te destabiliseren, ondanks dat ze wisten dat
hierdoor een “Islamistische Staat” zou kunnen ontstaan in Syrië en
Irak.
Nu is er sprake van een vergelijkbare rel in Engeland waar een
vrouwelijk gemeenteraadslid van de Londense deelgemeente Kensington and Chelsea de euvele moed
heeft gehad om Israël in verband te brengen met 9/11 en ISIS.
Het Labour raadslid Beinazir Lasharie had op haar Facebookpagina een video geplaatst met de inspirerende
titel: ISIS, Israeli Secret Intelligence Service. Een naam die trouwens in 1990 al werd gebruikt voor de
Mossad zoals wij in een eerder artikel schreven.
Daarnaast had ze de volgende tekst geschreven: “Veel mensen weten wie er werkelijk achter 9/11 zit en ook
wie er achter ISIS zit. Ik heb niets tegen Joden, ik wil dit alleen delen”.
Later voegde ze eraan toe: “Ik heb behoorlijk wat overtuigend bewijs gehoord over dat ISIS afkomstig is van
de zionisten”. De Joodse pers in Engeland dook uiteraard bovenop dit verhaal en het gevolg is dat ze met
onmiddellijke ingang is geschorst door de Labour party.
Daarnaast krijgt ze de gebruikelijke lading over zich heen zoals “racistische leugens”. Volgens Simon
Johnson van The Jewish Council: “Haar belachelijke commentaren zijn een gevaarlijke manier van opruien
en hier is geen plaats voor in een fatsoenlijke gemeenschap. Ze moet
zich verontschuldigen en onmiddellijk ontslag nemen en de Labour
party moet een volledig onderzoek instellen naar hoe het kan dat zij
ooit is gekozen”.
Als door een wesp gestoken heet dat en dat zie je wel vaker wanneer
iemand de spijker op de kop slaat.
Nu maar afwachten of de nieuwe Labourleider Jeremy Corbyn van
wie men toch wel hoge verwachtingen heeft in het alternatieve
wereldje, dit over zijn kant zal laten gaan.
Bronnen: Evening Standard, Jewish News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9917:engels-gemeente-raadslidgeschorst-voor-linken-israel-aan-isis&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Bewijs van verraad aan Nazi’s door Engelse koninklijke familie
Niet alleen zijn koninklijke families geldverslindende instituten, maar
als het zo uitkomt dan verraden ze hun land in een oogwenk.
Uit officiële Duitse documenten blijkt dat leden van de Engelse
koninklijke familie zich bezig hebben gehouden met landverraad.
Veel weldenkende mens zullen zich afvragen waarom wij toch maar
blijven vasthouden aan die zogenaamde koninklijke families.
Alsof ze een soort heiligen zijn, zo worden ze behandeld door de
bevolking die op speciale dagen dan ook braaf met vlaggetjes staat te zwaaien.
Ook ons land is gezegend met een koninklijke familie waarvan duidelijk is aangetoond dat ze nauwe banden
hadden met Nazi Duitsland. Zo was er uiteraard de latere oprichter van de Bilderberg Conferentie, de
beruchte prins Bernhard.
"Misschien vóélde Bernhard zich later oprecht geen gewezen nazi, feitelijk was hij het natuurlijk wel." Schrijft
Annejet van der Zijl in haar vandaag verschenen boek 'Bernhard. Een verborgen geschiedenis'.
Vijf jaar onderzocht ze de jonge jaren van Bernhard. Sprak tijdgenoten, raadpleegde nieuwe bronnen. Zoals
het niet-openbare archief van de Humboldt Universität, de voormalige Friedrich-Wilhelm Universität in
Berlijn, waar Bernhard studeerde.
Ook de Engelse bevolking is gezegend met een koninklijke familie. Of die familie erger is dan die van ons is
moeilijk te bepalen. Ook zij komen regelmatig in het nieuws en dan vooral met betrekking tot
pedofilieschandalen zoals de vriendschap van prins Charles met kinderverkrachter en moordenaar Jimmy
Savile en de vriendschap van zijn broer prins Andrew met een andere kinderverkrachter, Jeffrey Epstein.
Naast de pedofilieverhalen en de afgrijselijke moord op prinses Diana draait deze familie ook de hand niet
om voor regelrecht landverraad.
Voor de meesten is wel bekend dat de Engelse koning Edward VII voor de Tweede
Wereldoorlog troonsafstand deed zodat hij kon trouwen met zijn geliefde, de gescheiden Amerikaanse
Bessie Wallis-Simpson.
Op 10 december 1936 deed Edward VIII daarom officiëel afstand van de troon, waardoor ook alle kinderen
die hij zou krijgen werden uitgesloten van opvolging van de troon.
Edwards broer nam de troon over als koning George VI. Edward kreeg vervolgens de titel ‘graaf van
Windsor’ en trouwde in 1937 met Simpson in Frankrijk, waar hij de rest van zijn leven met haar bleef wonen.
Niet alleen waren de Duke en zijn vrouw grote bewonderaars van Hitler, zoals te zien op de volgende foto uit
1937, maar ze gingen nog een stap verder.
De Duke ging zelfs zover om landverraad te plegen door de Nazi’s te
informeren over defensie aangelegenheden van vooral België, maar
ook Nederland.
En nee, het maakt niet uit wat de Israëlische premier Netanyahu
zegt. Hij werd niet gedwongen door de Palestijnse moefti van
Jeruzalem om zijn land te verraden, alhoewel Netanyahu ons wil
doen geloven dat deze man magische krachten bezat waardoor hij er
zelfs in slaagde om een goede man als Hitler kwade dingen te laten
doen.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in 1939 maakte men de Duke
ondanks zijn bekende sympathieën voor Hitler majoor-generaal die werd verbonden aan de Britse militaire
missie in Frankrijk.
In deze capaciteit woonde de Duke de vergaderingen bij van de Gealliëerde Oorlogsraad. Uiteraard waren
dit ultrageheime vergaderingen, waarvan de inhoud dankzij de Duke toch Berlijn wist te bereiken.
Zo is bekend geworden uit bewaarde Duitse diplomatieke stukken dat de Duke in januari 1940 een bezoek
bracht aan Den Haag. Hij deed dit niet om de gemeenteraad over te halen na de oorlog Madurodam op te
zetten zoals Netanyahu ons waarschijnlijk zal proberen wijs te maken, maar bracht een bezoek aan de daar
gevestigde Duitse ambassade.
In onderstaande brief vertelt/verklapt de Duke alles wat hij had gehoord tijdens de besprekingen van
Gealliëerde Oorlogsraad. Hij vertelt onder andere wat de consequenties zouden zijn als de Duitsers België
zouden binnenvallen.
Enkele maanden later wordt niet België, maar Nederland als eerste aangevallen door de Duitsers. Je kunt je
natuurlijk afvragen in hoeverre de aanval op Nederland is veroorzaakt door het verraad van de Duke. Want,
wanneer hij niets gezegd zou hebben, was er misschien wel een kans geweest dat de Duitsers, net zoals in
de Eerste Wereldoorlog, België zouden zijn binnengevallen en was Nederland inderdaad neutraal gebleven.
De volgende brief is authentiek en is terug te vinden in Duitse online archieven.
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Wat er gebeurt zou zijn wanneer de
Duke niet de informatie van de
gealliëerden had doorgegeven aan
de Nazi’s zullen we natuurlijk nooit
weten. Wat we wel weten is dat
leden van de Engelse koninklijke
familie landverraad hebben
gepleegd.
Nog even en dan komen desondanks
gewoon de vlaggetjes weer
tevoorschijn.
Bron:
Chris Floyd

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9912:bewijs-van-verraad-aan-nazisdoor-engelse-koninklijke-familie&catid=37:wereld&Itemid=50

We worden steeds passiever en trager. Wat doe je eraan?
Robin de Boer 22 oktober 2015
Wie o wie heeft elke ochtend een onstuitbare dosis aan energie? Je kent het wel, de energie die kinderen
hebben, dat ze staan te springen om aan de dag te mogen beginnen, om te ontdekken en onbevooroordeeld
te genieten van alles wat er op hun pad komt?
Vanaf onze jeugd wordt ons dit afgeleerd, conform maatschappelijke verwachtingen en patronen moeten we
ons ‘gedragen’, ongeacht of dit aansluit bij ons gevoel. We leren ons aangeboren natuurlijke gedrag uit te
schakelen.
Dit is, gecombineerd met het vergif dat de voedingsindustrie aanbiedt als voeding, volgens Mariecke
Fransen van ‘Mind Your Step Personal Lifestyle Coaching’ een recept voor fysiek en/of mentaal vastlopen.
We leven in een maatschappij die passiviteit bevordert.
De westerse mens lijkt steeds langzamer te worden. Zo bleek uit vergelijkend onderzoek dat onze
reactiesnelheid de afgelopen eeuw is gedaald. Momenteel doen we er 184 milliseconden langer over om na
een oplichtend lampje een knop in te drukken dan iemand in 1889. Dat is een IQ-daling van veertien punten,
aldus de onderzoekers.
En deze vorm van traagheid en passiviteit lijkt tot uitstelgedrag, en direct daarop afstelgedrag, te leiden.
Wat doe je eraan?
Michel Lejeune van Trancewerk heeft daarvoor een ultieme oplossing ontwikkeld, die je helpt om
uitstelgedrag 100% automatisch van binnenuit om te zetten in natuurlijk actiegedrag! Omdat het probleem
zich in het brein afspeelt, moet daar ook de oplossing gevonden worden.
Lejeune heeft een mp3-hypnosesessie ontwikkeld, waarmee al na enkele keren luisteren, uitstel- en/of
afstelgedrag wordt omgezet in actiegedrag. Het gevolg is dat je voortaan meteen aan dingen begint. Je krijgt
daardoor veel meer voor elkaar en houdt tijd over om leuke dingen te doen. Uiteindelijk stuur je hiermee je
leven in de juiste richting.
Peter, die deze sessie deed, zegt erover:
“Mijn vriendin klaagde vaak dat ik altijd dingen tot op het laatste moment liet liggen en dat was ik zo zat. Ik
was het zat dat ik vaak dingen liet liggen en ik was het gezeur daarover ook zat. Deze sessie heeft me
enorm geholpen want op de een of andere manier doe ik iets veel sneller zodra het gedaan moet worden.
Mijn vriendin en collega’s valt het ook op. Ze zijn allemaal verbaasd en positief verrast.”
En Marieke zegt:
“Ik liep tegen problemen op op mijn werk omdat ik vaak zei dat ik werkzaamheden zou doen en het dan pas
op het laatste moment deed en het vaak niet af was. Ik probeerde wel eerder te beginnen maar het lukte
gewoon niet. Ik kreeg vaak het verwijt dat ik prioriteiten moest stellen maar dat hielp niet. Deze sessie heeft
dat veranderd. Ik begin nu meteen aan opdrachten en heb ze nu vaak ruimschoots voor deadlines af. Ik ben
helemaal blij met deze verandering.”
De sessie ‘Doe het Nu!’ is nog enkele dagen voor slechts tien euro te downloaden. Klik HIER en maak
gebruik van het aanbod.
Klik hier voor meer informatie.
Bronnen: © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/we-worden-steeds-passiever-en-trager-wat-doe-je-eraan/
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IJsland doet wat Nederland niet doet: 26 topbankiers de cel in wegens rol in financiële crisis
in: Financieel Robin de Boer 22 oktober 2015
Terwijl banken in de rest van de wereld werden gered door de overheid toen ze tijdens de financiële crisis op
het punt stonden om te vallen, heeft IJsland al 26 topbankiers in de gevangenis gegooid. Ze moeten alles bij
elkaar 74 jaar brommen. De meeste veroordeelde bankiers hebben straffen gekregen van twee tot vijf jaar.
De maximumstraf voor financiële misdrijven in IJsland is zes jaar, maar er gaan stemmen op om nog
zwaardere straffen te geven. Onlangs werden drie topmanagers van Landsbankinn, twee topmanagers van
Kaupthing en een prominente investeerder veroordeeld wegens misdrijven die ze vlak voor de financiële
crisis van 2008 hebben begaan, meldtIceland Magazine.
Geen bezuinigingen in IJsland
Om te kunnen blijven functioneren moest de IJslandse regering een lening afsluiten bij het IMF. In
tegenstelling tot andere landen besloot IJsland de criminelen die het financiële systeem uitbuitten
verantwoordelijk te houden voor hun daden.
De IJslandse president Olafur Ragnar Grimmson legde uit hoe zijn land wist te herstellen van de wereldwijde
financiële crisis: “We waren slim genoeg om de traditionele orthodoxieën van de westerse financiële wereld
niet te volgen. We lieten de banken omvallen, we steunden het volk en zagen af van
bezuinigingsmaatregelen die overal in Europa worden doorgevoerd.”
Hoge bonussen
Terwijl IJsland de veroorzakers van de financiële crisis heeft veroordeeld, doet Amerika precies het
tegenovergestelde. Nadat het Congres de omvallende Amerikaanse banken uitkocht met 700 miljard dollar
belastinggeld, kregen veel bankdirecteuren dankzij het zogeheten Troubled Asset Relief Program (TARP)
ook nog eens hoge bonussen. Het lijkt er sterk op dat het ambtelijk apparaat in de VS danst naar de pijpen
van de financiële bazen en dat niemand hen verantwoordelijk gaat houden voor het manipuleren en het laten
crashen van de financiële markten. En dan nog een voorbeeldje uit eigen land. Toen bank-verzekeraar SNS
Reaal met 3,7 miljard euro belastinggeld werd gered, kwam naar buiten dat de topmannen van de bank in
luxe leefden.
[RawStory via Free Thought Project]
http://www.ninefornews.nl/ijsland-doet-wat-nederland-niet-doet-26-topbankiers-de-cel-in-wegens-rol-infinanciele-crisis/
Digitale kolonisatie: “Google-topman zit in geheim genootschap, bepaalt manier van denken van
miljarden mensen”
in: Buitenland Robin de Boer 25 oktober 2015
De voorzitter van Google zit in een geheim genootschap dat logistieke ondersteuning geeft aan de
presidentscampagne van Clinton. Dat zegt klokkenluider Julian Assange in gesprek met De Morgen.
“Eric Schmidt staat heel dicht bij Barack Obama en Hillary Clinton,” zei de oprichter van WikiLeaks. “Hij is het
geheime wapen van Clinton, dat weten maar weinig mensen. Obama, Clinton en Schmidt zitten in dezelfde
familie.” Hoewel de NSA volgens de Australiër nog altijd meer informatie verzamelt dan internetreuzen
Google en Facebook, gebruikt de spionagedienst veel informatie van deze bedrijven. De laatste jaren is
Schmidt vaak aanwezig op de Bilderbergconferentie, de jaarlijkse bijeenkomst voor machtigste mensen op
aarde. Assange vindt dat Europa de macht van de grote techbedrijven aan banden moet leggen. “Google en
Facebook zijn heel machtg,” zei hij. “Ze bepalen de manier van denken van miljarden mensen. Je zou het de
disneylandisering van het internet kunnen noemen. Of misschien is ‘digitale kolonisatie’ de beste term om
het te omschrijven.” Volgens de klokkenluider bepalen de internetgiganten wat we mogen weten en wat niet.
Alle controversiële informatie wordt geweerd. Assange roept Europa op de mediamonopolies aan te pakken.
[DeMorgen]
http://www.ninefornews.nl/digitale-kolonisatie-google-topman-zit-in-geheim-genootschap-dat-manier-vandenken-van-miljarden-mensen-bepaalt/`

“Buitenaardse techniek gaat onze aardbol ingrijpend veranderen”
in: ET Robin de Boer 24 oktober 2015
Onlangs werd met de Kepler-telescoop een wel heel vreemde ster gevonden in de Melkweg. Volgens Jason
Wright, een gerespecteerde astronoom van de Penn State University, is het aannemelijk dat een
buitenaardse beschaving een gigantische structuur heeft gebouwd die verantwoordelijk is voor het
ongewone gedrag van de ster. En pas geleden stelde de Russische miljardair Joeri Milner 100 miljoen dollar
ter beschikking voor onderzoek naar buitenaards leven. Het project is volgens initiatiefnemers Milner en
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natuurkundige Stephen Hawking het grootste wetenschappelijke project ooit voor het ontdekken van
intelligent leven buiten de aarde. De Canadese ex-minister Paul Hellyer gaat nog een stapje verder. Hij
beweert dat buitenaardse techniek onze aardbol ingrijpend zal veranderen.
‘Veel te veel om af te doen als onzin’
Volgens voormalig lucht- en ruimtevaartdocent van de TU Delft Coen Vermeeren zijn ‘ze’ er al. Hij gelooft dat
de aliens vredelievend zijn en de mensheid verder kunnen helpen. De wetenschapper schreef in 2013 het
boekUFO’s bestaan gewoon, waarna hij naar eigen zeggen veel reacties kreeg van mensen die het fijn
vonden dat hun waarnemingen en ideeën eindelijk serieus worden genomen.
Keihard wetenschappelijk bewijs ontbreekt, maar Vermeeren wijst erop dat er de laatste 60 jaar veel UFOmeldingen zijn gedaan door getrainde waarnemers zoals piloten, astronauten en militair personeel. “Er is
video- en fotomateriaal, er zijn radarbeelden, er zijn talloze getuigenverklaringen: het is gewoon veel te veel
om af te doen als onzin,” zegt hij.
Robin de Boer, hoofdredacteur van Ninefornews.nl, merkt dat de groep mensen die verder wil kijken dan
hemel en aarde gestaag groeit. Uit peilingen in onder meer Groot-Brittannië blijkt dat inmiddels meer dan de
helft van de mensen gelooft in intelligent buitenaards leven. Dat was 20 jaar geleden wel anders.
‘We worden warm gemaakt voor het buitenaardse’
“De NASA komt met de ene na de andere spannende onthulling, variërend van de aanwezigheid van water
op Mars tot ijs op Pluto. Dat is spectaculair,” vertelt De Boer aan het AD. “En vooraanstaande astronomen
beweren dat we binnen nu en een generatie intelligent buitenaards leven zullen ontdekken. We worden dus
langzamerhand warm gemaakt voor het buitenaardse.”
Je wordt nu nog vaak belachelijk gemaakt en sociaal uitgesloten als je beweert dat je UFO’s hebt gezien,
aldus Vermeeren. Daar zal volgens hem pas verandering in komen als er serieus wetenschappelijk
onderzoek naar dit fenomeen wordt gedaan en als overheden minder krampachtig informatie over UFO’s
onder de pet houden.
Het hele artikel is vandaag te lezen in het AD Magazine. [AD]
http://www.ninefornews.nl/buitenaardse-techniek-zal-onze-aardbol-ingrijpend-veranderen/
Britse ex-politicus: “Ik heb duistere plannen van de Illuminati tegengehouden”
in: Het Complot Robin de Boer 24 oktober 2015
Een Britse oud-politicus heeft beweerd dat hij de LHC-deeltjesversneller ervan heeft weerhouden een poort
naar een andere dimensie te openen die een einde zou hebben gemaakt aan de mensheid. Dat schrijft de
Britse Daily Express.
Simon Parkes, tot april dit jaar actief als gemeenteraadslid in Whitby in het graafschap North Yorkshire,
beweert dat ‘psychopathische’ leden van de Illuminati de deeltjesbotser wilden gebruiken om een vortex te
openen die hen in staat zou stellen de controle te krijgen over de hele mensheid.
De Large Hadron Collider is ’s werelds grootste en meest krachtige deeltjesversneller en wordt momenteel
door de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) gebruikt om te speuren naar parallelle universa.
Spirituele rijk
Complottheoretici stellen dat de Illuminati een geheime organisatie is die boven de wereldleiders staat.
Parkes claimt in augustus een sinister plan van deze elite te hebben tegengehouden, toen de groep op het
punt zou hebben gestaan de LHC te gebruiken om een poort te
openen en nog machtiger te worden.
Simon Parkes
Parkes zei zelfs dat de LHC met behulp van technologie van een
andere planeet is ontwikkeld door kwaadaardige wetenschappers
van de Illuminati om te knoeien met tijd, poorten naar andere
dimensies te openen en de link tussen goede mensen en het
spirituele rijk te verbreken.
Onweersbui
Op 15 augustus zou zijn geprobeerd om deze link te verbreken.
Volgens Parkes is dat niet gelukt vanwege de inspanningen van een
wereldwijde meditatiegroep. Hij claimt dat zijn groep een ‘telepathische golf van positieve energie’ stuurde
waardoor de poort niet helemaal kon opengaan en de LHC werd beschadigd. Er zou ook een grote
onweersbui boven Zwitserland zijn ontstaan, waardoor de stroom uitviel.
Parkes haalde eerder het wereldnieuws door in een documentaire te zeggen dat hij een kind heeft verwekt
bij een alien die hij regelmatig opzoekt. Hij zei dat zijn vrouw niet blij is met zijn verhouding met het
buitenaardse wezen, maar dat hij het niet als verkeerd ziet omdat het niet ‘op een menselijk niveau is’.
CERN was niet gelijk bereikbaar voor commentaar.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/britse-ex-politicus-ik-heb-duistere-plannen-van-de-illuminati-tegengehouden/
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Geheimen van de elite: waarom staan de rijkste families ter wereld niet op de rijkenlijst van Forbes?
Robin de Boer 23 oktober 2015
Terwijl Credit Suisse berekende dat de helft van alle rijkdom nu in handen is van één procent van de
wereldbevolking, kun je je afvragen waarom de Rothschilds en de Rockefellers niet op de lijst van rijkste
mensen staan die ieder jaar bekend wordt gemaakt door zakenblad Forbes.
De legendarische bankier Mayer Amschel Rothschild zei eens: “Geef mij het recht om het geld van een land
te creëren en controleren, dan maakt het mij niet uit wie de wetten maakt.” Het vermogen van zijn familie
wordt geschat op meer dan een biljoen dollar. Waarom weten veel mensen niet dat ze bestaan en waarom
noemt Forbes ze nooit?
De top van de rijkste één procent bezit nu meer dan 50,4 procent van alle rijkdom, zo blijkt uit het Global
Wealth Report 2015 van Credit Suisse. Oxfam berekende eerder al dat het vermogen van de rijkste één
procent van de wereldbevolking dat van de overige 99 procent in 2016 overstijgt. De Britse ngo riep op om
‘de regels te herschrijven’, zodat deze ‘duizelingwekkende’ ongelijkheden gecorrigeerd worden.
Geheimzinnigheid
Op de lijst van de rijkste mensen van Forbes staan directeuren van grote corporaties, hedgefondsmanagers
en filantropen. Bovenaan staat Bill Gates met een geschat vermogen van 79,2 miljard dollar. Maar waar
staan de royals, de Rothschilds en de Rockefellers?
De lijst van Forbes maakt geen melding van royals of dictators die hun rijkdom hebben vergaard door middel
van een machtspositie of die de macht hebben over de rijkdom van hun land, meldt True Activist. Op deze
manier krijgen de mensen die aan de touwtjes trekken weinig media-aandacht.
Dit verklaart waarom de koningin van Engeland niet op de lijst staat. De Britse krant The Guardian schreef al
in 2002 dat de omvang van haar fortuin moeilijk kan worden geschat omdat haar investeringen met veel
geheimzinnigheid worden omgeven. In tegenstelling tot Britse politici hoeft zij geen openheid van zaken te
geven, waardoor er niets geweten is over mogelijke belangenverstrengelingen.
Oorlog tegen terrorisme
Hetzelfde geldt voor de Rothschilds en de Rockefellers, volgens journalist Dean Henderson mede-oprichters
van de Federal Reserve. De gepensioneerde bedrijfsadviseur Gaylon Ross, auteur van het boek Who’s Who
of the Global Elite, zou in 1998 te horen hebben gekregen dat de familie Rockefeller beschikt over een
vermogen van 11 biljoen dollar en dat de Rothschilds bij elkaar 100 biljoen dollar waard zijn.
“Het enige probleem met rijkdom is: wat doe je ermee?” Deze retorische vraag werd gesteld door niemand
minder dan John D. Rockefeller.
Wijlen filmmaker Aaron Russo, bekend van From Freedom to Fascism, claimde dat hij een jaar voor 9/11
van Nick Rockefeller had gehoord dat de VS Afghanistan en Irak zou binnenvallen en dat er een ‘oorlog
tegen terrorisme’ zou volgen, waarin soldaten in grotten op zoek zouden gaan naar niet-bestaande vijanden.
Rockefeller zou Russo hebben verteld wat zijn familie voor de wereld in petto had: eindeloze oorlogen,
economische crises en chaos en onrust op zo’n grote schaal dat mensen uiteindelijk de ultieme ‘oplossing’
zullen omarmen: een wereldregering.
Global Security Fund
Ashley Mote, voormalig lid van het Europees Parlement voor de Britse eurosceptische partij UKIP, vroeg in
Brussel aandacht voor het Global Security Fund dat in de jaren negentig is opgericht onder de auspiciën van
Jacob Rothschild. Mote wees erop dat dit fonds wordt gebruikt voor geopolitieke doeleinden en aangestuurd
door de inlichtingendiensten. Hij wilde weten op welke manier de Europese Unie betrokken is bij het Global
Security Fund en welke relaties het fonds heeft met instellingen binnen de EU.
Mote kreeg geen antwoord op zijn vraag. In plaats daarvan kreeg hij vijf jaar gevangenisstraf opgelegd voor
het declareren van 700.000 euro aan niet gemaakte kosten. Zelf zei hij dat hij werd aangevallen omdat
hij tegen de EU is. Van 2004 tot 2009 bleef hij in het Europees Parlement filippica’s afsteken tegen de
corruptie en verkwisting waaraan de EU zich schuldig zou maken.
https://youtu.be/NEQyakpsv5E - [True Activist] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/geheimen-van-de-elite-waarom-staan-de-rijkste-families-ter-wereld-niet-op-derijkenlijst-van-forbes/
“De voedingsindustrie dringt ons producten op die ertoe leiden dat we massaal verkouden, te dik of
ziek worden”
in: Gezondheid Robin de Boer 22 oktober 2015
Cors van den Berg, auteur van het boek ‘Niet te verteren’, vindt dat mensen zich bewust moeten zijn van wat
er in ons eten zit en wat dat met je kan doen. Hij wil ouders helpen hun kinderen een gezond
voedingspatroon aan te bieden.
“De laatste 30, 40 jaar eten we veel onnatuurlijke producten, met kunstmatige ingrediënten en andere
toevoegingen, zoals geraffineerde suiker, E-nummers, antibiotica, hormonen, metalen en transvetten,” zegt
Van den Berg.
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“Omdat ze niet van natuurlijke aard zijn, herkent ons lichaam deze toevoegingen niet als voedsel. Dit heeft,
is inmiddels bewezen, tot gevolg dat onze weerstand daalt, waardoor we sneller ziek worden. Aan de andere
kant is er de laatste twee jaar een enorme revolutie op gang gekomen van gezonde producten, waar je niet
ziek van wordt, maar die je weerstand juist versterken,” legt hij uit.
Lichaamsvreemde stoffen
De reguliere voedingsindustrie dringt ons producten op vol lichaamsvreemde grondstoffen en andere
ingrediënten die ertoe leiden dat we massaal verkouden, te dik of ernstig ziek worden. Deze zogenaamde
voeding wordt bij elkaar gehouden door scheppen vol geraffineerde suiker die ons lichaam niet herkent als
voeding, aldus Van den Berg.
Hij zegt dat aan en in het fruit en de groenten die we in de supermarkt kopen 25 tot 30 verschillende
pesticiden kleven. En het vlees van koeien, kippen, varkens, kalveren en lammeren bestaat volgens hem
vooral uit water en stoffen als antibiotica, hormonen, zware metalen en een scala aan E-nummers.
‘Onwaarschijnlijke arrogantie en nietsontziende winstbejag’
“Snacks zoals kipnuggets die je bij de McDonald’s koopt, bevatten wel plastic en haar, maar geen kip, en
haar patat is zo volgepropt met scheikundige producten dat het net als plastic na vier jaar buiten de koelkast
nog steeds dezelfde samenstelling heeft en gewoon gegeten kan worden,” klinkt het.
Hij wijst erop dat onze voeding door overmatig gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, monoculturen
en mestinjecties nauwelijks of geen voedingsstoffen meer bevat, zodat ons immuunsysteem verzwakt raakt
en we eerder ziek worden.
Het boek van Van den Berg is een aanklacht tegen de moderne voedingsindustrie, de overheid en het
Voedingscentrum, tegen hun ‘onwaarschijnlijke arrogantie en nietsontziende winstbejag’, maar ook tegen
‘naïviteit, blind vertrouwen en gemakzucht van de consument’.
Meer informatie vind je op de website www.nietteverteren.nl
[Dichtbij]
http://www.ninefornews.nl/de-voedingsindustrie-dringt-ons-producten-op-die-ertoe-leiden-dat-we-massaalverkouden-te-dik-of-ziek-worden/

“We zijn geschokt”: 85% tampons en hygiëneproducten besmet met giftige onkruidverdelger van
Monsanto
in: Gezondheid Robin de Boer 23 oktober 2015
Argentijnse wetenschappers hebben sporen van glyfosaat gevonden in 85 procent van de hygiëneproducten
voor vrouwen. Glyfosaat is het actieve ingrediënt van de onkruidbestrijder Roundup van landbouwreus
Monsanto.
Het onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Universiteit van La Plata. Glyfosaat zat in het overgrote deel
van de tampons, soorten maandverband, steriele gaasjes, wattenstaafjes en veegdoekjes.
In maart publiceerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport waarin de herbicide wordt geclassificeerd als ‘mogelijk
kankerverwekkend’.
Afbraakproduct
De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd door hoofdonderzoeker Damián Marino van de Universiteit van
La Plata. De onderzochte producten zijn gekocht in supermarkten en drogisten in het gebied rond de
universiteit. 85 procent van de commerciële producten bevatte glyfosaat en in 62 procent van de
verzorgingsproducten zat AMPA, het afbraakproduct van glyfosaat.
Bijna 100 procent van alle katoen die in Argentinië wordt geproduceerd is genetisch gemodificeerd. “We
gaan nu kijken welke andere herbiciden er in de producten zitten,” zei Marino tijdens zijn presentatie.
Fruit en groente
“We zijn geschokt,” zei dr. Medardo Ávila Vázquez in een reactie op het rapport. “We hadden onze aandacht
gericht op de aanwezigheid van glysfoaat in voedsel, maar we verwachtten niet dat de producten die we in
ziekenhuizen en gezondheidscentra gebruiken om mensen te genezen, zijn besmet met een
kankerverwekkend product. De autoriteiten moeten reageren op deze situatie.”
Uit een eerder onderzoek van de Nationale Universiteit van La Plata bleek dat 8 op de 10 soorten fruit en
groente pesticiden bevatten. Van de 60 geanalyseerde monsters bleek 76,6 tenminste één chemische stof
en 27,7 procent tussen de drie en vijf pesticiden te bevatten.
“Er worden veel verschillende pesticiden gebruikt. De cocktail van chemicaliën is buitengewoon krachtig,” zei
Marino. De wetenschappers troffen onder meer de insecticide endosulfan aan, die al sinds 2013 verboden is
in Argentinië.
[Revolution News]
http://www.ninefornews.nl/we-zijn-geschokt-85-tampons-en-hygieneproducten-besmet-met-giftigeonkruidverdelger-van-monsanto/
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In Oekraïne lijkt intussen alles rustig
20 oktober, 2015 | Auteur: Boudine
In het “onderzoek” naar het neerschieten van MH17 mocht Oekraïne
zelf besluiten welk bewijs er al dan niet naar buiten werd gebracht.
Dat was dus een grote farce! In Oekraïne lijkt intussen alles rustig. Er
wordt niet langer geschoten op steden en dorpen in de Donbass, de
BUK-raketten zwijgen. In Oekraïne heerst nu een regering van
westerse marionetten, de coup is geslaagd. Weliswaar is het niet
gelukt om een wereldoorlog met Rusland te beginnen, maar de band
met Rusland is verbroken en Oekraïne behoort nu tot het vrije wilde
westen, dus is er toch iets bereikt.
De vurige oorlog tegen de “pro-Russische separatisten” van de Donbass is na het Minsk 2 verdrag van 12
februari dit jaar langzaam maar zeker gedoofd. Aan de regering van Kiev zal dat niet hebben gelegen! De
soldaten willen niet langer vechten, getuige deze headlines:
februari 2015: Ukraine Passes Law Allowing Military to Shoot Deserters
juli 2015: Ukrainian Soldiers Refuse To Take Orders From Kiev; Desertion And Lawlessness Take
Hold
oktober 2015: Ukraine War Deserters: 16,000 Troops Abandoned Military Since Conflict Began, Kiev
Official Says
6 oktober 2015: Ukraine’s parliament legalizes foreign mercenaries in country:
An explanatory note for the document says the goal is to “increase the Armed Forces combat capability and
reduce Ukraine’s human and financial losses resulting from combat actions in eastern Ukraine”
Om te voorkomen dat mensen naar Rusland vliegen, zal het vliegverkeer binnenkort worden
gestaakt: Flights between Russia and Ukraine to cease completely on Oct. 25
October 15, 2015 Alexei Lossan, RBTH
On Oct. 25 direct flights between Russia and Ukraine will come to an end, after Kiev imposed sanctions on
Russian airlines and Moscow responded by banning Ukrainian flights to Russia.
Intussen heeft Oekraïne nog een schuld van 3 miljard dollar aan Rusland, maar de westerse schuldeisers
hebben genoegen genomen met een korting op hun schuld van 20%. Oekraïne eist daarom dat Rusland
hetzelfde doet. Zo niet, dan betalen ze niets. In new showdown, Ukraine gives Russia 2 weeks to agree
to restructuring of $3 bln loan Betalen ze niet, dan kan Rusland nog altijd de gaskraan dichtdraaien!
Gazprom is immers een staatsbedrijf… Tot op heden probeert Rusland echter te vermijden dat de hele
bevolking van Oekraïne doodvriest!
Putin calls on IMF to help Ukraine pay off its debt to Moscow
https://youtu.be/nGoOhzVZzAo
Met de corruptie in Oekraïne gaat het ook prima. Hoeveel miljard er al is verdwenen in de zakken en
Zwitserse bankrekeningen van de heersende oligarchen, valt niet bij te houden, maar Welcome to Ukraine,
the most corrupt nation in Europe. Dit is maar een voorbeeld: Ukraine: Ex-Head of Security Service
Accuses President’s Ally of Money Laundering
At an anti-corruption committee meeting today Valentyn Nalyvaichenko, former head of Ukraine’s Security
Service, accused lawmaker Ihor Kononenko, of the Petro Poroshenko Bloc, of money laundering.
The allegations come amid several accusations of corruption against major associates of President Petro
Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk.
Het land verkeert in een diepe economische crisis, er wordt overal op bezuinigd, pensioenen, onderwijs en
ga zo maar door. Daarbij vergeleken is Griekenland een paradijs van welvaart! Oekraïne heeft dringend
economische hulp nodig, en veel ook! Ukrainian Finance Minister: $40 Bln in Assistance Not Enough
Finance Minister Natalia Yaresko considers a $40 billion assistance program from the IMF not
enough to guarantee Ukraine’s economic stability in the long-term.
In an interview with the Financial Times, Yaresko called for the United States, the EU and other loanersto
double financial assistance to the conflict-torn state in 2016.
Welkom in het vrije wilde westen! Ooit was Oekraïne communistisch, maar dat is zooooo lang geleden,
vergeet het maar! Kiev Regime Sinking Headlong Into Orwellian Abyss
The Banderite revisionists’ drive to erase all sign of the past is not only targeting symbols and
monuments, but philosophers, writers, and artists
Like a communist regime of yore, the Ukrainian government has started to publish a list of unwanted artists
who are guilty of “utterances in favor of the violation of Ukraine’s territorial integrity”.
In September, a further list of individuals and companies carefully provided by the enchanting secret service
SBU, and officially checked by Ukraine’s National Council of Defense and National Security (NSDC),
followed. The entities are accused of posing a “real or potential threat to national interests, national security,
sovereignty and territorial integrity as well as of the support of terrorist activities“. Some of the named
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journalists, though, were of western origin (some listed were BBC employees) and were reluctantly removed
after official protests from the west.
De geschiedenis wordt herschreven: Oekraïne heeft nu geheel zelfstandig de Tweede Wereldoorlog
gewonnen! Iedere herinnering aan Rusland en het communisme moet worden uitgestuft. Straatnamen
worden omgekat,standbeelden neergehaald en schoolboekjes herzien. George Orwell of nog erger?
Oekraïne was altijd in oorlog met Rusland! En de bevolking probeert uiteraard te overleven! In Oekraïne is
geen werk, dus gaan ze naar Polen. Want een mens moet toch eten, nietwaar…
EU for U: Shattered dreams of unemployed Ukrainians in Poland (RT Documentary) duurt 25 minuten.
https://youtu.be/uLSIjq1zozI
http://www.boublog.nl/2015/10/20/in-oekraine-lijkt-intussen-alles-rustig/#more-22563

Schoolkinderen krijgen opdracht zelfmoordbrief te schrijven
Iedere dag opnieuw sturen wij onze kinderen naar de
staatsopvoedingsfabriek die we met een mooi woord "school"
noemen.
Hier worden goed gedisciplineerde burgers gekweekt die zich later
prima kunnen redden met alle facetten van het leven, inclusief de
dood.
De herfstvakantie is weer afgelopen en dat betekent dat er vandaag
tienduizenden mensen hun kinderen sturen of brengen naar de
opvoedingsfabriek van de staat.
Een instituut dat op efficiënte wijze een einde maakt aan het kritisch
denken en aan een gezonde dosis creativiteit.
Ze mogen best creatief zijn, maar dan wel binnen de door de overheid vastgestelde kaders zoals dat
onlangs bleek in een Zweedse school.
Hier vond een incident plaats dat zelfs de ouders van Zweedse kinderen in rep en roer bracht en die zijn wel
wat gewend in hun land. Het gebeurde in een school in het plaatsje Skelleftea in het noordoosten van
Zweden.
De opdracht die de 13-jarigen kregen was het schrijven van een fictieve zelfmoordbrief, waarbij hen werd
verteld dat ze moesten doen alsof ze deze brief schreven aan hun moeder. Deze bepaalde opdracht vormde
onderdeel van een programma dat gaat over geestelijke afwijkingen.
Onderdeel was dat de kinderen moesten luisteren naar een audioverhaal over een meisjes dat van plan was
zelfmoord te plegen.
Nadat ze naar dit hartverscheurende verhaal hadden zitten luisteren, kregen ze van hun leraar of lerares
opdracht om een brief te sturen naar de moeder van het meisje waarin ze moesten uitleggen dat de
gedachten dat het meisje had over zelfmoord niet de schuld van de ouders was.
Om hun taak wat “gemakkelijker” te maken, had de leerkracht erbij verteld dat ze tijdens het schrijven van
die brief zich moesten inbeelden dat ze die aan hun eigen moeder stuurden.
Zodoende kwamen een aantal kinderen thuis met het werk wat ze hadden gedaan waarvan een fiks aantal
ouders zich vervolgens een hoedje schrokken en furieus waren. De afschuw onder de ouders was groot en
de meesten voelden zich na het lezen van die fictieve brief totaal overstuur.
De school echter zegt dat ze niets verkeerds hebben gedaan, dat dit
allemaal onderdeel is van het voorgeschreven programma en dat ze
volledig achter de leerkracht staan die deze opdracht aan de
kinderen heeft gegeven.
Het is tenslotte voorgeschreven door de overheid dus wordt het
zonder verder nadenken uitgevoerd, waarbij geen moment wordt
nagedacht over wat voor effect dit soort dingen hebben op zowel
ouders als kinderen.
Of men heeft er wél goed over nagedacht; in welk geval het nog
erger is. Gelukkig komen op de school waar jouw kinderen naartoe
gaan dit soort dingen niet voor....
Bron: RT News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9919:schoolkinderen-krijgenopdracht-zelfmoordbrief-te-schrijven&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Turkse undercover journalist: 450.000 ISIS-strijders in Europa klaar voor oorlog
‘Grootschalige voorbereidingen in Duitsland en Groot Brittannië op duizenden terreuraanslagen en
sabotage acties’
Een Slowaakse alternatieve nieuwssite berichtte enkele dagen
geleden dat de Turkse journalist Mehmet Akhul anderhalf jaar lang
undercover heeft geopereerd om erachter te komen wat er waar is
van de eerder geuite dreigementen van ISIS om duizenden als
vluchtelingen vermomde terroristen naar Europa te sturen. Vorige
week meldde Akhul zich vrijwillig bij de politie in Jordanië met het
schokkende bericht dat er nu al ruim 450.000 terroristen in Europa
zijn, die in onder andere Darmstadt, Offenbach en Hanau in
Duitsland, en Leicester, Coventry en Birmingham in Groot Brittannië zouden wachten op het bevel om een
grootschalige terreuroorlog te beginnen.
Akhul beschreef in detail hoe de ISIS strijders in Europa zijn georganiseerd, en hoe ze gebruik maken van
vrouwen en kinderen om als zogenaamde vluchtelingen in de nietsvermoedende Europese landen te worden
opgenomen. Hier maken de terroristen vervolgens contact met bestaande, omvangrijke geheime islamitische
militaire netwerken, die voornamelijk via de inmiddels duizenden moskeeën in Europa zijn opgebouwd.
‘Meer dan 450.000 terroristen bereiden aanslagen en sabotage acties voor’
‘De oorlog in Europa is begonnen,’ zou een hoge Duitse politie official hebben gezegd. Buiten het zicht van
het publiek zouden er op dit moment in Duitsland en Groot Brittannië grootschalige maatregelen worden
genomen om voorbereid te zijn op ontelbare terreuraanslagen en sabotage acties tegen overheidsdoelen,
burgers, de infrastructuur en de energie- en watervoorziening.
In de Oostenrijkse grensplaats Reichenfels zorgden duizenden migranten er op een wel heel eenvoudige
wijze voor dat het dorp op waterrantsoen moest: alle kranen die ze konden vinden werden met opzet
urenlang wijd opengezet (2).
De als migranten vermomde moslimterroristen communiceren volgens Akhul via het in Dubai gevestigde
Etisalat, waarop dagelijks tienduizenden berichten zouden worden uitgewisseld over de aanstaande
terreuroperaties in Europa. De Turkse journalist schat dat er op dit moment al meer dan 450.000 ISIS
strijders in Europa zijn, waarvan 80% klaar is om op bevel in actie te komen.
Dat bevel kan in theorie nog lang op zich laten wachten, maar ook al morgen komen. Een ding is zeker: hoe
langer het duurt, des te meer ‘van hen’ zullen er hier zijn, en des te moeilijker zal het worden om ons tegen
hen te verweren.
Xander - (1) Denník Politika (via Hartgeld), (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Turkse-undercover-journalist-450000-ISIS-strijders-in-Europaklaar-voor-oorlog

Oud-directeur Pakistaanse geheime dienst: “Osama bin Laden stierf in 2005 natuurlijke dood”
in: Buitenland Robin de Boer 26 oktober 2015
Al Qaida-leider Osama bin Laden is in 2005 een ‘natuurlijke dood’ gestorven. Hij is niet doodgeschoten door
Navy Seals in het Pakistaanse Abbottabad. Dat heeft de voormalige directeur van de machtige Pakistaanse
geheime dienst ISI Hamid Gul vlak voor zijn dood gezegd.
“Osama was niet in Abbottabad,” zei Gul tijdens een tv-interview eind juni. “Hij is in 2005 een natuurlijke
dood gestorven.”
De oud-chef van ISI voegde toe dat de waarheid over de inval in Abbottabad op 2 mei 2011 aan het licht zal
komen. Vier jaar geleden meldden Amerikaanse media dat Navy Seals Osama bin Laden hadden gedood
tijdens een aanval op zijn villa in de stad Abbottabad in de Pakistaanse provincie Khyber-Pakhtunkhwa.
Het Amerikaanse leger claimde dat het lichaam van Bin Laden voor identificatie was overgevlogen naar
Afghanistan en binnen 24 uur op zee begraven.
Eerder zei de Amerikaanse journalist Seymour Hersh dat Washington heeft gelogen over operatie Neptune
Spear in Pakistan. Hersh onthulde dat een Pakistaanse oud-inlichtingenofficier, die nu in Washington voor
de CIA zou werken, de locatie van de schuilplaats van Osama bin Laden had doorgegeven aan het
Amerikaanse leger.
Gul stierf in augustus dit jaar op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.
[One India]
http://www.ninefornews.nl/oud-directeur-pakistaanse-geheime-dienst-osama-bin-laden-stierf-in-2005natuurlijke-dood/
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De dood van Europa: Hoe massale immigratie moslims de verzorgingsstaat vernietigt
‘Europa drinkt rattengif om van een verkoudheid te genezen. In plaats van het veranderen van zijn waarden
probeert het deze overeind te houden door zelfmoord te plegen. Het Mohammed pensioenplan zal het
Europese socialisme niet redden, maar juist begraven.’
Hun komst betekent het einde van uw pensioen, uw uitkering en uw
ziektekostenverzekering – kortom, van onze totale sociale zekerheid.
In ruil daarvoor mogen de gezonde Europeanen straks tot hun
e
70 doorwerken, terwijl ze van hun loon nog amper zullen kunnen
rondkomen.
Onder de kop ‘Hoe het Mohammed pensioenplan Europa zal
vermoorden’ beschrijft FrontPage en Freedom Center journalist en
auteur Daniel Greenfield hoe de massale immigratie van moslims de Europese verzorgingsstaat totaal zal
doen instorten. ‘De Europese leiders praten in deze tijd over het overeind houden van de Europese waarden
door moslimmigranten op te nemen en te integreren... Het komt niet in hen op dat hun plan om deze
Europese waarden te bewaren erop neer komt dat diezelfde waarden worden vermoord.’
Hun Shariapatrouilles en ISIS-vlaggen voor onze tolerantie en vrouwenrechten
Deze ‘Europese waarden’ brachten Zweden, met nog geen 10 miljoen inwoners, ertoe om in één jaar
180.000 moslims op te nemen. Van deze ‘nieuwe Zweden’ werd verwacht dat ze automatisch tolerantie,
vrouwenrechten en het homohuwelijk zouden accepteren. ‘Maar in plaats van deze Europese waarden
hebben ze de steden in Europa gevuld met Sharia patrouilles, woedende werkloze mannen met ISIS
vlaggen en hier en daar een terreuraanslag.’ Landen die weigerden opnieuw grenscontroles in te voeren
worden nu gedwongen om veel geld uit te geven aan contra-terreureenheden. ‘De Centraal Europese
landen ontdekken nu dat de Europese waarden weinig van doen hebben met het overeind houden van
levensvatbare functionerende Europese staten, maar in plaats daarvan met een soort statisch socialisme.
Maar zelfs een socialistische verzorgingsstaat is afhankelijk van mensen die werken.’
Greenfield geeft als voorbeeld hoe de sociale zekerheid in de Amerikaanse staat Maine recent instortte toen
de door president Obama binnengehaalde duizenden Somalische moslims allemaal tegelijkertijd stonden te
dringen om een uitkering te krijgen. Hij wijst tevens op de toespraak van Koning Willem Alexander 2 jaar
geleden, die verklaarde dat de verzorgingsstaat ‘onhoudbaar’ was geworden. In datzelfde jaar kondigde de
Deense regering eveneens de ‘modernisering’ –in realiteit een strenge hervorming- van de royale sociale
voorzieningen aan.
Multiculti maakt einde aan sociale zekerheid
‘Het probleem is echter niet modernisering, maar middeleeuwsering: 27% van de Marokkanen en 21% van
de Turken in Nederland zijn werkloos, en 27% van de Irakezen in Denemarken. En als ze al werk hebben
dan is hun inkomen ver beneden het Europese gemiddelde... Nu de Europese landen multicultureel zijn
geworden, kunnen ze de verzorgingsstaat niet meer betalen.’
Terwijl Europa tientallen jaren lang investeerde in de waarden van de verzorgingsstaat, investeerde de
moslimwereld in grote gezinnen. ‘Europa verwacht dat de moslimwereld het krimpende geboortecijfer
compenseren door te werken en te betalen voor het systeem, zodat de ouder wordende bevolking met
pensioen kan. De moslimmigranten verwachten echter dat de Europese verzorgingsstaten hun grote
gezinnen subsidiëren, terwijl ze zich zelf bezig houden met het dealen van drugs en hier en daar wat
hoofden afhakken.’
Massa immigratie is de laatste Endlösung
‘Nogmaals: De Europese waarden zijn in conflict met het overleven van Europa. De Europese waarden die
vereisen dat Europa zelfmoord pleegt draaien om een ideologie – niet om taal, cultuur of nationaliteit. Maar
de binnenkomende migranten delen die ideologie niet. Zij hebben hun eigen islamitische waarden.’
De moslimmigranten zijn volgens de gevestigde orde nodig om de pensioenen van de verouderende
bevolking te kunnen betalen en ‘de gammele verzameling van economische maatregelen, verzorgingsstaten
en sociale voorzieningen gaande te houden. Maar ze (de migranten) zijn eerder eenEndlösung (lett. ‘final
solution’).’
‘Mohammed is Fritz’s pensioenplan, maar Mohammed heeft hele andere plannen. Fritz rekent erop dat
Mohammed werkt terwijl hij kan relaxen, maar Mohammed verwacht dat Fritz blijft werken zodat hij kan
relaxen. Fritz heeft geen enkele (ideologische) band met hem, dus Mohammed ziet geen enkele reden
waarom hij zou gaan werken om hem (het sociale systeem) te ondersteunen.’
‘De sociaaldemocratie in Europa reduceert de samenleving tot een gigantisch verzekeringsplan met
opgehoopt geld. Verzekeringen zijn echter verboden in de islam, die deze als gokken beschouwt. De
Europese sociaaldemocraten verwachten dat Mohammed hen overeind houdt, maar voor Mohammed zijn
de Europese waarden een misdaad tegen de islam.’
Beter te stelen van ongelovigen dan bijdragen aan hun systeem
‘De imam van Mohammed zegt dus dat hij zwart moet gaan werken, omdat bijdragen aan het
systeem (sociale afdrachten) hetzelfde is als gokken. Maar zelf geld uit het systeem zuigen is wél
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toegestaan, omdat dit gewoon de Jizya is: het geld dat niet-moslims verplicht zijn te betalen aan moslims. In
de islamitische wet is het dus beter dat Mohammed drugs verkoopt dan dat hij belasting betaalt. En daarom
zijn drugs dealen en andere criminaliteit zulke populaire bezigheden onder Salafisten in Europa. Het is beter
de stelen van de ongelovigen dan deel te nemen aan het grote gokspel van de Europese verzorgingsstaat.’
Mohammed investeert dus niet in het Europese socialisme en in de Europese pensioenen, maar in ‘sociaal
kapitaal’, en dat is door zoveel mogelijk kinderen te krijgen. En als die levensstijl dan ook nog wordt
gesubsidieerd door de sociale zekerheid van de ongelovigen, des te beter. Zodra die sociale zekerheid
instort, dan zullen zijn kinderen –tenminste, degenen die niet in de gevangenis zitten of zich hebben
aangesloten bij ISIS- voor hem zorgen.
Mohammed maakt zich dus weinig zorgen over de toekomst, want zelfs al zou hij niet meer dan 6 kinderen
krijgen, tegen de tijd dat hij de pensioenleeftijd bereikt is het Europese land waarin hij leeft
hoogstwaarschijnlijk een moslimstaat geworden. Daarom vertrouwt hij erop dat wat er tegen die tijd ook voor
regelingen zijn, ze beter zullen zijn dan het systeem van de ongelovigen.
Sociale zekerheid overbelast en zal instorten
Zweden haalt dit jaar nog eens 180.000 moslims in huis, Nederland mogelijk zo’n 200.000, Duitsland
minimaal 1,5 miljoen, en volgend jaar wellicht een veelvoud daarvan. De meesten van hen zullen het
‘pensioenplan’ van Mohammed volgen, en niet dat van het Europese sociale systeem. Dus in plaats van dat
al die nieuwe Mohammeds onze sociale zekerheid overeind gaan houden, zullen ze die juist nog veel
zwaarder belasten, zeker als ze straks ook hun meerdere bruiden en 14 kinderen over mogen laten komen.
Dat betekent dat de pensioenleeftijd voor de autochtone Europeaan nog veel verder omhoog moet. In
Duitsland wordt al serieus gesproken over een verhoging naar 70 jaar. Tegelijkertijd zullen de bestaande
pensioenen en uitkeringen fors moeten worden verlaagd om ze nog betaalbaar te houden. Dan zal het niet
lang duren voordat de verzorgingsstaat totaal in elkaar stort. ‘Stelt u zich Zweden voor met 50% van de
jonge mannelijke bevolking als moslim, de meesten van hen werkloos. Zodra de economie instort en de
rekening moet worden betaalt zullen zij het land in een nieuw Syrië veranderen. Stelt u zich voor hoe de
moslims in Europa rebelleren in de straten, zwaar bewapende bendes vormen, en ieder getto zijn eigen
Kalief en eigen imams en fatwa’s heeft om hun eisen kracht bij te zetten.’
Europa pleeg langzaam zelfmoord
‘Europa pleegt langzaam zelfmoord in de naam van de Europese waarden. Het probeert zijn economische
systeem overeind te houden door het bankroet te laten gaan. De Europese waarden zijn een zelfmoordpact
geworden. De Europese politici houden toespraken waarin ze uitleggen waarom de Europese waarden de
massale immigratie van moslims vereisen. Die toespraken hebben net zoveel waarde als het
zelfmoordbriefje van een krankzinnige.’
‘De islamitische waarden zijn niet verenigbaar met de Europese waarden. Niet alleen vrijheid van
meningsuiting en religieuze vrijheid, maar zelfs de Europese verzorgingsstaat is on-islamitisch. Moslims
hebben een hoog geboortecijfer omdat hun benadering van de toekomst fundamenteel verschilt van de
Europese. Europeanen kozen voor weinig kinderen en veel overheidsinstellingen om voor hen te zorgen.
Moslims kiezen voor veel kinderen en weinig overheidsinstellingen. De Europese waarden, die door ‘links’
Amerika zo worden bewonderd, hebben geen toekomst.’
‘Europa drinkt rattengif om van een verkoudheid te genezen. In plaats van het veranderen van zijn waarden
probeert het deze overeind te houden door zelfmoord te plegen. Het Mohammed pensioenplan zal het
Europese socialisme niet redden, maar juist begraven.’
Xander - (1) FrontPageMag (via Zero Hedge)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/De-dood-van-Europa-Hoe-massale-immigratie-moslims-deverzorgingsstaat-vernietigt

Iraanse troepen in Syrië lijden zware nederlaag tegen ISIS en Al-Qaeda
VS stuurt mogelijk special forces naar Syrië – Rusland: Amerikaanse troepen op de grond ‘illegaal en grote
fout’ – Turken woedend op Amerika vanwege gezamenlijke militaire operaties met Koerden tegen ISIS
Totale chaos in Syrië: het leger tegen de rebellen, tegen ISIS, tegen
Al-Nusra/Al-Qaeda; Amerika met de Koerden tegen ISIS, Amerika
met de Turken tegen de Koerden, Amerika met ISIS en Al-Qaeda
tegen Assad, Amerika met de rebellen tegen Assad, Rusland samen
met Iran en Hezbollah tegen de rebellen, Rusland en Iran tegen
ISIS... kortom: nog even en iedereen begint op iedereen te schieten.
2000 van de beste special forces die Iran naar Syrië heeft gestuurd
hebben deze week een zware nederlaag geleden tegen de jihadisten van ISIS en Al-Nusra/Al-Qaeda.
Ondanks Russische luchtsteun sloegen de terreurgroepen een aanval van Iraanse, Syrische en Hezbollah
troepen op Al-Safira af. Een overwinning had een keerpunt betekent in de Syrische burgeroorlog, maar in
plaats daarvan gebeurde het omgekeerde. Het aantal slachtoffers houdt Iran angstvallig geheim, maar er het
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zouden er zo extreem veel zijn geweest dat het de Iraanse legerleiding in shock bracht. De elitetroepen van
de Iraanse Revolutionaire Garde IRGC), waarvan de Iraanse leiders doorgaans beweren dat zij het
Amerikaanse leger in 10 dagen en het Israëlische in slechts 1 dag kunnen verslaan, zouden wel even de
stellingen van ISIS en Al-Nusra, de twee belangrijkste door de Amerikaanse coalitie gesteunde islamitische
terreurbewegingen, bij Al-Safira doorbreken, waarna de hoofdweg tussen Damascus en Aleppo zou worden
vrijgemaakt voor een opmars naar Aleppo. Dat was althans het plan, maar het liep totaal anders. ISIS en AlNusra keerden het Syrisch-Iraanse offensief zelfs om en verjoegen hen uit hun eigen strategische posities.
Hierdoor kregen de moslimterroristen over nog eens 20 extra kilometers de controle over de belangrijke
hoofdweg. Tegelijkertijd konden ze hun grip op Al-Safira en Aleppo verder verstevigen.
Generaal Salami: Wij moesten ingrijpen om Amerika te stoppen
Generaal Hossein Salami, vicecommandant van de IRGC, verscheen vervolgens live op de Iraanse
staatstelevisie om uit te leggen waarom zijn land militair ingegrepen heeft in Syrië. dat hij omschreef als ‘de
frontlinie in de strijd tegen de Westerse krachten, met name de VS.... Dat probeert een vernietigend plan in
de Arabische wereld in gang te zetten. Als Iran niet tussenbeide was gekomen, zou de chaos zich naar
Libanon, Irak en elders hebben verspreid.’ Salami wilde niet ingaan op de vernederende nederlaag die zijn
troepen in Syrië leden. De zes zeer goed getrainde en zwaar bewapende brigades die de Garde naar het
land had gestuurd waren ondanks steun van het Syrische leger, Hezbollah strijders en Russische
bommenwerpers niet in staat om ISIS en Al-Nusra een beslissende nederlaag toe te brengen (1). De vraag
is nu wat Iran doet om zijn gezicht te redden; haalt het zijn special forces in alle stilte weg uit Syrië, of stuurt
het er juist nog veel meer naartoe? Is dat laatste het geval, dan zal de Syrische burgeroorlog niet alleen
verhevigen, maar zullen ook de spanningen met Israël verder oplopen.
Rusland: Amerikaanse troepen naar Syrië ‘illegaal en grote fout’
Tegelijkertijd kwamen er deze week tegenstrijdige berichten over de interventies van Rusland en Amerika
naar buiten. De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter impliceerde dinsdag dat de VS mogelijk
een nieuwe koers inslaat en de Russische aanvallen op ISIS gaat steunen.
Ook zou het Pentagon kleine eenheden special forces naar Syrië en Irak willen sturen, iets wat de voorzitter
van het Russische parlementaire comité voor Buitenlandse Zaken, Konstantin Kosachev, woensdag ‘illegaal’
en een ‘grote fout’ noemde, omdat de wettige Syrische regering die troepen helemaal niet wil (6).
Bovendien zullen die ‘kleine eenheden’ waarschijnlijk snel groter worden, want het zou in de bedoeling
liggen dat zij samen met Iraanse en Iraakse troepen de belangrijke stad Ramadi (110 km. ten westen van
Baghdad), die in mei door ISIS werd bezet, proberen te heroveren.
Turkije woedend vanwege Amerikaanse-Koerdische militaire operaties
Vorige week bevrijdden Amerikaanse Delta commando’s en Koerdische strijders een door ISIS bezette
gevangenis in Kirkuk. Die gezamenlijke Amerikaanse militaire operatie met de Koerden leverde een
woedende reactie van de Turken op, die de strijd tegen ISIS –waarvan veel strijders nota bene in kampen in
Turkije werden getraind en bewapend- als dekmantel gebruiken voor hun vernietigingsoorlog tegen de
Koerden. Turkije biedt zelfs een dekmantel voor het onthoofden op zijn grondgebied van Syrische anti-ISIS
activisten. Ankara verdient immers dik aan illegale oliehandel die het samen met ISIS heeft opgezet, en wil
die inkomsten niet kwijt (5). De Turken plegen zo dus dubbel verraad aan Europa, dat hier echter geen enkel
probleem mee lijkt te hebben en de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU juist heeft
versneld.
Onderhandelingen met en bombardementen op rebellen
Maandag arriveerde een delegatie van het Free Syrian Army, dat wordt gesteund door de VS, Israël en
Saudi Arabië, in Moskou om te praten over het afstemmen van elkaars militaire operaties (2). Donderdag
bombardeerde de Russische luchtmacht echter stellingen van de rebellen bij Daraa, vlakbij de Golanhoogte.
De luide explosies konden tot over de Israëlische kant van de grens worden gehoord (3).
Putin tegen VS: Gematigde terroristen bestaan niet
Vorige week had de Russische president Vladimir Putin de VS nog fel bekritiseerd voor het ‘hanteren van
een dubbele standaard’ in Syrië. ‘Ze beweren tegen het terrorisme te vechten, maar toch gebruiken ze
zogenaamde ‘gematigde’ terreurgroepen als stormram om ongewenste regimes omver te werpen. Waarom
dit woordenspelletje door terroristen te verdelen in gematigde en niet gematigde? Wat is het verschil?... Het
is een illusie te denken dat moslimterroristen later weer afgezet kunnen worden en er op de een of andere
manier met hen onderhandeld kan worden.’ (4)
De reactie van Amerika volgde in het weekend daarop: het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot om
deze zogenaamd ‘gematigde’ terroristen van nog meer wapens te gaan voorzien, die deze dan zullen gaan
gebruiken tegen de Russisch-Iraanse-Syrische coalitie. In mei hadden Turkije en Saudi Arabië al besloten
om hun steun aan een coalitie van jihadgroepen, waaronder Al-Nusra/Al-Qaeda, op te voeren (7).
De chaos in Syrië wordt ondanks bijna dagelijkse diplomatieke onderhandelingen dus alleen maar groter.
Het lijkt daarom wachten op een fatale fout die de hele regio, en misschien zelfs wel de hele wereld, in een
nieuwe verwoestende oorlog stort.
Xander - (1) DEBKAfile, (2) DEBKAfile, (3) DEKBAfile, (4) Russia Today (YouTube), (5) Arutz 7, (6) Russia
Today (via Zero Hedge), (7) Infowars
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Revolutie door Schuld
Door biflatie.nl op 24 oktober 2015
Komende tijd zullen er delen van het boek Revolutie door Schuld op Biflatie.nl worden gepubliceerd. De
westerse financiële elite blijkt een veel belangrijker aandeel in de loop van de wereldgeschiedenis te hebben
dan algemeen wordt aangenomen. In de stukken wordt hun invloed op de maatschappij vanuit historisch en
geografisch perspectief belicht, we beginnen met het voorwoord van de auteur Rein de Vries.
Sinds mensenheugenis wordt de algemeen bekende geschiedenis geschreven door de overwinnaar. Dit is
begrijpelijk aangezien de verslagen partij door hen gedomineerd wordt. Het verhaal van de verliezende partij
raakt in de vergetelheid net als de objectiviteit over wat er in het verleden gebeurd is. Elk verhaal en elke
geschiedenis heeft echter twee kanten. In dit boek laat ik de andere kant van de algemeen geaccepteerde
versie van de geschiedenis zien. Er is namelijk een overwinnende machtsfactor die onbesproken blijft in
reguliere geschiedenisboeken terwijl deze zo’n grote rol heeft gespeeld, dat het voor mij fascinerend was om
deze eens goed te belichten. Deze machtsfactor is de aristocratische elite die het financiële systeem onder
haar controle wist te krijgen en in de schaduw wil handelen van de politiek.
De aristocratische elite zou vanaf de 18e eeuw steeds prominenter de richting van de westerse
maatschappij gaan bepalen. Hun invloed groeide op maatschappelijk, economisch en politiek vlak. Door hun
controle op het financiële systeem konden zij de laatste drie eeuwen steeds dominanter worden. Dit boek
probeert inzicht te verschaffen in die machtsfactor die de belangrijkste rol heeft gespeeld bij de vorming van
onze moderne geschiedenis.
Dit boek zal nauwkeurig aanwijzen wie de belangrijkste families en personen binnen de aristocratie zijn. Het
contact tussen de belangrijkste families is nauw. Toch is de elite geen homogeen gezelschap maar eerder
een verzameling dynastieën die dezelfde ideologie nastreven omdat hun belangen innig verstrengeld zijn.
Een goede samenwerking is voor hen dan ook de enige manier om hun hegemonie te behouden.
Het is onmogelijk om over een ongedocumenteerde groep te schrijven zonder fouten te maken. Zo zal dit
werk ook ongetwijfeld fouten bevatten. Het is echter met de grootste zorg samengesteld en de
gepresenteerde feiten zijn altijd aan de hand van meerdere bronnen of zeer autoritaire bronnen geverifieerd.
De conclusies blijven daarom, ondanks enige mogelijke onjuistheden overeind staan. Ik heb invloedrijke
personen geciteerd die de loop van de in dit boek beschreven geschiedenis bevestigen. De citaten zijn
standaard in het Engels omdat de meeste haar oorsprong in die taal vinden.
De citaten onthullen het bestaan van de aristocratische elitaire groep en haar doelstellingen. Een vaak
gehoord argument tegen het bestaan van de elite is dat wanneer er een groot complot zou bestaan de
samenzwering al wel uit was gekomen. Dit argument wordt door de citaten in het boek ontkracht aangezien
het complot verweven is met een ideologie. De zogenaamde samenzwering wordt op een bepaalde manier
eigenlijk openlijk gepresenteerd. Daarom kan het zo zijn dat het er is, u recht in het gezicht staart, maar u de
olifant in de kamer niet ziet.
Ondanks de aangedragen bewijzen zullen de gepresenteerde feiten, na het lezen van dit boek, door
menigeen worden betwist. Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel mensen de werkelijkheid niet onder
ogen willen zien omdat het begrijpen van de materie inhoudt, dat men niet meer hetzelfde kan denken als
voorheen. Winston Churchill benoemde dit treffend met de volgende woorden:
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing
ever happened.
Cognitieve dissonantie speelt daarbij een belangrijke rol. De meeste individuen die geconfronteerd worden
met een onplezierig onderwerp, dat niet strookt met hun wereldbeeld, gaan erg ver in het ontkennen daar
van. Een moeilijk onderwerp wordt zo uit de weg gegaan, zodat het leven ongecompliceerd blijft . Zoals in de
film The Matrix heeft men de keuze tussen de red pill en de blue pill.
De “waarheid” gaat volgens de filosoof Arthur Schopenhauer door drie stadia: eerst wordt deze
geridiculiseerd; daarna verzet men zich er met hand en tand tegen; totdat niemand de waarheid kan
ontkennen en deze volgens iedereen eigenlijk altijd al bekend was.
Dit boek zal het op het randje van instorten staande financiële, maatschappelijke en politieke systeem
plaatsen binnen de context van de historie. Dit boek laat zien hoe het zo ver heeft kunnen komen en waarom
het zo ver is gekomen. Welke belangen er spelen en welke doelstellingen er achter de schermen zijn. Verder
hoop ik dat het boek aanzet tot kritisch denken, ondanks dat ik geen autoriteit ben of patent op de waarheid
heb. Neem wat er in dit boek staat dan ook niet zo maar voor waarheid aan. Evalueer de argumenten,
controleer de referenties en doe daarnaast eigen onderzoek. Ik wil tot slot graag iedereen bedanken die
interesse heeft in dit onderwerp en moeite doet om zich er in te verdiepen en speciaal mijn familie.
Rein de Vries – auteur van Revolutie door Schuld
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Top in Brussel: geen einde aan massamigratie naar Europa
De EU besloot wederom niet tot strengere bewaking van de
buitengrenzen - Foto:AFP
door László Marácz 26 okt 2015
De uitkomst van de EU-top: alles blijft voorlopig bij het oude. De
Europese Unie heeft wederom niet besloten om de eigen
buitengrenzen te bewaken. Berlijn en Brussel nemen een bewuste
gok die Europa blijvend kan ontwrichten.
Afgelopen weekend was er een Brusselse top van de landen die aan
de 'Balkanroute' liggen om, zoals de Europese Commissie bij monde van voorzitter Jean-Claude Juncker
zei, een eind te maken aan de onmenselijke beelden van stromen vluchtelingen die in de modder van de
Balkan zijn vastgelopen.
Hoewel er een actieplan is aangenomen, is de uitkomst van de top teleurstellend. De Europese Unie heeft
wederom niet besloten om de eigen buitengrenzen te bewaken. Er komt dus voorlopig geen einde aan
massamigratie naar Europa.
Indoctrineren
Twee maanden geleden presenteerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel als voldongen feit haar
politiek om de Syrische middenklasse naar Duitsland te halen, om daar een kansrijke onderklasse te
worden.
Lees ook...
Migratiecrisis: 100.000 nieuwe opvangplekken Balkan en Griekenland Lees verder >
Deze politiek van massamigratie heeft geen democratische legitimiteit en wordt bovendien aangedreven
door een flinke dosis Duitse zelfhaat: Duitsland zal en moet veranderen.
Merkel zocht, om kritiek op haar beleid te smoren, haar toevlucht tot het 'knechten van de geest' - om in
termen van de Poolse Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz te spreken. Milosz verwees hiermee naar de
technieken van totalitaire systemen om burgers te indoctrineren en te laten denken wat zij willen.
Gemanipuleerd
De hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma van de Duitse staatsomroep ARD, Knai Giffke heeft
toegegeven dat televisiebeelden met migranten worden gemanipuleerd. De ARD zendt overwegend beelden
van vrouwen met kinderen uit, terwijl 80 procent van de migranten jonge mannen zijn.
René van Rijckevorsel: Leiders Europa, kom afspraken na en bewaak de
buitengrens Lees verder >
Merkels minister van Justitie Heiko Maas wil dat politici in Duitsland niet meer
spreken over 'noodtoestand' en 'vluchtelingenchaos', want dat zou extreme
denkbeelden over vreemdelingen en ondergangvisies versterken.
Op de VN-top zette Merkel tijdens een diner Facebook-baas Mark Zuckerberg onder
druk om de sociale media in Duitsland te filteren.
Onbetrouwbaarheid
De bondskanselier heeft haar politieke lot verbonden aan de Balkanpolitici, die
zondag bijeen waren in Brussel. Haar politiek van ongelimiteerde steun aan migratie heeft haar gebracht in
een gezelschap van politici die uitblinken in onbetrouwbaarheid.
Deze politici hebben moord en brand geschreeuwd over de oplossing van de Hongaarse premier Viktor
Orbán om de grenzen af te sluiten. Dat deden ze omdat ze hoopten hiervoor beloond te worden door de
Europese Unie.
Roemenië, Bulgarije en Kroatië willen bij Schengen horen. En Servië en Macedonië zetten in op volledig EUlidmaatschap. Brussel wees dit alles af omdat deze landen daar nog niet klaar – lees: te corrupt – voor zijn.
Scrupules
Toen de Balkanleiders in Brussel te horen kregen dat alles voorlopig bij het oude blijft, dreigden zij opeens
dat zij een hek à la Hongarije zouden plaatsen.
Na de Turkse president Recep Tayyip Erdogan willen nu de Balkanleiders en de Griekse premier Alexis
Tsipras de geldzakken van Merkel eens flink leegschudden. Op de Balkan is de uitvoering van de afspraken
van later zorg.
Het is een illusie om te denken dat er na deze Europese Balkantop op korte termijn een eind komt aan nietgelegitimeerde, ongelimiteerde massamigratie naar Europa. Hiermee nemen Berlijn en Brussel een bewuste
gok die Europa blijvend kan ontwrichten.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/10/Top-in-Brussel-geen-einde-aan-massamigratie-naarEuropa-2707903W/
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4 gedachten over “De ideologie die Europa in haar greep houdt”
Katalie schreef:
27 oktober 2015 om 06:35
Volledig Assad interview met Russische media: ‘Het Westen huilt met één oog om de vluchtelingen, maar
richt met het andere een machinegeweer op ze’
RT woe, 16 sep 2015 13:19 UTC
In een zeldzaam interview met de Russische media, waaronder RT, sprak de Syrische leider Bashar Assad
over mondiale en binnenlandse terroristische dreigingen, de noodzaak van een verenigd front tegen het
jihadisme, westerse propaganda over de vluchtelingencrisis en manieren om vrede naar zijn door oorlog
verscheurd land te brengen.
Commentaar: Deze vertaling door Sott.net is de enige Nederlandse vertaling van dit interview dat vorige
maand plaatsvond. Elk verhaal heeft twee kanten zeggen ze. Om te weten te komen welke kant leugens
verspreidt, is het nodig om het verhaal van beide kanten te horen – niet alleen de westerse, die continu
herhaalt: ‘Assad is een dictator’ . Wordt het niet tijd dat het Nederlandse volk de mogelijkheid krijgt om te
horen wat de Syrische president zelf te zeggen heeft over de crisis in zijn land? Wij vinden van wel.
Update situatie in Syrië: Inmiddels helpt Rusland, Iran en Irak met het coördineren en bombarderen van
ISIS-posities in het land. Rusland heeft in enkele weken zeer goede resultaten geboekt in vergelijking met de
twee jaar durende zogenaamde anti-ISIS coalitie geleid door de Verenigde Staten.
Afbeelding
Vraag 1: Meneer de president, ik dank u namens de Russische media, RT, Rossiyskaya Gazeta, Channel 1,
Russia 24, RIA Novosti en NTV Channel, dat u ons deze gelegenheid geeft om met u praten tijdens deze
zeer kritieke fase van de crisis in Syrië. Er moeten veel vragen aan bod komen, zoals de precieze koers van
het politieke proces om vrede te bereiken in Syrië, wat de laatste ontwikkelingen van de strijd tegen ISIL zijn,
en de status van het Russische en Syrische partnerschap, en natuurlijk de enorme uittocht van Syrische
vluchtelingen die de krantenkoppen in Europa domineren.
De crisis in Syrië gaat nu haar vijfde jaar in. U heeft alle voorspellingen van westerse leiders dat u binnenkort
zou worden verdreven getrotseerd, en u blijft vandaag de dag dienen als de president van de Arabische
Republiek Syrië. Welnu, door persberichten waarin werd vermeld dat officieren van uw regering een
ontmoeting hadden met officieren van uw tegenstander Saoedi-Arabië, is er de laatste tijd veel speculatie
dat het politieke proces in Syrië een nieuwe fase is ingegaan. Echter zijn er ook verklaringen van SaoediArabië die blijven aandringen dat u moet aftreden. Dit suggereert dat er in feite heel weinig is veranderd
ondanks de ernstige bedreiging die groepen als ISIL vormen ver buiten de grenzen van Syrië.
Dus, wat is uw positie in het politieke proces? Hoe voelt u zich over de machtsdeling en het werken met
deze groepen in de oppositie die nog steeds publiekelijk zeggen dat er geen politieke oplossing in Syrië kan
zijn, tenzij het uw onmiddellijke vertrek inhoudt? Hebben zij u enig signaal gegeven dat zij bereid zijn om met
u en uw regering samen te werken? In aanvulling daarop, sinds het begin van de crisis in Syrië gelastten
velen van hen u om hervormingen en politieke veranderingen uit te voeren. Maar is een dergelijke
verandering überhaupt mogelijk onder de huidige omstandigheden met betrekking tot de oorlog en de
voortdurende verspreiding van terreur in Syrië?
Transcript
President Assad: Laat me eerst deze vraag in stukken verdelen. Het is een multi-vraag in één vraag. Het
eerste deel met betrekking tot het politieke proces: Sinds het begin van de crisis hebben we voor een
aanpak gekozen die is gebaseerd op dialoog, en er waren veel dialoogsessies tussen Syriërs in Syrië,
Moskou en Genève. Eigenlijk was de enige stap die gezet werd of bereikt tijdens Moskou-2 [conferentie],
niet in Genève, of tijdens Moskou-1, en eigenlijk is het een gedeeltelijke stap, het is geen volledige stap, en
dat is natuurlijk aangezien het een grote crisis is. Ik denk dat we door moeten gaan met dialoogsessies
tussen de Syrische entiteiten, politieke entiteiten of politieke stromingen, en gelijktijdig doorgaan met de
bestrijding van het terrorisme om tot een consensus te komen over de toekomst van Syrië. Dus, dat is wat
we moeten voortzetten.
Ik ga het even hebben over het laatste deel omdat het met het eerste deel te maken heeft. Is het mogelijk
om ook maar iets te bereiken rekening houdend met de prevalentie van terrorisme in Syrië, in Irak en in de
regio in het algemeen? We moeten dialoogsessies voortzetten om een consensus te bereiken zoals ik zei,
maar als je iets echt wilt invoeren, is het onmogelijk om iets te doen terwijl er mensen zijn die vermoord
worden, het bloedvergieten niet is gestopt en mensen zich onveilig voelen. Laten we zeggen dat we als
Syrische politieke partijen of overheden bij elkaar zijn gekomen en een consensus bereiken inzake politiek,
economie, onderwijs, gezondheidszorg, alles. Hoe kunnen we dit invoeren als de prioriteit de veiligheid van
elke Syrische burger is? We kunnen dus een consensus bereiken, maar we kunnen het niet invoeren tenzij
we het terrorisme in Syrië verslaan. We moeten terrorisme verslaan, niet alleen ISIS.
Ik heb het over terrorisme, omdat er veel organisaties zijn, met name ISIS en al-Nusra, die als terroristische
groeperingen door de Veiligheidsraad zijn aangekondigd. Dit is dus ten aanzien van het politieke proces.
Machtsdeling, natuurlijk hebben we het al gedeeld met een deel van de oppositie die had geaccepteerd het
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met ons te delen. Enkele jaren geleden traden ze toe tot de overheid. Alhoewel machtsdeling gerelateerd is
aan de grondwet, de verkiezingen, met name parlementsverkiezingen, en natuurlijk de vertegenwoordiging
van het Syrische volk door deze bevoegdheden. Maar ondanks dat, als gevolg van de crisis, hebben we
gezegd: laten we het nu delen, laten we iets doen, een stap voorwaarts nemen, hoe effectief het ook uitpakt.
Ten aanzien van de vluchtelingencrisis, zal ik nu zeggen dat het westerse handelen in de westerse
propaganda onlangs, vooral in de laatste week, ongeacht de beschuldiging dat de vluchtelingen voor de
Syrische regering vluchten, zij noemen het een regime natuurlijk… Eigenlijk is het alsof het westen met één
oog om de vluchtelingen huilt, maar met het andere een machinegeweer op ze richt, omdat die vluchtelingen
die Syrië ontvluchten dat deden vanwege het terrorisme, voornamelijk als gevolg van de terroristen en de
moorden, en ten tweede als resultaat van terrorisme. Als je terrorisme hebt, heb je ook de vernietiging van
infrastructuur, je hebt de basisbehoeften van het leven niet, dus veel mensen verlaten het land vanwege het
terrorisme en omdat ze ergens in de wereld hun brood willen verdienen.
Dus, het westen huilt voor hen, en het westen steunt terroristen sinds het begin van de crisis toen het zei dat
dit een vreedzame opstand was, terwijl ze later zeiden dat het een gematigde oppositie was, en nu zeggen
ze dat er terrorisme is zoals al-Nusra en ISIS, maar vanwege de Syrische staat of het Syrische regime of de
Syrische president. Dus, zolang ze deze propaganda volgen, zullen ze meer vluchtelingen hebben. Het gaat
er niet om dat Europa hen niet aanvaardt of omarmt, het gaat erom dat de oorzaak niet wordt aangepakt. Als
de vluchtelingen je zorgen baren, stop dan met terroristen te steunen. Zo zien wij de crisis, dat is de kern
van het probleem van de vluchtelingen.
Vraag 2: Meneer de president, u had het over de interne Syrische oppositie in uw eerste antwoord; toch zou
ik daar graag op terug willen komen omdat het erg belangrijk is voor Rusland. Wat moet de interne oppositie
doen om samen met de Syrische autoriteiten te werken en te coördineren om ze te steunen in de strijd… en
komt dat overeen met wat ze zeggen dat ze van plan zijn? Hoe ziet u de vooruitzichten van de Moskou-3 en
Genève-3 conferenties? Zullen ze nuttig zijn voor Syrië in de huidige situatie?
President Assad: Zoals u weet, zijn we in oorlog met terrorisme, en dit terrorisme wordt gesteund door
buitenlandse mogendheden. Dit betekent dat we in staat van complete oorlog zijn. Ik geloof dat elke
samenleving en alle patriottische individuen, en alle partijen die echt tot het volk behoren, zich zouden
moeten verenigen als er een oorlog is tegen de vijand; of dat de vijand in de vorm van binnenlands
terrorisme of buitenlands terrorisme is of niet. Als je aan een Syriër vandaag vraagt wat hij of zij wil, dan zou
het eerste antwoord zijn: zekerheid en veiligheid voor elke persoon en elke familie.
Dus wij, als politieke mogendheden, zowel binnen als buiten de overheid, moeten zich rond wat het Syrische
volk wil verenigen. Dat betekent dat we ons eerst moeten verenigen tegen het terrorisme. Dat is logisch en
vanzelfsprekend. Daarom zeg ik dat we ons nu moeten verenigen als politieke mogendheden, of de
overheid, of gewapende groepen die vochten tegen de regering, om terrorisme te bestrijden. Dit is eigenlijk
gebeurd.
Er zijn mogendheden die samen met de Syrische staat tegen het terrorisme vechten, die eerder tegen de
Syrische staat vochten. We hebben op dit gebied vooruitgang geboekt, maar ik maak graag gebruik van
deze gelegenheid om alle machten op te roepen om zich te verenigen tegen het terrorisme, omdat dat de
manier is om de politieke objectieven te bereiken die wij als Syriërs willen via dialoog en politieke actie.
Onderbreking: Wat betreft de Moskou-3 en Genève-3 conferenties; zijn er naar uw mening goede
vooruitzichten?
President Assad: Het belang van Moskou-3 ligt in het feit dat het de weg baant naar Genève-3, omdat de
internationale sponsoring in Genève niet neutraal was, terwijl de Russische sponsoring dat wel is. Het is niet
bevooroordeeld, en is gebaseerd op het internationaal recht en de resoluties van de Veiligheidsraad. Ten
tweede zijn er aanzienlijke verschillen rond het transitieplan in Genève. Moskou-3 is nodig om deze
problemen tussen de verschillende Syrische partijen op te lossen; en als we Genève-3 bereiken, is het zeker
dat er een Syrisch consensus is waardoor het kan slagen. We geloven dat het lastig is voor Genève-3 om te
slagen tenzij Moskou-3 dat doet. Dat is waarom we deze ronde van onderhandelingen in Moskou steunen
nadat de voorbereidingen voor het succes van deze ronde voltooid zijn, met name door de Russische
officieren.
Vraag 3: Ik wil graag verder gaan met het probleem van de internationale samenwerking om de Syrische
crisis op te lossen. Het is duidelijk dat Iran, sinds het oplossen van de nucleaire kwestie, een meer actieve
rol zal spelen in de regionale aangelegenheden. Hoe zou u de recente Iraanse initiatieven evalueren inzake
het bereiken van een oplossing voor de situatie in Syrië? En in het algemeen, wat is het belang van
Teheran’s steun voor u? Is er militaire steun? En zo ja, in welke vorm?
President Assad: Op dit moment is er geen Iraans initiatief. Er zijn ideeën of uitgangspunten voor een Iraans
initiatief voornamelijk gebaseerd op de soevereiniteit van Syrië, de beslissingen van het Syrische volk en de
bestrijding van terrorisme. De relatie tussen Syrië en Iran gaat lang terug. Het is meer dan 35 jaar oud. Er is
een alliantie op basis van een grote mate van vertrouwen. Daarom zijn wij van mening dat de Iraanse rol
belangrijk is. Iran steunt Syrië en het Syrische volk. Het steunt de Syrische staat op politieke, economische
en militaire wijze. Wanneer we militair zeggen, betekent dat niet – zoals werd beweerd door sommigen in de
westerse media – dat Iran een leger of gewapende troepen naar Syrië gestuurd heeft. Dat is niet waar. Het
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land stuurt ons militaire uitrusting, en natuurlijk is er een uitwisseling van militaire deskundigen tussen Syrië
en Iran. Dit is altijd het geval geweest, en het is natuurlijk om in een staat van oorlog deze samenwerking te
laten groeien tussen de twee landen. Ja, de Iraanse steun is essentieel geweest bij het steunen van Syrië in
zijn standvastigheid in deze moeilijke en meedogenloze oorlog.
Vraag 4: Wat betreft regionale factoren en voorstanders, onlangs sprak u over coördinatie van de sociale
zekerheid met Caïro in de strijd tegen het terrorisme, en dat u in dezelfde gevechtslinie zit in dit verband.
Hoe is uw relatie met Caïro vandaag de dag aangezien het een aantal oppositiegroepen bezit? Heeft u een
directe relatie, of misschien viade Russische bemiddelaar, in het bijzonder in het licht van de strategische
betrekkingen tussen Rusland en Egypte? President Sisi is uitgegroeid tot een graag geziene gast in Moskou
vandaag de dag.
President Assad: De betrekkingen tussen Syrië en Egypte hebben niet opgehouden te bestaan, zelfs in de
afgelopen jaren, en zelfs toenpresident Mohammed Morsi er zat, die lid is van de terroristische Moslim
Broederschap organisatie. Egyptische instellingen drongen aan op het behoud van een bepaald element van
deze relatie. Ten eerste, omdat het Egyptische volk zich volledig bewust is van wat er gebeurt in Syrië, en
ten tweede omdat de strijd die we vechten praktisch tegen dezelfde vijand is. Dit is nu duidelijker geworden
voor iedereen. Terrorisme heeft zich verspreid in Libië, Egypte, Jemen, Syrië, Irak, in andere Arabische
landen, en in sommige islamitische landen als Afghanistan, Pakistan en anderen. Dat is waarom ik kan
zeggen dat er een gezamenlijke visie tussen ons en de Egyptenaren is; maar onze relatie bestaat nu op
beveiligingsniveau. Er zijn geen politieke betrekkingen. Ik bedoel, er zijn geen contacten tussen het Syrische
ministerie van Buitenlandse Zaken en het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld.
Contacten worden slechts onderhouden op beveiligingsniveau.
Wij begrijpen de druk die kan worden uitgevoerd op Egypte of op zowel Syrië als Egypte, zodat zij geen
sterke relatie kunnen hebben. Deze relatie loopt natuurlijk niet via Moskou. Zoals ik al zei, heeft deze relatie
nooit opgehouden te bestaan, maar we zijn comfortabel met het verbeteren van de betrekkingen tussen
Rusland en Egypte. Tegelijkertijd, is er een goede, sterke en historische relatie tussen Moskou en
Damascus, dus is het natuurlijk voor Rusland om zich comfortabel te voelen bij een positieve ontwikkeling in
de betrekkingen tussen Syrië en Egypte.
Vraag 5: Meneer de president, graag zou ik terug willen gaan naar de vraag wat betreft de strijd tegen het
terrorisme. Wat vindt u van het idee om een gebied vrij van ISIS terroristen in het noorden van het land aan
de grens met Turkije te creëren? In die context, wat kunt u zeggen over de indirecte samenwerking tussen
het westen en terroristische organisaties als de Jabhat al-Nusra en andere extremistische groepen? En met
wie bent u bereid om samen te werken en te vechten tegen ISIS terroristen?
President Assad: Om te zeggen dat de grens met Turkije vrij moet zijn van terrorisme betekent dat
terrorisme is toegestaan in andere regio’s. Dat is onacceptabel. Terrorisme moet overal worden uitgeroeid;
en we pleiten al drie decennia voor een internationale coalitie om terrorisme te bestrijden. Maar met
betrekking tot de westerse samenwerking met de Jabhat al-Nusra, is dit de werkelijkheid, omdat we weten
dat Turkije al-Nusra en ISIS steunt met wapens, geld en terroristische vrijwilligers. En het is bekend dat
Turkije nauwe betrekkingen heeft met het westen. Erdogan en Davutoglu kunnen niets doen zonder eerst te
coördineren met de Verenigde Staten en andere westerse landen. Al-Nusra en ISIS werken met zo’n kracht
in de regio met de steun van het westen, omdat westerse staten altijd geloofd hebben dat het terrorisme een
kaart is die zij uit hun zakken kunnen trekken en gebruiken van tijd tot tijd. Nu willen ze al-Nusra alleen tegen
ISIS gebruiken, misschien omdat ISIS op hol is geslagen op een of andere manier. Maar dat betekent niet
dat ze ISIS willen uitroeien. Hadden ze dat gewild, dan zouden ze in staat zijn geweest om dat te doen. Voor
ons, zijn ISIS, al-Nusra, en alle soortgelijke organisaties die wapens dragen en burgers vermoorden
extremistische organisaties.
Maar met wie we een dialoog voeren is een zeer belangrijke vraag. Vanaf het begin hebben we gezegd dat
we de dialoog aangaan met elke partij, indien deze dialoog leidt tot het verminderen van terrorisme en
daarmee het bereiken van stabiliteit. Dit omvat uiteraard politieke machten, maar er zijn ook gewapende
groepen met wie we een dialoog hebben gevoerd en overeenstemming hebben bereikt in onrustige
gebieden waar de rust nu is wedergekeerd. In andere gebieden, traden deze gewapende groepen toe tot het
Syrische leger en vechten nu aan zijn kant, en een aantal van hun leden werden martelaren. Dus we praten
met iedereen behalve organisaties die ik noemde, zoals ISIS, al-Nusra, en andere soortgelijke organisaties
om de eenvoudige reden dat deze organisaties hun leer baseren op het terrorisme. Ze zijn
levensbeschouwelijke organisaties en niet enkel tegen de staat, zoals het geval is bij een aantal gewapende
groepen. Hun leer is gebaseerd op het terrorisme, en daarom kan dialoog met deze organisaties niet leiden
tot enig echt resultaat. We moeten vechten en hen volledig uitroeien, met ze praten is absoluut zinloos.
Onderbreking: Wanneer we over regionale partners spreken, met wie bent u bereid om samen te werken in
de strijd tegen het terrorisme?
President Assad: Zeker met bevriende landen, met name Rusland en Iran. Ook werken we samen met Irak,
omdat het met hetzelfde soort terrorisme kampt. Wat betreft andere landen, hebben we geen vetorecht wat
andere landen betreft op voorwaarde dat zij bereidwillig zijn om terrorisme te bestrijden en niet datgene doet
wat ze in “de internationale coalitie” onder leiding van de Verenigde Staten doen. In feite is het zo dat op het
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moment deze coalitie van start ging, ISIS zich heeft uitgebreid. Met andere woorden, de coalitie heeft
gefaald en heeft geen echte invloed op de grond. Tegelijkertijd, kunnen landen als Turkije, Qatar, SaoediArabië, en de westerse landen die een dekmantel bieden voor terrorisme, zoals Frankrijk, de Verenigde
Staten, of anderen, niet terrorisme bestrijden. Je kunt niet voor en tegen het terrorisme zijn. Maar als deze
landen besluiten om hun beleid te veranderen en zich realiseren dat het terrorisme net als een schorpioen is
– dat als je het in je zak stopt, het je zal steken – als dat gebeurt, dan hebben we geen bezwaar tegen de
samenwerking met al deze landen, op voorwaarde dat het een echte en niet een nep-coalitie is om
terrorisme te bestrijden.
Vraag 6: Wat is de huidige toestand van het Syrische leger? Ze vechten al meer dan vier jaar. Zijn ze
uitgeput door de oorlog, of sterker geworden als gevolg van betrokkenheid bij militaire operaties? En zijn er
reservisten om hen te ondersteunen? Ik heb ook een andere belangrijke vraag: U zei dat een groot aantal
van de voormalige tegenstanders zijn verhuisd naar uw kant en binnen de gelederen van de
regeringstroepen vechten. Hoeveel? En wat is de omvang van hun hulp in de strijd tegen extremistische
groepen?
President Assad: Natuurlijk, oorlog is slecht. En elke oorlog is vernietigend, elke oorlog verzwakt elke
samenleving en elk leger, hoe sterk of rijk een land ook is. Maar het kan niet op deze manier worden
beoordeeld. Van oorlog wordt verondersteld dat het de samenleving verenigt tegen de vijand. Het leger
wordt het meest belangrijke symbool voor een samenleving als er agressie tegen het land is. De
maatschappij omarmt het leger, en geeft het al de nodige ondersteuning, met inbegrip van menselijke
hulpbronnen, vrijwilligers, dienstplichtigen, om het vaderland te verdedigen. Tegelijkertijd, biedt oorlog een
grote mate van expertise aan alle strijdkrachten op praktisch en militair gebied. Dus, er zijn altijd positieve en
negatieve aspecten. We kunnen niet zeggen dat het leger zwakker of sterker is. Maar aan de andere kant,
voorziet deze sociale omhelzing en ondersteuning van het leger het met vrijwilligers. Dus, in antwoord op uw
vraag ‘zijn er reservisten?’ … Ja, zeker, want zonder deze reservisten, zou het leger het niet vier-en-een-half
jaar kunnen hebben uitgehouden in een zeer moeilijke oorlog, vooral omdat de vijand tegen wie we vechten
een onbeperkt aanbod van mensen heeft. We hebben vandaag de dag terroristische strijders uit meer dan
80 of 90 landen, dus onze vijand geniet van enorme steun in diverse landen, waar mensen vandaan komen
om hier samen met de terroristen te vechten.
Wat betreft het leger, bestaat het vrijwel uitsluitend uit Syriërs. Dus, we hebben reservisten, en dit is wat ons
in staat stelt om door te gaan. Er is ook vastberadenheid. We hebben reservisten niet alleen in termen van
menselijke kracht, maar ook in termen van wilskracht. We zijn meer dan ooit vastbesloten om te vechten en
ons land te verdedigen tegen terroristen. Dit is wat ertoe heeft geleid dat sommige strijders die eerst tegen
de staat vochten om uiteenlopende redenen, ontdekten dat ze het aan het verkeerde eind hadden en
besloten om zich bij de staat aan te sluiten. Nu vechten zij samen met het leger, en sommigen zijn zelfs
toegetreden als gewone soldaten. Sommigen hebben hun wapens gehouden, maar ze vechten in groepjes
samen met de strijdkrachten in verschillende delen van Syrië.
Vraag 7: Meneer de president, Rusland vecht al 20 jaar tegen het terrorisme, en we hebben zijn
verschillende manifestaties gezien. Het lijkt nu dat u het daadkrachtig aanpakt. In het algemeen is de wereld
getuige van een nieuwe vorm van terrorisme. In de regio’s bezet door ISIS, zetten ze rechtbanken en
overheidsdiensten op, en er zijn berichten dat zij voornemen om een eigen munt te drukken. Ze zijn, zo lijkt
het, een staat aan het bouwen. Dit op zich zou misschien nieuwe aanhangers uit verschillende landen aan
kunnen trekken. Kunt u ons uitleggen tegen wie u vecht? Is het een grote groep terroristen of is het een
nieuwe staat die van plan is om radicaal regionale en mondiale grenzen te herschrijven? Wat is ISIS
vandaag de dag?
President Assad: Natuurlijk, probeerden de terroristische ISIS groepen de schijn van een staat op te houden,
zoals u zei, om meer vrijwilligers die dromen van het verleden aan te trekken: dat er een islamitische staat
was die in het belang van religie handelt. Dat ideaal is onwerkelijk. Het is bedrieglijk. Maar geen staat kan
plotseling een nieuwe vorm aan een samenleving geven. De staat moet het product van de samenleving
zijn. Het moet de natuurlijke evolutie van die maatschappij zijn, het is een expressie ervan. Uiteindelijk, moet
een staat een projectie van de samenleving zijn. Je kan geen staat tot stand brengen die een andere vorm
heeft en het in een samenleving implanteren. Hier stellen we de vraag: is er enige gelijkenis tussen ISIS, of
wat zij ‘Islamitische Staat’ noemen, en de Syrische samenleving? Zeker niet.
Natuurlijk hebben we terroristische groeperingen, maar ze zijn geen expressie van de samenleving. In
Rusland heb je vandaag de dag terroristische groeperingen, maar ze projecteren niet de Russische
maatschappij, noch hebben ze enige gelijkenis met de open en diverse Russische samenleving. Dat is
waarom ze niet echt als een staat bestaan als ze proberen een munt, stempels of paspoorten in te voeren;
ten eerste omdat ze anders zijn dan de mensen en, ten tweede, omdat mensen in die regio’s naar de echte
staat vluchten, de Syrische staat, de nationale staat. Maar als we willen vragen wie ze zijn, laten we eerlijk
zeggen: Ze zijn de derde fase van de politieke of ideologische gifstoffen geproduceerd door het westen, om
politieke doelen te bereiken. De eerste fase was de Moslim Broederschap aan het begin van de vorige
eeuw. De tweede fase was al-Qaida in Afghanistan om de Sovjet-Unie te bestrijden. En de derde fase is
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ISIS, de Jabhat al-Nusra en deze groepen. Wie is ISIS? En wie zijn deze groepen? Ze zijn simpelweg
extremistische producten van het westen.
Vraag 8: Meneer de president, in het begin van de Syrische crisis, werd de Koerdische kwestie vaker
besproken. Voorheen werd Damascus ernstig bekritiseerd vanwege zijn standpunt ten aanzien van de
Koerdische minderheid. Maar nu, zijn in sommige gebieden, Koerdische formaties uw bondgenoten in de
strijd tegen de ISIS. Heeft u een specifieke positie tegenover wat de Koerden voor u betekenen en
andersom?
President Assad: Ten eerste, kun je niet zeggen dat er een bepaald staatsbeleid was ten aanzien van de
Koerden. Een staat kan geen onderscheid maken tussen de leden van zijn bevolking; anders schept het
verdeeldheid in het land. Als er onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende componenten van de
samenleving, zou het merendeel van deze componenten de staat nu niet gesteund hebben, en het land zou
vanaf het allereerste begin zijn gedesintegreerd. Voor ons zijn de Koerden een deel van de Syrische
structuur. Ze zijn geen buitenlanders – ze wonen in deze regio net als de Arabieren, Circassiërs, Armeniërs
en vele andere etnische groepen en sekten die al eeuwenlang in Syrië leven. Het is niet bekend wanneer
sommigen van hen naar deze regio kwamen. Zonder deze groepen, zou er geen homogeen Syrië zijn. Dus,
zijn ze vandaag de dag onze bondgenoten? Nee, ze zijn patriottische mensen. Maar aan de andere kant
kunt je niet alle Koerden over één kam scheren. Net als elk ander Syrisch component, zijn er verschillende
stromingen. Ze behoren tot verschillende partijen. Er staan mensen links en anderen rechts. Er zijn stammen
en er zijn verschillende groepen. Het is dus niet objectief om over de Koerden als één massa te bespreken.
Er zijn bepaalde Koerdische eisen die door sommige partijen worden uitgesproken, maar er zijn geen
Koerdische eisen voor de Koerden. Er zijn Koerden die volledig geïntegreerd zijn in de samenleving; en ik
wil benadrukken dat ze geen bondgenoten in dit stadium zijn, zoals sommige mensen zouden willen zien. Ik
wil graag benadrukken dat zij niet alleen bondgenoten in dit stadium zijn, zoals sommigen suggereren. Er
zijn veel gesneuvelde Koerdische soldaten die met het leger vochten, wat betekent dat ze een integraal
onderdeel van de samenleving zijn. Maar er zijn partijen die bepaalde eisen hadden en we hebben ze in het
begin van de crisis aangekaart. Er zijn nog andere eisen die niets te maken hebben met de staat, en die de
staat niet kan aanpakken. Er zijn dingen die betrekking hebben op de hele bevolking, de grondwet, en de
mensen moeten deze eisen ondersteunen voordat een besluit kan worden genomen door de staat. In ieder
geval moet elk voorstel in het nationale kader voorgesteld worden. Daarom zeg ik dat we met de Koerden,
en met andere componenten, een alliantie vormen om terrorisme te bestrijden.
Dit is waar ik het een tijdje geleden over had: dat we de handen ineen moeten slaan om ISIS te bestrijden.
Nadat we ISIS, al-Nusra en de terroristen hebben verslagen, kunnen de Koerdische eisen van bepaalde
partijen nationaal besproken worden. Dat is geen probleem, we hebben geen veto op een eis zolang het
binnen het kader valt van Syrische eenheid en de eenheid van het Syrische volk en grondgebied, bestrijden
van terrorisme, Syrische diversiteit, en de vrijheid van deze diversiteit in de etnische, nationale, sektarische
en religieuze zin.
Vraag 9: Meneer de president u heeft gedeeltelijk deze vraag beantwoord, maar ik zou graag een meer
precies antwoord willen, omdat sommige Koerdische strijdkrachten in Syrië een oproep doen om de
grondwet te wijzigen. Bijvoorbeeld inzake het opzetten van een lokaal bestuur en het evolueren naar
autonomie in het noorden. Deze verklaringen zijn frequenter geworden nu de Koerden tegen ISIS vechten
met een zekere mate van succes. Bent u het eens met dergelijke verklaringen dat de Koerden kunnen
rekenen op een vorm van dankbaarheid? Staat het open voor discussie?
President Assad: Als we ons land verdedigen, vragen we de mensen niet om ons te bedanken. Het is onze
natuurlijke plicht om ons land te verdedigen. Als ze dank verdienen, dan verdient elke Syrische burger die
zijn land verdedigt dat ook. Maar ik vind dat het verdedigen van iemands eigen land een plicht is, en als je je
plicht uitvoert, heb je geen dank nodig. Maar wat u heeft gezegd is gerelateerd aan de Syrische grondwet.
Als je vandaag de dag de bestaande structuur in je land wilt veranderen, in Rusland bijvoorbeeld, laten we
zeggen om de grenzen van de republieken te verleggen, of om een republiek bevoegdheden te geven die
verschillend zijn voor andere republieken – heeft dit niets te maken met de president of de regering. Dit heeft
te maken met de grondwet.
De president bezit de grondwet niet en de overheid bezit de grondwet niet. Alleen de mensen bezitten de
grondwet, en het veranderen van de grondwet houdt nationaal dialoog in. Wij hebben geen enkel probleem
met eisen. Als staat hebben we geen bezwaar tegen deze problemen zolang ze geen inbreuk maken op de
Syrische eenheid en diversiteit en de vrijheid van zijn burgers.
Maar als er bepaalde groepen of secties in Syrië zijn die bepaalde eisen hebben moeten deze eisen in het
nationale kader gesteld worden, en in dialoog met de Syrische politieke krachten. Wanneer het Syrische volk
het eens is met het nemen van dergelijke stappen, die te maken hebben met federalisme, autonomie,
decentralisatie of het wijzigen van het hele politiek systeem, dient dit goedgekeurd te worden door het
Syrische volk, en dientengevolge wordt de grondwet gewijzigd. Daarom moeten deze groepen het Syrische
volk overtuigen van hun voorstellen. In dat opzicht zijn ze niet in dialoog met de staat, maar eerder met de
mensen. Wanneer het Syrische volk besluit om in een bepaalde richting te bewegen, en een bepaalde stap
goed te keuren, zullen wij dat natuurlijk goedkeuren.
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Vraag 10: Nu voert de door de VS geleide coalitie luchtaanvallen uit op Syrisch grondgebied. Dit doen ze al
een jaar op dezelfde gebieden waar de Syrische luchtmacht ook ISIL doelen bombardeert, maar er is geen
enkel bots-incident geweest tussen de door de VS geleide coalitie en de Syrische luchtmacht. Is er directe of
indirecte coördinatie tussen uw regering en de Amerikaanse coalitie in de strijd tegen ISIL?
President Assad: Je zou verbaasd zijn als ik nee zou zeggen. Ik kan u vertellen dat mijn antwoord niet
realistisch zal zijn, om te zeggen dat we nu, terwijl we tegen dezelfde, laten we zeggen vijand, vechten
zonder coördinatie en tegelijkertijd zonder enig conflict. En eigenlijk is dit vreemd, maar dit is de realiteit. Er
is geen enkele coördinatie of contact tussen de Syrische regering en de VS-regering of tussen het Syrische
en Amerikaanse leger. Dit is omdat ze niet kunnen bekennen, ze kunnen niet de realiteit accepteren dat wij
de enige kracht zijn die ISIS bestrijdt op de grond. Voor hen, misschien, als ze samenwerken met het
Syrische leger, is dit als een erkenning van onze effectiviteit in het bestrijden van ISIS. Dit is helaas
onderdeel van de opzettelijke blindheid van de Amerikaanse regering.
Vraag 11: Dus zelfs niet indirect via bijvoorbeeld de Koerden? Omdat we weten dat de Verenigde Staten
samenwerkt met de Koerden en de Koerden hebben een aantal contacten met de Syrische regering. Dus,
zelfs geen indirecte coördinatie?
President Assad: Niet eens een derde partij, met inbegrip van de Irakezen, want voordat ze met de
aanvallen begonnen, lieten ze dat ons weten via de Irakezen. Sindsdien is er geen enkel bericht of contact
via een andere partij geweest.
Vraag 12: Ok, om even daar wat dieper op in te gaan. U hebt in het westen gewoond en u bevond zich in
bepaalde kringen met sommige westerse leiders die sinds het begin van de crisis gewapende groepen
steunen die vechten zodat u omvergeworpen wordt. Hoe voelt u zich bij het weer samenwerken met
dezelfde westerse leiders in de toekomst, misschien om handen met hen te schudden? Zou u ooit in staat
zijn om hen weer te vertrouwen?
President Assad: Ten eerste is dit geen persoonlijke relatie; het is een relatie tussen staten, en als je praat
over de relatie tussen staten, dan praat je niet over vertrouwen; je praat over het mechanisme. Dus
vertrouwen is een heel persoonlijk ding waar je niet op kan vertrouwen in politieke relaties tussen, laten we
zeggen, mensen. Ik bedoel, je bent verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld in Syrië, 23 miljoen mensen, en laten
we zeggen in een ander land voor tientallen miljoenen. Je kunt niet het lot van die tientallen miljoenen of
misschien honderden miljoenen riskeren wat betreft het vertrouwen van één persoon, of twee personen in
twee landen. Dus er moet een mechanisme zijn. Als je dat mechanisme hebt, kan je over vertrouwen op een
andere manier praten, niet een persoonlijke manier. Dit als eerste.
Ten tweede, is de belangrijkste missie van elke politicus, of overheid, voorzitter, premier, het maakt niet uit,
om te werken voor het belang van zijn volk en de belangen van zijn land. Als een vergadering of een
handdruk met wie dan ook in de wereld voordeel zal opleveren voor het Syrische volk, dan moet ik dat doen,
of ik wil of niet. Dus, het gaat niet om mij, of ik het aanvaard of dat ik het leuk vind of wat dan ook; het gaat
om de toegevoegde waarde van deze stap die je gaat nemen. Dus ja, we zijn bereid als er een belang is
voor de Syriërs. Ik zal datgene doen, wat het ook is.
Vraag 13: Wat betreft allianties in de strijd tegen het terrorisme en ISIS, riep president Poetin op tot een
regionale alliantie om de zogenaamde ‘Islamitische Staat’ te bestrijden; en de recente bezoeken van de
Arabische ambtenaren naar Moskou vallen binnen die context, maar de Syrische minister van Buitenlandse
Zaken Walid al-Moallem zei dat dat een wonder zou zijn. We hebben het hier over de coördinatie van de
veiligheid, zoals beschreven door Damascus, met de regeringen van Jordanië, Turkije en Saoedi-Arabië.
Hoe stelt u de alliantie voor? Zal het naar uw mening resultaten opleveren? U zei dat elke relatie op basis
van interesses is gebaseerd, dus bent u bereid te coördineren met deze landen, en wat is de waarheid
achter de bijeenkomsten tussen de Syrische en misschien Saudischeambtenaren zoals gerapporteerd in de
media?
President Assad: Wat betreft de bestrijding van terrorisme, is dit een grote en uitgebreide kwestie die
culturele en economische aspecten omvat. Het heeft uiteraard veiligheidsaspecten en militaire aspecten. Op
het gebied van preventie, zijn alle andere aspecten belangrijker dan die van de veiligheid en militaire
aspecten, maar vandaag de dag, in de realiteit waarin we nu leven in termen van de strijd tegen het
terrorisme, worden we niet geconfronteerd met terroristische groeperingen, we worden geconfronteerd met
terroristische legers uitgerust met lichte, middelzware en zware wapens. Ze hebben miljarden dollars om
vrijwilligers te werven. De militaire en veiligheidsaspecten moeten voorrang worden gegeven in dit stadium.
Dus, we denken dat dit bondgenootschap in verschillende gebieden moet optreden, maar eerst moet er op
de grond gevochten worden. Uiteraard moet deze alliantie bestaan uit landen die in de strijd tegen het
terrorisme geloven en geloven dat hun natuurlijke positie tegen het terrorisme zou moeten zijn.
Met de huidige stand van zaken, kan de persoon die het terrorisme steunt niet dezelfde persoon zijn die
terrorisme bestrijdt. Dit is wat deze staten nu doen. Saoedi-Arabië, Turkije en Jordanië, die doen alsof ze
deel uitmaken van een coalitie tegen het terrorisme in het noorden van Syrië, terwijl ze terrorisme steunen in
het zuiden, het noorden en het noordwesten, vrijwel in dezelfde regio’s waar zij geacht worden terrorisme te
bestrijden. Wederom zeg ik dat, in het kader van algemeen belang, zodra deze staten besluiten om terug
naar de juiste positie te gaan, om terug te keren naar hun zintuigen en bestrijden van terrorisme, zullen we
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ze natuurlijk accepteren en met hen en met anderen samenwerken. We hebben geen vetorecht en we
houden niet vast aan het verleden. Politiek verandert de hele tijd. Het zou kunnen veranderen van kwaad
naar goed, en de bondgenoot zou een tegenstander kunnen worden, en de tegenstander een bondgenoot.
Dit is normaal. Als ze tegen het terrorisme strijden, dan zullen we met hen samenwerken.
Vraag 14: Meneer de president, er is een enorme golf van vluchtelingen, grotendeels uit Syrië, die naar
Europa afreizen. Sommigen zeggen dat deze mensen praktisch zijn vergeten door Syrië. Ze zijn diep
ongelukkig met de Syrische autoriteiten, omdat ze niet in staat zijn geweest om hen te beschermen. Ze
moesten hun huizen verlaten. Hoe ziet u die mensen? Ziet u hen als deel van de Syrische kiezers in de
toekomst? Verwacht u dat ze terug zullen keren? En de tweede vraag heeft te maken met het Europese
schuldgevoel over de ontheemding die nu plaatsvindt. Denkt u dat Europa zich schuldig moet voelen?
President Assad: Elke persoon die Syrië verlaat is een verlies voor het vaderland, ongeacht de positie of de
mogelijkheden van die persoon. Dit geldt, natuurlijk, niet voor terroristen. Het omvat alle burgers in het
algemeen, met uitzondering van de terroristen. Dus, ja, het is een groot verlies als gevolg van de emigratie.
U heeft een vraag gesteld over de verkiezingen. Vorig jaar hadden we presidentsverkiezingen in Syrië, en er
waren veel vluchtelingen in verschillende landen, met name in Libanon. Volgens westerse propaganda,
hadden ze de staat, de onderdrukking van de staat en het doden van de staat ontvlucht, en waren ze
vijanden van de staat. Maar de verrassing voor westerlingen was dat de meesten van hen voor de president
stemden die wordt verondersteld hen te doden. Dat was een grote klap voor westerse propaganda.
Natuurlijk, het stemgedrag heeft bepaalde voorwaarden. Er moet een ambassade zijn, en de bescherming
van de Syrische staat tijdens het stemproces moet zijn gegarandeerd. Dat hangt af van de betrekkingen
tussen de staten. Veel landen hebben de betrekkingen met Syrië verbroken en Syrische ambassades
gesloten, en mogen Syrische burgers dus niet stemmen in die landen. Ze moeten naar andere landen gaan
waar de stembussen zijn geïnstalleerd, en dat gebeurde vorig jaar.
Wat betreft Europa, natuurlijk is het schuldig. Vandaag de dag, probeert Europa te zeggen dat Europa zich
schuldig voelt omdat het geen geld heeft gegeven of deze mensen heeft toegestaan om legaal te
immigreren, en dat dat de reden is waarom ze over de zee reisden en verdronken. We zijn verdrietig om
ieder onschuldig slachtoffer, maar is het slachtoffer dat verdrinkt in zee ons dierbaarder dan het slachtoffer
dat is vermoord in Syrië? Zijn ze dierbaarder dan de onschuldige mensen wiens hoofden zijn afgehakt door
terroristen? Kan je verdrietig zijn om de dood van een kind in zee en niet om duizenden kinderen die zijn
vermoord door terroristen in Syrië? En ook voor mannen, vrouwen en ouderen? Deze Europese dubbele
normen zijn niet langer aanvaardbaar. Ze zijn flagrant blootgesteld. Het houdt geen steek om verdrietig te
zijn om de dood van bepaalde mensen en niet om de dood van anderen. De principes zijn hetzelfde. Dus
Europa is verantwoordelijk omdat het het terrorisme heeft gesteund, zoals ik kort geleden zei, en het
ondersteunt terrorisme nog steeds en verstrekt dekking voor hen. Het noemt hen nog steeds ‘gematigd’ en
categoriseert ze in groepen, ook al zijn al deze groepen in Syrië extremisten.
Vraag 15: Als u het niet erg vindt, zou ik graag terug willen komen op de vraag over de politieke toekomst
van Syrië. Meneer de president, uw tegenstanders – of het om de strijd gaat tegen de autoriteiten met
wapens of om uw politieke tegenstanders – houden nog steeds vol dat een van de meest belangrijke
voorwaarden voor vrede uw vertrek is uit het politieke leven en als president. Wat vindt u daarvan – als
president en als een Syrische burger? Bent u theoretisch daarop voorbereid als u het gevoel heeft dat dat
nodig is?
President Assad: In aanvulling op wat u zegt, westerse propaganda oppert, vanaf het begin, dat de oorzaak
van het probleem de president is. Waarom? Omdat ze het hele probleem in Syrië zo willen afschilderen alsof
het aan één individu ligt; en derhalve is de natuurlijke reactie van veel mensen dat indien het probleem bij
een individu ligt, dat dat individu niet belangrijker zou moeten zijn dan het gehele thuisland. Dus laat die
persoon gaan en dingen zullen in orde zijn. Zo simplificeren ze dingen in het westen. Wat er in Syrië
gebeurt, in dit verband, is vergelijkbaar met wat er is gebeurd in uw geval. Overweeg wat er gebeurd is in de
westerse media sinds de staatsgreep in Oekraïne. Wat is er gebeurd? President Poetin werd omgevormd
van een vriend van het westen tot een vijand en, wederom, werd hij gekarakteriseerd als een tsaar. Hij wordt
afgeschilderd als een dictator die de oppositie in Rusland onderdrukt, en als een persoon die aan de macht
kwam door ondemocratische middelen, ondanks het feit dat hij werd verkozen in democratische
verkiezingen, en het westen zelf de verkiezingen als democratisch heeft erkend. Nu is het niet langer
democratisch. Dit is westerse propaganda. Ze zeggen dat als de president weg zou gaan het beter zal
worden. Wat betekent dat, praktisch? Voor het westen, betekent het dat zolang je er bent, we door zullen
gaan met het steunen van terrorisme, omdat het westen het principe er nu in Syrië en Rusland en andere
landen op nahoudt dat presidenten verwisselt, dat staten verandert, of wat zij noemen het neerhalen van
regimes.
Waarom? Omdat ze partners niet accepteren en geen onafhankelijke staten accepteren. Wat is hun
probleem met Rusland? Wat is hun probleem met Syrië? Wat is hun probleem met Iran? Ze zijn allemaal
onafhankelijke landen. Ze willen dat een bepaalde persoon gaat en vervangen wordt door iemand die in hun
belang handelt en niet in het belang van zijn land. Voor ons, komt de president aan de macht door
verkiezingen en als hij vertrekt, dan is het omdat het volk dat eist, niet omdat de Verenigde Staten, de VN-

NIEUWSBRIEF 234 – 31 OKTOBER 2015 – PAG. 63

Veiligheidsraad, de conferentie van Genève of het communiqué van Genève dat wil. Als de mensen willen
dat hij blijft, moet hij blijven; en als de mensen hem verwerpen, moet hij onmiddellijk zijn positie verlaten. Dit
is het beginsel waarmee ik naar deze kwestie kijk.
Vraag 16: Militaire operaties zijn al meer dan vier jaar aan de gang. Het is waarschijnlijk dat u dingen en
aangelegenheden vaak analyseert. Was er naar uw mening een cruciaal moment waarop u zich realiseerde
dat oorlog onvermijdelijk was? En wie startte die oorlogsindustrie? De invloed van Washington of uw
Midden-Oosten buren? Of waren er fouten van uw kant? Zijn er dingen waar u spijt van hebt? En als u de
kans had om terug te gaan, zou u ze veranderen?
President Assad: In elke staat zijn er fouten en fouten kunnen elke dag gemaakt worden, maar deze fouten
vormen niet een cruciaal moment omdat ze er altijd zijn. Dus wat is het dat ertoe heeft geleid dat deze fouten
plotseling tot de huidige situatie in Syrië hebben geleid? Het houdt geen steek. U zal verrast zijn als ik vertel
dat het cruciale moment inzake wat er gebeurd is in Syrië iets is dat veel mensen niet eens zouden
bedenken. Het was de Irak-oorlog in 2003, toen de Verenigde Staten Irak binnenvielen. We waren sterk
gekant tegen die invasie, omdat we wisten dat dingen in de richting van het verdelen van samenlevingen en
het creëren van onrust bewogen. En wij zijn Irak’s buurlanden. Op dat moment zagen we dat de oorlog Irak
in een sektarisch land zou veranderen; in een samenleving die tegen zichzelf is verdeeld. Ten westen van
Syrië bevindt zich nog een sektarisch land – Libanon. Wij zitten in het midden. We wisten goed dat we
getroffen zouden worden. Bijgevolg was het begin van de Syrische crisis, of wat er gebeurde in het begin,
het natuurlijke resultaat van die oorlog en de sektarische situatie in Irak, waarvan zich een deel naar Syrië
verplaatste, en het was makkelijk voor hen om enkele Syrische groepen op sektarische gronden aan te
zetten.
Het tweede punt, dat misschien minder belangrijk is, is het feit dat het westen het terrorisme in Afghanistan
begin jaren tachtig zich eigen had gemaakt en de terroristen toen ‘vrijheidsstrijders’ noemde, en in 2006 toen
de Islamitische Staat in Irak verscheen met behulp van Amerikaanse sponsoring en het niet bestreden. Al
deze dingen samen creëren de condities voor de onrust met westerse steun en Golf-geld, met name van
Qatar en Saoedi-Arabië, en met Turkse logistieke steun, in het bijzonder sinds president Erdogan
intellectueel gezien tot de Moslim Broederschap behoort. Derhalve is hij van mening dat als de situatie in
Syrië, Egypte en Irak verandert, er een nieuw sultanaat opgericht kan worden; niet een Ottomaans sultanaat
deze keer, maar een sultanaat voor de Broederschap dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot aan de
Middellandse Zee en geregeerd door Erdogan. Al deze factoren bij elkaar brachten de dingen die we
vandaag de dag hebben teweeg. Nogmaals zeg ik, er zijn fouten gemaakt, en fouten creëren altijd gaten en
zwaktepunten, maar ze zijn niet sufficiënt om dat alleen te veroorzaken en ze rechtvaardigen niet wat er is
gebeurd. En als deze gaten en zwaktepunten de oorzaak zijn, waarom hadden ze niet tot revoluties in de
Golfstaten geleid – met name in Saoedi-Arabië die niets van democratie afweet? Het antwoord spreekt voor
zich, geloof ik.
Meneer de president, ik dank u voor uw tijd en voor uw gedetailleerde antwoorden op onze vragen. We
weten dat in september u uw gouden jubileum, uw 50ste verjaardag, zal vieren. Waarschijnlijk zouden de
beste wensen onder de huidige omstandigheden een snelle terugkeer van vrede en veiligheid in uw land
zijn. Dank u.
http://curiales.nl/2015/10/24/coudenhove-kalergi-eu/

Leger Oostenrijk spreekt intern van islamitische invasie; Vooral vrouwen kopen massaal vuurwapens
‘Leger en politie rekenen erop dat Europa in 2020 is overgenomen door islamisten’ - Officials off the
record: Terreuroorlog begint binnen maximaal 6 tot 12 maanden – ‘Slechts 3% misdaden migranten,
inclusief verkrachtingen, bekend gemaakt’
De afgelopen maanden zijn er in Oostenrijk tienduizenden
vuurwapens meer dan normaal verkocht. De bevolking wil
overduidelijk voorbereid zijn op de terreuroorlog die volgens bronnen
binnen het leger en de politie binnen een jaar zal losbarsten.
Volgens een Oostenrijke militaire officier wordt de
‘vluchtelingen’crisis in zowel het leger als de politie intern genoemd
wat het in werkelijkheid is: een islamitische invasie. ‘Wij zijn op de
hoogte van het plan om Europa tot 2020 door islamisten te laten overnemen. Het is daarom geen toeval dat
er nu honderdduizenden op ons af marcheren.’ De 1500 grensbewakers zijn ‘veel te weinig’ om de grenzen
te beschermen, reden waarom tal van soldaten en agenten zich privé bewapenen (1). Dat doen ook
Oostenrijkse vrouwen; die veroorzaken een ware stormloop op de wapenwinkels in het land, omdat ze
vrezen in de nabije toekomst door moslims te zullen worden aangerand en verkracht (2).
De officier onthulde dat de politie dagelijks Syriërs arresteert die vuurwapens bij zich hebben, soms zelfs
machinegeweren. Militairen en agenten zouden daarom onderling afspraken maken en zich privé
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bewapenen tegen de terreuroorlog, waarvan verreweg de meesten denken dat deze binnen 6 tot 12
maanden zal losbarsten. (1) Niet voor niets behaalt de FPÖ, de Oostenrijkse PVV, bij peilingen onder
politieagenten maar liefst 65% van de stemmen.
Opnieuw honderden migranten spoorloos verdwenen
Uit een opvangcentrum in Erding (bij München) zijn 580 migranten plotseling verdwenen. De autoriteiten
hebben geen idee waar ze zijn gebleven (5). Onafhankelijke commentatoren berichten al weken over
vergelijkbare, soms massale ‘verdwijningen’ in heel Europa. Vermoedelijk sluiten de migranten zich aan bij
criminele bendes, of erger nog: bij het in opbouw zijn terreurleger dat binnen nu en maximaal een jaar actief
zou kunnen worden.
Ook een hek langs grens Oostenrijk?
De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Johanna Mikl-Leitner suggereerde vandaag voor het eerst
dat er een hek langs de grens met Slovenië wordt overwogen, echter ‘niet om de grens dicht te maken, maar
voor een geordende, gecontroleerde binnenkomst’.
Maandag kwamen er nog eens 10.000 migranten via Oostenrijk Duitsland binnen (4). De verhoudingen
tussen Oostenrijk en Duitsland verslechteren met de dag nu er sterke aanwijzingen zijn dat de Oostenrijkers
tegen alle afspraken in tienduizenden migranten doelbewust zonder aankondiging bij de grens met Duitsland
deponeren (7).
Vrouwen in Oostenrijk bang om verkracht te worden en bewapenen zich
Volgens Tsjechische en Oostenrijkse media (6) zijn alle geweren in Oostenrijk compleet uitverkocht.
‘Degenen die zich bewapenen zijn hoofdzakelijk vrouwen. De enorme vraag komt voort uit de angst die
wordt veroorzaakt door sociale veranderingen (door de massa immigratie). De meeste klanten zijn bezorgd
over hun eigen veiligheid en hebben nog nooit eerder aan wapens gedacht.’
Ook de verkoop van pepperspray slaat alle records. Vrouwen zijn doodsbang dat ze in de nabije toekomst
worden aangerand en verkracht door moslimmigranten. Die angst is absoluut terecht; uit officiële Zweedse
overheidscijfers bleek dat het aantal verkrachtingen in het land dankzij de komst van honderdduizenden
migranten met 1472% is gestegen, en het land met 53 verkrachtingen per 100.000 inwoners nu de trieste
lijstaanvoerder in het Westen is. Deze uit 2010 stammende cijfers zijn daarna niet meer geactualiseerd,
omdat de linkse regering het verboden heeft om criminaliteit door migranten apart in kaart te brengen.
Enkele weken geleden haalden we een Arabisch sprekende Hongaarse vrouw aan die in een trein met bijna
alleen maar moslimmigranten had gezeten. Zij vertelde geschokt dat die mannen het enkel hadden gehad
over hoe ze in de naam van Allah zouden gaan roven en verkrachten. Een priester in Wenen bevestigde dat
hij van tal van misdaden wist die uit de media worden gehouden. Zo zou een agente in Traiskirchen door
een migrant zijn verkracht, die tevens bij een kind een oor zou hebben afgesneden.
Media en overheid zwijgen bewust over misdaadgolf migranten
Het aantal aanrandingen en geweldsmisdrijven dat in Duitsland door migranten wordt gepleegd is zo hoog,
dat de media op last van de politie en de overheid het bevel kregen om hier zoveel mogelijk over te zwijgen.
Journalist Vijet Uniyal schreef dat ‘de Duitse media de regering samen met de regering enkel ‘happy talk’
brengt en een positieve draai geeft aan de gigantische migrantencrisis die Europa treft. De mainstream
media zijn niet enkel gewillige uitvoerders van Merkels open-grenzenbeleid, maar tevens ideologische
partijen die vastbesloten zijn iedere oppositie hiertegen te breken.’ (2)
Slechts 3% misdaden migranten bekend gemaakt; Explosieven gevonden in AZC
Een (strafrecht) advocaat zei zelfs dat naar schatting slechts 3% van het aantal misdaden dat migranten
plegen –inclusief verkrachtingen- bekend wordt gemaakt. De rest wordt op bevel stilgezwegen.
Een andere politie insider berichtte dat in een AZC bij Gieβen een grote hoeveelheid explosieven zijn
gevonden, vermoedelijk voor een enorme aanslag op een winkelcentrum in de stad. Intern zouden agenten
verbijsterd zijn dat de regering niets onderneemt tegen het bewapenen van migranten en dit soort berichten
met opzet uit de media houdt. Sommige agenten zijn bang dat de zeer gespannen situatie rond alle
genegeerde problemen met migranten al binnen 2 tot 4 weken tot een gewelddadige uitbarsting zal leiden,
temeer omdat er in de stad weer een nieuw AZC voor 1000 man wordt gebouwd – pal naast een
kleuterschool. (3). Opmerking: De manipulaties, misleidingen en leugens door de reguliere media en politiek
hebben inmiddels dermate ernstige vormen aangenomen, dat we voor echt en onafhankelijk nieuws steeds
meer aangewezen zijn op forums waar officials, agenten, militairen, burgers en andere betrokkenen
noodgedwongen anoniem en off-the-record hun ervaringen plaatsen. Dat hier soms ook louter geruchten
onder zitten valt helaas niet te vermijden. Toch staan deze berichten vele malen dichter bij de realiteit dan
wat de reguliere media en politiek ons dagelijks voorspiegelen. Triest genoeg kunnen of willen veel mensen
dat pas geloven als ze persoonlijk worden getroffen (zelfs het Duitse nieuwsprogramma N24
constateerde na een onderzoek dat het ‘helaas het geval is’ dat de meeste mensen negatief worden zodra
ze zelf met migranten in aanraking zijn gekomen).
Xander - (1) Hartgeld / Systemkrise, (2) Infowars, (3) Hartgeld, (4) Sputnik News, (5) Merkur, (6) OE24,
(7) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Leger-Oostenrijk-spreekt-intern-van-islamitische-invasie-Vooralvrouwen-kopen-massaal-vuurwapens
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Komt er dan toch een onafhankelijk Koerdistan?
De grootste nachtmerrie van de Turkse president Erdogan en
consorten is een autonome Koerdische staat op de grens met
Turkije.
Volgens nog niet bevestigde berichten zijn Rusland en Syrië
overeengekomen mee te zullen werken aan het oprichten van een
onafhankelijk Koerdistan in het noorden van Syrië.
Er zijn een aantal volkeren die niet de beschikking hebben over een
eigen staat, maar daar gezien de historie wel degelijk recht op
hebben.
Het ene volk is uiteraard de Palestijnen dat door Israël systematisch wordt onderdrukt en die letterlijk en
figuurlijksteeds meer terrein verliezen, iets dat door de “beschaafde wereld” heel gewoon wordt gevonden.
Het tweede volk dat geen eigen land heeft, zijn de Koerden. Terwijl ook zij historisch gezien hier wel degelijk
recht op hebben.
Een klein stukje geschiedenis volgens de Wikipedia:
De oprichter van het moderne Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, had de Koerden een onafhankelijk Koerdistan
beloofd als de Koerden Atatürk meehielpen met het verjagen van de machthebbers in het Ottomaanse rijk.
Het lukte de Koerden om de machthebbers te verjagen, maar Atatürk heeft zonder met de Koerden te
onderhandelen de Vrede van Sèvres vervangen door de Vrede van Lausanne.
In het nieuwe vredesverdrag, de Vrede van Lausanne, was geen sprake meer van een Koerdistan. Vanaf
1924 was Atatürk het nieuwe staatshoofd en volgens hem pasten Koerden niet binnen zijn ideaal van een
"Turkse natiestaat", waarbinnen volgens Atatürk alleen "Turken" woonden.
En dus:
De Koerden zijn een volk, verspreid over verschillende landen, met ruim 35 miljoen mensen die voornamelijk
in het Midden-Oosten wonen. Tegenwoordig verblijven naar schatting ruim één miljoen Koerden in Europa.
Het streven te komen tot een Koerdische staat, Koerdistan, wordt door diverse landen in de regio gezien als
bedreiging van de integriteit van hun grondgebied en hun stabiliteit. Het gevolg is dat de Koerden wonen in
Turkije, in Syrië, in Irak en in Iran en geen van die gebieden is onderdeel van het door hen gewenste
Koerdistan.
In een artikel in Elsevier van augustus dit jaar werd dan ook gesteld dat de Turkse president Erdogan liever
ISIS heeft als buurman dan een onafhankelijke Koerdische staat.
Het volgende kaartje laat in grote lijnen zien welke partijen controle hebben over welke delen van Syrië. Dan
is te zien dat het geel gekleurde gebied in het noorden aan de grens met Turkije in handen is van de
Koerden.
Zoals we al eerder schreven is het voor Rusland heel handig om
samen te werken met de Koerden omdat ISIS dan van twee kanten
tegelijk kan worden aangepakt. Formeel bestrijd ook Turkije ISIS,
maar dat is een drogreden om de Koerden op Syrisch grondgebied te
kunnen bombarderen.
Vorige week heeft de Syrische president Assad sinds lange tijd weer
een buitenlandse reis gemaakt en wel naar de Russische hoofdstad
Moskou voor een bespreking met Poetin.
Op de agenda stond klaarblijkelijk ook het onderwerp van een
autonome Koerdische staat in het noorden van Syrië. Volgens nog
niet bevestigde berichten zou er in Moskou overeenstemming zijn
bereikt met Assad voor het oprichten van een dergelijke autonome staat.
Het is natuurlijk ook in het belang van Assad dat het hele ISIS gebeuren zo snel en zo effectief mogelijk
wordt opgeruimd en ongetwijfeld onder de nodige druk van Poetin schijnt het dat hij heeft ingestemd met een
autonoom Koerdistan.
De Turken zullen dan uiteraard op hun achterste benen staan, maar er wordt dan wel een veilig gebied
gecreëerd langs een groot deel van de Syrisch Turkse grens waardoor het praktisch onmogelijk wordt om
terroristen vanuit Turkije te bevoorraden zoals dat nu gebeurt. Ook komt er dan een einde aan de stroom
Syrische olie die door ISIS wordt verkocht aan Turkije.
Verder werd overeengekomen met Damascus en de Koerden dat de veiligheid in de lucht voor dat gebied
wordt gegarandeerd door de Russische luchtmacht.
Uiteraard zullen de Syrische Koerden al hun strategische informatie doorgeven aan de Russen waardoor de
luchtaanvallen steeds efficiënter zullen worden.
Voor Assad zal gelden dat dit allemaal niet van harte gaat, maar als hij toch moet kiezen tussen voor wat hij
ziet als twee kwaden dan is een autonome Koerdische staat voor hem de minst schadelijke.
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Hiermee belandt Amerika in een nog pijnlijkere spagaat. Als zij namelijk een dergelijke autonome staat
zouden erkennen dan is hun warme relatie met de Turken voorgoed verleden tijd.
Willen ze hier niet aan meewerken dan kunnen ze verdere samenwerking, ook met de Iraakse Koerden, wel
vergeten. Misschien zal er dan toch, ongeveer 100 jaar na de gebroken belofte van Atatürk, een autonome
Koerdische staat ontstaan.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9926:komt-er-dan-toch-eenonafhankelijk-koerdistan&catid=37:wereld&Itemid=50

De VN is uit op de vernietiging van Europa
Peter Sutherland is de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN)
voor internationale migratie en ontwikkeling. Enkele jaren geleden verwierf Sutherland beruchtheid door
een omstreden uitspraak: “De Europese Unie (EU) moet haar best doen om de homogeniteit van haar
lidstaten te ondermijnen.” Nu de vluchtelingencrisis al maanden lang het nieuws domineert, heeft de VNgezant opnieuw van zich laten horen: “De EU-lidstaten moeten meer vluchtelingen opnemen evenals
nationale soevereiniteit afstaan.”
Kortgeleden deed voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan een soortgelijke uitspraak. Ook
Annanopperde dat Europa de grenzen moet openen om de explosief groeiende Afrikaanse bevolking te
kunnen opvangen. De vergelijkbare uitspraak van Sutherland toont aan dat de VN momenteel aanmerkelijk
veel druk uitoefent om het immigratiebeleid van de EU te beïnvloeden.
Sutherland heeft al een veelbewogen carrière achter de rug. Tot voor kort was de geboren Ier voorzitter van
de controversiële zakenbank Goldman Sachs. Het was uitgerekend deze bank die een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de ineenstorting van het Griekse financiële systeem. De gevolgen daarvan kennen we allemaal;
miljarden euro’s belastinggeld – opgehoest door de Europese belastingbetaler – waren vereist om
Griekenland van de afgrond te redden. Uiteraard is Goldman Sachs nooit gestraft voor de rol die het bij het
Griekse debacle heeft gespeeld.
In het verleden was de VN-gezant nauw betrokken bij het opheffen van nationale valuta ten gunste van de
euro. Verder was Sutherland de drijvende kracht achter het verwijderen van grenscontroles tussen de EUlidstaten. Het is vooral deze ‘prestatie’ waar Europa nu veel last van ondervindt, aangezien de vluchtelingen
zich vrijelijk kunnen bewegen tussen de verschillende lidstaten.
Achter de schermen is de Ier eveneens werkzaam voor het Transatlantic Policy Network, een organisatie die
lobbyt om het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er door te drukken. Wanneer TTIP in
werking treedt zal dit wederom leiden tot een substantieel verlies van soevereiniteit van de EU-lidstaten. Ook
zullen multinationale corporaties boven de huidige wet komen de staan. Sutherland is tevens frequent
bezoeker van de uiterst geheime Bilderbergconferentie en de Trilaterale Commissie.
Enkele weken geleden was Sutherland gastspreker bij een conferentie van de invloedrijke denktank Council
on Foreign Relations. Aldaar spuwde de VN-gezant zijn gal over alles wat met soevereiniteit en de natiestaat
te maken heeft. Volgens Sutherland is soevereiniteit een ‘illusie’. Ook gaf hij aan dat hij wrok koestert jegens
het nationalisme, dat volgens hem de oorzaak is van alle problemen in Europa.
Verder haalde de Ier hard uit naar de leiders van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije (de
zogenaamdeVysegrad-groep) omdat deze landen zich verzetten tegen de verplichte opname van
vluchtelingen. Het Tsjechische plan alleen christelijke vluchtelingen op te vangen gaat volgens Sutherland in
tegen de fundamentele waarden van Europa en wordt afgedaan als
immoreel en xenofobisch.
De VN-gezant beweert dat Europa de morele evenals wettelijke
verplichting heeft de vluchtelingen op te vangen. De oplossing van
Sutherland ligt daarom voor de hand: Europa moet de grenzen
openen voor de – desnoods miljoenen – vluchtelingen.
De activiteiten van Sutherland geven een interessante samenhang weer. De Ier is werkzaam geweest voor
multinationale corporaties en is tegelijkertijd actief voor lobbygroepen om TTIP te verwezenlijken. Sutherland
heeft enorm bijgedragen aan het tenietdoen van nationale soevereiniteit, de opheffing van grenscontroles en
de invoering van de euro. Dit heeft de EU aanzienlijk machtiger gemaakt. Momenteel maakt hij zich dus ook
sterk voor de opname van miljoenen vluchtelingen.
Multinationale corporaties, TTIP, de EU, de VN, het tenietdoen van soevereiniteit en massa-immigratie. Stuk
voor stuk belangrijke kwesties die nauw met elkaar verbonden zijn en op de achtergrond worden
aangestuurd door mensen die aan niemand gehoorzamen: de globale elite.
Bart Bohemen
http://curiales.nl/2015/10/21/vluchtelingen-europa-vn/
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Iraakse cultheld Abu Azrael jaagt IS(IS) de stuipen op het lijf
© Facebook.
Rambo is niet dood. Hij leeft! Hij heet nu Abu Azrael (44) en jaagt met zijn
eigen sji’itische militie, de Imam Ali Brigade, in Irak Islamitische Staat de
stuipen op het lijf. Met zijn heldhaftige optreden aan het front, waar zijn brigade
samenwerkt met het Iraakse regeringsleger en andere milities is hij uitgegroeid
tot een cultfiguur onder de sji’ieten in het Midden-Oosten.
Als iemand zijn naam hoort of een foto ziet, klinken meteen de woorden ‘Ila
Tahin’, Azraels handtekening waarmee hij al zijn boodschappen afsluit. ‘Illa
Tahin’ betekent letterlijk ‘van meel’. In figuurlijke zin is het een ernstige
waarschuwing voor al zijn vijanden. De Iraakse Rambo dreigt hen te verpulveren. En maakt dat ook waar,
waardoor hij inmiddels de bijnaam ‘Engel des doods’ draagt. Abu Azrael, die werd geboren als Ayyub Faleh
al-Rubaie, is ook buiten het front een imposante strijder. Op benen als boomstammen staat een grote
vierkante blok spieren met dikke armen. Zijn gebruinde hoofd lijkt op de kop van een stormram: kaal, glad,
aan de onderkant afgezet met een volle, pikzwarte baard. Op internet, in video’s en op foto’s, laat de Iraakse
militieleider trots zien dat hij kan omgaan met elk wapen. Net als de Rambo van de film, een rol van Silvester
Stallone, draagt hij wapens alsof het luciferhoutjes zijn. Van loodzware mitrailleurs, raketwerpers tot bijlen,
samoeraizwaarden en gekartelde messen waarvan zelfs Crododile Dundee zou schrikken. Zijn ongekende
populariteit dankt hij ook aan zijn flamboyante optredens op de Iraakse tv, en aan muziekvideo’s en cartoons
waarin hij wordt verheerlijkt.
‘Engel des Doods’
Voor Abu Azrael is geen berg te hoog. Andere militieleiders zouden aan de strijders van Islamitische Staat al
hun handen vol hebben maar nee, de Iraakse ‘Engel des Doods’ daagt nu een tweede, nog grotere vijand
uit. Hij wil nu ook Saudi-Arabië verpulveren. In zijn jongste video nagelt Abu Azrael het koninkrijk aan de
schandpaal, wegens de in maart begonnen oorlog tegen de Houthi-rebellen in Jemen. De opmars van de
Houthi’s die de hoofdstad Sana’a hadden ingenomen was Saudi-Arabië, beschermheer van de soennitische
belangen in het Midden-Oosten, een doorn in het oog. Met hevige luchtaanvallen en bombardementen zijn
de sji’itische rebellen inmiddels met zware verliezen teruggedreven in de bergen. De Iraakse Rambo wil het
tij keren. Geflankeerd door een delegatie van Houthi’s verklaart hij Saudi-Arabië de oorlog. De boodschap
sluit hij uiteraard af met zijn beroemde woorden: ‘Illa Tahin’, het zal worden verpulverd.
https://youtu.be/0NAvTEQ9eXQ - Bron

Kunnen bananen aids genezen? Stofje in het fruit doodt virussen als hepatitis C, griep en mogelijk
zelfs ebola
Wetenschappers hebben een ‘wondermedicijn’ gemaakt van
bananen waarmee een groot aantal virussen kunnen worden
gedood, zoals hepatitis C, de griep en aids.
Ze hopen dat het nieuwe middel de mensheid kan beschermen
tegen de meest gevaarlijke ziektes. Het belangrijkste ingrediënt
is een eiwit dat in bananen wordt gevonden: BanLec. Het stofje kan als krachtige vertragende factor voor het
aidsvirus dienen en tot nieuwe behandelingen leiden die miljoenen levens redden.
Het eiwit is vijf jaar geleden ontdekt en zou helpen in de behandeling tegen aids. Wetenschappers hebben
een nieuwe versie van BanLec gemaakt die virussen bij muizen kan bestrijden en niet leidt tot vervelende
bijwerkingen.
Onschadelijk
BanLec bindt zich aan suikermoleculen aan het oppervlak van enkele van ’s werelds meest dodelijke
virussen. Vervolgens maakt het eiwit het virus onschadelijk en wordt het opgeruimd door het immuunsysteem. Bij muizen zorgde deze nieuwe vorm van BanLec, H84T geheten, ervoor dat de knaagdieren geen
griep konden krijgen. De nieuwe variant werkte in het lab ook tegen aids, hepatitis C en influenza.
Ebola
De onderzoekers denken dat het medicijn zelfs werkt tegen ebola, omdat al deze virussen zijn bedekt met
suikermoleculen waar BanLec zich aan hecht. Ze benadrukken dat het eten van bananen niet hetzelfde
effect heeft omdat het ingrediënt een aangepaste versie is van het stofje dat in het fruit voorkomt.
Uit een eerdere studie bleek dat BanLec even efficiënt is als twee huidige medicijnen tegen hiv. Het
voorkomt namelijk dat het virus het lichaam kan binnendringen. “Het probleem met de huidige medicatie is
dat het virus kan muteren en resistent kan worden, maar dat is veel moeilijker in de buurt van dit eiwit,” zei
onderzoeker Michael Swanson. Het onderzoek is gepubliceerd in tijdschrift Cell. [MailOnline]
http://www.ninefornews.nl/kunnen-bananen-aids-genezen-stofje-in-het-fruit-doodt-virussen-als-hepatitis-cgriep-en-mogelijk-zelfs-ebola/
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Vluchtelingen zijn geen moslimimmigranten
De Westerse media kennen slechts twee stukken gereedschap.
Eén daarvan is de flagrante leugen. Dit al te vaak gebruikte werktuig
werkt niet meer zo goed, behalve bij de half achterlijke Amerikanen.
Bovenstaande regels zijn de inleiding van een artikel geschreven
door de inmiddels ook bij ons bekende voormalig Amerikaans
staatssecretaris Paul Craig Roberts.
Hij gaat verder met:
Door de extreme nauwkeurigheid van de Russische kruisraketten
staat het Pentagon te bibberen in hun hemd. Maar volgens de
Westerse hoerenmedia vielen de Russische raketten uit de lucht boven Iran en bereikten ze nooit hun doel.
Volgens de hoerenmedia hebben de Russische luchtaanvallen alleen maar burgers gedood en hebben ze
zelfs een ziekenhuis opgeblazen.
De hoerenmedia bedonderen alleen zichzelf en de half achterlijke Amerikanen.
Het andere werktuig dat door de hoerenmedia wordt gebruikt is discussiëren over een probleem zonder te
refereren naar de oorzaken.
Zo hoorde ik gisteren op het corporate en in Israëlisch bezit zijn propagandaorgaan NPR een lange
discussie over het immigrantenprobleem in Europa. Jawel, immigranten, niet vluchtelingen.
Deze immigranten zijn uit het niets verschenen. Ze hebben besloten om een beter leven voor zichzelf te
zoeken in Europa, waar banen te vinden zijn, vrijheid, democratie en rechten voor vrouwen die tezamen
zorgen voor een bevredigend leven. Het Westen biedt alleen dit bevredigende leven omdat ze zichzelf nog
niet bombarderen.
De horden mensen die Europa overstromen, hebben ineens besloten om daar naartoe te gaan. Dat heeft
natuurlijk niets te maken met de 14 jaar lang durende vernietiging door Washington van zeven landen,
mogelijk gemaakt door de half achterlijke Europeanen die voor dekking zorgden voor deze oorlogsmisdaden
onder de noemer van “de coalitie van de bereidwilligen”, “een NAVO operatie” of “het brengen van vrijheid
en democratie”.
Van de Westerse hoerenmedia zul je nooit te weten komen dat de miljoenen vluchtelingen die Europa
binnenvluchten op de loop zijn voor de Amerikaanse en Europese bommen die lukraak miljoenen moslims
hebben afgeslacht of van huis en haard verdreven.
Zelfs onder het kleine restant van de conservatieve tijdschriften, degenen die nog niet zijn overgenomen of
weggewerkt door de neocon nazi’s, vind je er één die de moed heeft om de vluchtelingen in verband te
brengen met de door Amerika gevoerde politiek in het Midden Oosten.
Zoals bijvoorbeeld Srdja Trifkovic die schrijft in het oktobernummer van Chronicles, een tijdschrift dat gaat
over Amerikaanse cultuur, over de derde mosliminvasie van Europa. Voor Trifkovic zijn de vluchtelingen
mensen die een invasie uitvoeren om het restant van de Westerse christelijke beschaving ineen te laten
storten.
Nergens wordt door Trifkovic benoemd dat Europa deze miljoenen moslimvluchtelingen aan zichzelf te
wijten heeft. Omdat hun corrupte politieke leiders die goed betaalde vazallen zijn van Washington en hun
oorlogen waardoor miljoenen dakloos zijn geworden, dit mogelijk hebben gemaakt. In de ogen van Trifkovic
en iedere andere conservatieveling, kunnen alleen moslims dingen verkeerd doen. Zoals Trifkovic het
begrijpt, is het Westen fout door zichzelf niet te verdedigen tegen de moslims. Hij gelooft dan ook dat Europa
binnenkort gebukt zal gaan onder de shariawetgeving.
De meerderheid van de Amerikanen (en uiteraard de Europeanen) leven in een illusoire wereld die wordt
geschapen door de propaganda. Ze zijn totaal afgesneden van de werkelijkheid.
Ik heb nu voor mij liggen een exemplaar van een lokale krant uit Noord Georgia waarin wordt verteld dat er
in september een herdenkingsdienst is gehouden in verband met de terroristische aanslagen van 9/11 die
Amerika op z'n grondvesten deed schudden. Diverse plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders vroegen de
aanwezigen om niet alleen hen te herdenken die op die dag zijn gestorven, maar ook al de mensen die sinds
die dag zijn gestorven in gevechten om Amerika vrij te houden.
De hoogwaardigheidsbekleders vertelden er niet bij hoe het vermoorden en ontheemden van miljoenen
moslims heeft bijgedragen aan onze vrijheid. Die vraag zal ongetwijfeld nog nooit bij hen zijn opgekomen.
Amerika draait op voorgebakken clichés. De presidenten van Rusland en China kijken met verbazing naar
de immorele stupiditeit dat het meest karakteristieke kenmerk van Amerika is geworden. Ook de Russen en
Chinezen zullen gaan beseffen dat ongeacht hoe geduldig wij zijn, het Westen als verloren moet worden
beschouwd en het te laat is om het nog te redden.
Wanneer het Westen in elkaar stort als gevolg van het door henzelf veroorzaakte kwaad dan zal de vrede op
de wereld terugkeren.
Bron: Paul Craig Roberts
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9923:vluchtelingen-zijn-geen-moslimimmigranten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Vlees in de ban vanwege Agenda 21 (Agenda 2030)
Het is weer een leuke komedie die overal wordt opgevoerd waarbij
men net doet alsof het nu pas bekend is geworden dat bewerkte
vleessoorten extra risico opleveren voor het krijgen van kanker.
Alles en iedereen is weer in rep en roer, maar het gekke is dat bijna
niemand weet waarom dit allemaal zo is.
Er wordt zoals gewoonlijk in berichtgeving van de mainstream media
maar één kant van de medaille belicht.
In dit geval wordt er met veel bombarie aangekondigd dat de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bewerkte vleessoorten heeft
ingedeeld in de categorie “kankerverwekkend”.
Bewerkt vlees zoals hamburgers, worstjes, ham, bacon en spek kan kanker veroorzaken. Dat zegt de
Wereldgezondheidsorganisatie in een vanochtend verschenen rapport. Een samenvatting van de studie is
gepubliceerd in The Lancet Oncology. Een werkgroep van 22 wetenschappers uit tien landen bekeek de
resultaten van 800 epidemiologische studies uit de hele wereld.
Volgens de WHO verhoogt het dagelijks eten van 50 gram bewerkt vlees de kans op het ontwikkelen van
darmkanker met 18 procent ten opzichte van mensen die niet zo veel bewerkt vlees eten. Verder werd een
minder sterk verband gevonden met het voorkomen van maagkanker. Bewerkt vlees is vlees dat een of
andere verandering heeft ondergaan om het langer houdbaar te maken of de smaak te veranderen. Daarbij
valt bij voorbeeld te denken aan het roken of zouten van vlees.
Men heeft bij de WHO bewerkt vlees klaarblijkelijk ingedeeld in de categorie 2A, dezelfde categorie waar ook
de onkruidverdelger van Monsanto voorkomt. Kleine wereld zoals je ziet.
Er is hier natuurlijk helemaal niets nieuws onder de zon want het is jarenlang bekend dat zo goed als alle
vlees de kankerverwekkende stof natriumnitriet bevat.
Een bericht uit 2013:
De World Cancer Research Fund (WCRF) heeft een review van 7000 studies naar de relatie tussen voeding
en kanker afgerond en concludeert dat bewerkt vlees te gevaarlijk is om nog langer als humane voedselbron
te beschouwen.
Het gaat om bewerkte vleeswaren zoals worst, boterhamvlees, verpakte ham en salami die worden bewerkt
met een kankerverwekkend ingrediënt dat bekend staat als natriumnitriet (E250). De stof dient niet alleen als
kleurstof om het vlees rood te kleuren, maar is tevens een conserveermiddel. Het is het enige
conserveermiddel dat de bacterie die botulisme veroorzaakt kan tegenhouden. Natriumnitriet wordt echter in
het lichaam omgezet in schadelijke nitrosamines.
Dit gegeven was al bekend in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Desondanks is het middel nog steeds
toegestaan. Mogelijk is een flinke lobby vanuit de industrie hier debet aan. Wel werden in Nederland de
toegestane hoeveelheden bij de inwerkingtreding van het Vlees- en Vleeswarenbesluit in 1981 drastisch
verlaagd. Helemaal verbieden was en is waarschijnlijk niet aan de orde, omdat er geen middel is dat
natriumnitriet kan vervangen.
Om zo min mogelijk natriumnitriet binnen te krijgen, is het raadzaam om geen bewerkte, rode vleeswaren te
consumeren en de etiketten goed te lezen. Witte vleesproducten en vis bevatten overigens niet deze stof.
Daarnaast is aangetoond dat vitamine C de vorming van kankerverwekkende nitrosamines kan tegengaan.
Met andere woorden, al jaren geleden was dit gegeven bekend, dus waarom komt het nu ineens op de lijst
van gevaarlijke kankerverwekkende stoffen te staan?
We hebben hier natuurlijk te maken met de WHO, een onderdeel van de nieuwe VN wereldregering. Die
volgenshaar vernieuwde Agenda 21 (inmiddels omgedoopt tot Agenda ) er alles aan zal doen om de planeet
ter beschikking te stellen aan de elite, waarbij de nog overgebleven burgers als slaven in een soort stedelijke
getto’sterecht zullen komen.
Zou het uitkomen van dit bericht nu misschien iets te maken hebben met het volgende?
Klimaatverandering is wereldwijd de grootste uitdaging voor de mensheid en vormt de ergste bedreiging
voor het milieu. Maar wat is nu oorzaak nummer één van onze milieucrisis? Rijden in 4x4 terreinwagens?
Nee. Fabrieken? Nee. Vliegtuigen? Nee. Dit zijn de eerste dingen die in je opkomen, maar de grootste
veroorzaker van de klimaatverandering kan wel eens bij jouw op je bord liggen.
Volgens een rapport van de Verenigde Naties uit 2006 produceert de vleesindustrie méér broeikasgassen
dan alle auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen ter wereld samen. Dit bewijst nogmaals dat vlees
slecht is voor het milieu. Deze broeikasgassen verergeren de klimaatverandering en kunnen tot catastrofale
rampen leiden, zoals droogte, overstromingen, orkanen, stijging van de zeespiegel en uitbraak van ziektes.
Tenzij ... we de hoeveelheden broeikasgassen die we in de atmosfeer uitstoten drastisch verminderen.
Uiteraard is natriumnitriet als conserveringsmiddel in vlees een slechte zaak voor de gezondheid. Gezien de
recente lancering van de nieuwe wereldregering met bijbehorende actiepunten zal het indelen van bewerkt
vlees in dezelfde categorie als onkruidverdelger ongetwijfeld iets te maken hebben met de 2030 Agenda.
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Ook in dit geval gaat problem-reaction-solution weer feilloos op. In de wachtrij staat al geruime tijd
kweekvlees. Uit dierlijke stamcellen wordt spierweefsel gekweekt in laboratoria zodat we geen dieren meer
hoeven houden. De industrie/elite die de patenten hierop heeft, bepaalt uiteraard wat erin zit, wie het mag
kopen en hoeveel er beschikbaar is.
Het wordt steeds belangrijker (ook lastiger) om zo natuurlijk mogelijke en schone voeding tot je te nemen om
de belasting op je lichaam te verminderen. Biologisch en onbewerkt eten is daarom aan te raden omdat is
bewezen dat dat aanzienlijk scheelt in de de belasting van je lichaam voor wat betreft gifstoffen.
Natuurlijke voedingssupplementen zijn bijna niet meer weg te denken uit een gezond voedingspatroon. Een
sterk immuunsysteem is de beste manier om ziekte en vroegtijdige veroudering te voorkomen. Kijk eens in
de webwinkel van Orjana.nl voor natuurlijke supplementen. De unieke rauwe hennep met hoog gehalte
CBD is bijvoorbeeld een weldaad voor je gezondheid en helpt ook bij herstel van ziekte of pijnbeheersing
zoals bij reuma. Of overweeg om Salvestrolen te gebruiken ter preventie of tijdens de behandeling van
kanker.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9928:vlees-in-de-ban-vanwegeagenda-21&catid=20:het-complot&Itemid=33

Militaire confrontatie vanwege zandkastelen? (video)
Waar maak je het mee, behalve op onze doorgedraaide planeet, dat
twee grootmachten een militaire confrontatie riskeren voor wat niet
meer is dan een paar zandkastelen?
Amerika en China dagen elkaar steeds verder uit in de Zuid Chinese
Zee, waarschijnlijk tot een punt waarop het echt misgaat.
Wij schrijven al langere tijd over de spanningen in de Zuid Chinese
Zee en dat China eenzijdig heeft besloten om het gehele gebied tot
territoriale wateren te verklaren.
In die Zuid Chinese Zee hebben ze inmiddels talloze kleine
kunstmatige eilandjes gecreëerd die ondanks dat China zegt dat ze
voor vredelievende doeleinden zijn bedoeld wel degelijke een soort nieuwe Chinese militaire bases worden
in dat gebied.
De omringende landen onder aanvoering van de VS accepteren dat niet en al eerder hadden de Amerikanen
aangekondigd een schip naar dat gebied te sturen ondanks de dreigementen van de Chinezen dat niemand
het moet wagen om zonder toestemming in “hun gebied” te opereren.
Daarom gisteren het volgende nieuwsbericht:
De Amerikaanse marine stuurt een torpedobootjager tot op 12 zeemijl (22 kilometer) van de kunstmatige
eilanden die China heeft gebouwd in de Zuid-Chinese Zee.
Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie maandag gezegd.
Met de beweging stellen de Verenigde Staten de territoriale claims van China in het gebied aan de kaak.
De Chinese autoriteiten laten weten het schip te volgen en waarschuwde dat het "illegaal" de wateren in de
buurt van de eilanden nadert. "China dringt er bij de VS op aan gewetensvol te handelen, onmiddellijk zijn
fout te herstellen en af te zien van gevaarlijke of provocerende daden die China's soevereiniteit en
veiligheidsbelangen bedreigen", aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.
Het gaat in dit geval om de torpedobootjager USS Lassen die inmiddels is aangekomen in het betwiste
gebied:
Het schip schijnt inmiddels enige tijd te hebben rondgevaren rondom de Spratly eilanden, waarbij het bewust
door een gebied is gevaren waarvan de Chinezen claimen dat dit van hen is.
Amerika heeft dus hun dreigement uitgevoerd en het is nu aan China om te reageren. De vraag is nu of ze
zich ondanks hun grote mond toch rustig zullen houden of dat ze het zoals ze zelf hebben gezegd, niet
zullen accepteren en maatregelen zullen nemen.
Echter vanuit welk standpunt je het ook bekijkt, we hebben hier te maken met totale waanzin. Washington
evenals Peking die niets minder dan een volledige militaire confrontatie riskeren voor wat in het bredere
perspectief niet meer is dan een paar zandkastelen.
Hoewel China ongetwijfeld meer plannen heeft met die eilanden dan er alleen maar varkens op te houden
zullen ze vast die eilandjes niet gebruiken om een invasie voor te bereiden van de Filipijnen.
Waar we dus mee te maken is van beide kanten met enorm opgeblazen ego’s wat dan weer aardig past in
deanalyse die Vladimir Poetin onlangs maakte van de wereld, namelijk dat het lijkt alsof er wereldwijd een
soort collectieve waanzin is opgetreden.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9927:militaire-confrontatie-vanwegezandkastelen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het is bijna over en sluiten voor de Palestijnen
Bijna 600.000 Israëliërs hebben zich intussen illegaal gevestigd op
de westelijke Jordaanoever, het laatste stukje land van de
Palestijnen.
Deze kolonisten laten onomwonden weten dat wat hen betreft
Palestijnen helemaal van de kaart geveegd kunnen worden.
Een van de grootste schandalen ooit in de annalen van onze
wereldgeschiedenis is dat de wereld toestaat dat de Palestijnen
systematisch van hun land worden beroofd en uitgemoord door
Israël.
Om een idee te krijgen wat er gebeurd is tussen 1946 en nu volgen hier een aantal kaarten zoals die vorige
week door MSNBC werden gepresenteerd.
Later schrok MSNBC waarschijnlijk en kregen ze op hun donder van hun eigenaren want ze boden hun
excuses aan en zeiden dat de kaarten fout bleken te zijn.
Echter, de kaarten waren allesbehalve fout en geven exact de
situatie weer zoals die was en is.
Een van de redenen die men aanvoert waarom de kaart niet correct
zou zijn, is omdat men stelt dat Palestina nooit formeel een staat
was. Er wordt ook niet beweerd op de kaart dat Palestina formeel
een land was; wat er wordt gezegd is dat het groene gebied het land
is dat door de Palestijnen werd bewoond. Wat zeker het geval is en
daarom klopt de kaart want wat ooit het gebied was waar Palestijnen
woonden, is nu bijna compleet veranderd in Israëlisch gebied.
Direct na de oprichting van de staat Israël in 1948 werden ongeveer een miljoen Palestijnen verdreven van
het land van hun voorouders. Meer dan 400 dorpen en steden werden door de Israëliërs met de grond gelijk
gemaakt. De reden dat men dit klaarblijkelijk deed, was om te voorkomen dat de Palestijnen zouden
terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.
Er zit in zoverre wel een fout in de kaart dat er gesproken wordt over een Israël in 1946 terwijl deze staat
formeel pas werd opgericht in 1948.
Op dit moment worden er in het aan de Palestijnen toegewezen gebied aan de Westoever van de Jordaan,
inclusief het oosten van Jeruzalem, door meer dan 600.000 Israëliërs illegale nederzettingen gerealiseerd.
Deze mensen hebben laten weten dat ze van plan zijn om de Palestijnen volledig van de kaart te vegen met
hun illegale bouwwerken.
Ze doen dit op een systematische manier. Eerst bezetten ze het land, dan vestigen ze zich daar en
vervolgens stelen ze het. Ze hebben geen enkele intentie om ooit serieuze vredesonderhandelingen met de
Palestijnen te voeren.
De wereld kijkt toe en laat het allemaal maar gebeuren.
Alleen al in de afgelopen maand hebben 29 Palestijnen en tenminste 7 Israëliërs het leven verloren op de
Westoever en de Gazastrook en zijn er talloze mensen die verwondingen hebben opgelopen als gevolg van
de honderden schietpartijen, raids en aanhoudingen die in die gebieden hebben plaatsgevonden.
Zelfs pro Israël organisaties zoals J-Street zien in dat deze geweldsuitbarstingen het gevolg zijn van de meer
dan enorme frustraties onder de Palestijnen die na meer dan 50 jaar bezetting van hun land geen enkele
uitweg meer zien. Die bovendien hun laatste stukjes land als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.
Die daarnaast de Israëlische premier hebben horen zeggen dat zolang hij aan de macht is er absoluut geen
Palestijnse staat zal komen.
Terwijl buitenlandse overheden her en der de illegale bouw van nederzettingen op de Westoever
veroordelen, gebeurt er in de praktijk verder niets. Er wordt nu niet gesproken over een humanitaire
interventiemacht van de NAVO om vrijheid en democratie te brengen voor de Palestijnen zoals dat zo
prominent werd aangegeven bij bijvoorbeeld Libië, Afghanistan en Irak. Kortom, helemaal niemand doet iets
om deze grove overtredingen van internationale wetten een halt toe te roepen.
De wereld is toch altijd zo begaan met dictators die hun bevolking onrecht aan doen? Wanneer het echter
aankomt op het gigantische onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, is er plots niemand thuis.
De Palestijnen worden door Israël beschouwd als een minderwaardig volk, waarbij het doden van
Palestijnen door middel van bombardementen op burgers door een deel van de bevolking wordt gezien als
volksvermaak eneen leuk avondje uit.
Een offensief door een van de best getrainde legers tegen een ongewapend land dat begon een kwartier
nadat vlucht MH17 uit de lucht was geschoten. Vlucht MH17 waarvan een dag na het neerschieten een foto
verschijnt via Reuters, gemaakt door een obscure Israëliër met allerlei militaire contacten. Een Israëliër die
nooit op die plek kon staan om die foto te nemen, tenzij met volledige medewerking van het Israëlische
beveiligingsbedrijf op Schiphol.
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Kortom, via Igor Kolomoisky speelt datzelfde Israël waarschijnlijk ook een hele smerige rol bij het neerhalen
van MH17. Een vlucht waarvan zij wisten dat deze zou worden neergehaald en daar niet alleen de start van
hun Gaza offensief op afstemden, maar ook nog even een foto van maakten voor het allerlaatste vertrek van
dit toestel.
Hetzelfde land dat nu druk bezig is om ook de laatste Palestijnen weg te werken en waarschijnlijk het enige
land ter wereld dat volledig ongestraft wegkomt met het letterlijk en figuurlijk uitroeien van een volk, in dit
geval de Palestijnen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9930:het-is-bijna-over-en-sluiten-voorde-palestijnen&catid=37:wereld&Itemid=50

Ook in Europa binnenkort FEMA kampen?
De meesten van ons zullen wel eens gelezen hebben over de grote
(vooralsnog) leegstaande FEMA kampen in Amerika.
Wat door de mainstream media niet wordt verteld, is dat er tijdens de
grootste NAVO oefening in tien jaar tijd volop wordt geoefend in het
opzetten en runnen van grote kampen.
Amerika kent het fenomeen van de beruchte FEMA kampen.
Formeel zouden ze bedoeld zijn voor de opvang van mensen tijdens
grote rampen, maar in werkelijkheid lijken ze op grote lege
concentratiekampen, wachtend op de eerste bewoners.
Al jaren wordt er druk gespeculeerd over wanneer Martial Law (Staat van Beleg) zal worden afgekondigd
waarna grote treinen met potentiële vijanden van de staat richting FEMA kampen zullen worden gestuurd.
Dat zijn dan hoofdzakelijk mensen die kritiek hebben op de overheid
en niet alles voor zoete koek slikken.
In Europa denken wij bij het woord concentratiekampen aan de
bekende namen uit de Tweede Wereldoorlog zoals Auschwitz,
Treblinka en Sobibor.
Iets dat de meest inwoners van Europa maar wat graag willen
vergeten, behalve binnen de NAVO want daar zijn ze druk doende
het concept concentratiekamp nieuw leven in te blazen zoals bleek
tijdens de recente grootscheepse oefeningen.
Hieronder volgt een video van Gary Franchi die denkt dat de
afgrijselijke waarheid van de wederopstanding van
concentratiekampen in Europa ons recht in het gezicht staart. Dat de
NAVO volop bezig is met het voorbereiden van giga kampen.
De grootste NAVO oefening in tien jaar tijd heet Trident Juncture en één van de doelstellingen is het
opzetten van grote kampen.
Uiteraard worden de soldaten formeel getraind in het opzetten en runnen van kampen voor vluchtelingen,
maar er zijn er maar weinigen die dat geloven.
Het zal ook geen toeval zijn dat veel NAVO oefeningen iedere keer het woord Trident wordt gebruikt. Zo was
er in 2014 in Oekraïne de oefening Rapid Trident en nu Trident Juncture. Wanneer je het woord “juncture”
vertaalt dan komen er dingen zoals “verbinding” tevoorschijn en de drietand staat uiteraard voor het symbool
van de duivel of satan.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
“Dat het geen toeval is dat hij (Barack Obama) nu in het Witte Huis woont, een plek die precies de punt
vormt van een drietand, gebaseerd op het patroon van straten in Washington. Deze drietand is dan weer
onderdeel van een omgekeerde pentagram, het symbool voor de kerk van satan.
De duivel wordt ook niet voor niets altijd afgebeeld met een drietand. En hoe meer je erop gaat letten hoe
vaker je de drietand tegenkomt. Van het Pentagon tot een gedenkteken voor 9/11”.
Gaat het hier over een duivelse verbinding van krachten waarbij volop wordt geoefend in het opzetten van
concentratiekampen waar binnenkort dwarsliggende burgers naartoe afgevoerd kunnen worden?
https://youtu.be/H6QBXtp-eKU
De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen. Ook in de tijd van de Tweede Wereldoorlog was er bij de
grote massa niets bekend over concentratiekampen.
Ook nu weet weet men weer van niets terwijl er overal de nodige voorbereidingen worden getroffen. De
propagandapersen worden uiteraard over deze onderwerpen stilgezet en dus is de massa niet
geïnformeerd.
https://youtu.be/H6QBXtp-eKU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9936:ook-in-europa-binnenkort-femakampen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De grote onderwaardering van ZILVER
27/10/2015
Toch al meer dan tien jaar geleden, plaatsten we onze eerste aankooporders
in edelmetaal. Niet voor 100% in fysiek metaal, zoals we dat vandaag wel
zouden aanpakken. We kochten op dat moment ook nog gedeeltelijk de
“mijnen”.
Het inzicht dat mijnbouw een vreselijk moeilijke business is en dat de risico’s
gigantisch zijn, volgde pas enkele jaren later. Voortschrijdend inzicht noemen
we zoiets…
In elk geval waren we ook toen reeds zeer aandachtig wanneer Adam
Hamilton van Zeal een artikel publiceerde over edelmetalen.
Het meest kenmerkend aan deze artikels, zijn misschien wel de grafieken. De unieke “huisstijl” is intussen bij
vele beleggers bekend. Dankzij deze grafieken, behoudt Hamilton telkens een lange termijn overzicht in de
soms volatiele en bij momenten chaotische edelmetaal markten.
De voorbije week publiceerde Zeal een artikel met de titel “Silver’s deep undervaluation”.
Het artikel (Engels) kan je in zijn geheel lezen op de website van Zeal, de link naar het artikel vind je
onderaan deze pagina.
De samenvatting van goud999 van dit artikel. De mening van Adam Hamilton over zilver, eind oktober 2015:
Op dit moment zien we een sterke rally van de zilverprijs, na de daling in het begin van de zomer. De
zilverprijs lijkt eindelijk weer tot leven te komen.
Goud is de factor die de zilverprijs doet stijgen en goud zal ook de grootste bepalende factor blijven voor de
prestatie van zilver.
De lange termijn correlatie tussen goud en zilver is groot. Zilver vergroot de beweging van goud uit, zowel
naar boven als naar beneden.
Zilver is vandaag niet alleen goedkoop, het is ook nog eens duidelijk achtergebleven op de prestatie van
goud.
Op de grafiek kunnen we aflezen dat zilver vandaag in een
gelijkaardige situatie zit dan tijdens de jaren 2005 en 2008.
In 2005 bleef de zilverprijs ook achter op goud. Toen in 2006 het
sentiment echter omsloeg in het voordeel van zilver, volgde er een
rally die de prijs maar liefst 124% hoger bracht.
In 2008 dan, was het sentiment in de zilvermarkt uitermate negatief,
te midden van paniek op de aandelenmarkten. Een daling van 30%
in één maand voor de S&P 500 aandelenindex, duwde de prijs van
zilver onder 9 dollar per ounce. De meeste beleggers waren er op dat
moment van overtuigd dat zilver nooit meer ging stijgen…
Maar het zijn natuurlijk deze periodes van angst, wanneer iedereen weet dat zilver een slechte belegging is,
dat de “zwakke handjes” uitgeschud worden tot er geen verkopers meer overblijven.
Wanneer er vervolgens enkel kopers overblijven, kan de rally die volgt explosief zijn, dat was voor zilver de
29 maanden die volgden na 2008 zeker het geval!
Het sentiment keerde volledig voor zilver en we zagen uiteindelijk in 2011 het andere uiterste, een wild
positief sentiment en zilver deed bijna dienst als “mainstream” belegging.
De koers werd uiteindelijk maar liefst 443% hoger gekatapulteerd tot bijna 50 dollar per ounce.
Zilverbeleggers die het hoofd koel hielden, realiseerden een vervijfvoudiging van hun kapitaal!
De conclusie hiervan is dat het allerbeste moment om zilver te kopen komt wanneer de zilverprijs is
achtergebleven op de prijs van goud. Dit is precies wat we vandaag zien!
De goudprijs van vandaag, zou al een veel hogere zilverprijs rechtvaardigen. De kans is bovendien groot dat
goud zijn volgende rit omhoog op dit moment heeft ingezet.
De “Seculaire steun” op de grafiek hierboven, ligt voor zilver reeds op 23 dollar. Dat is bijna 50% hoger dan
de huidige koers.
De koers heeft echter lange tijd onder deze trendlijn gezeten, de kans op een “overshoot” aan de bovenkant
is bijgevolg groot!
De “seculaire weerstand” staat reeds op 45 dollar per ounce. Terwijl deze koers bereiken zeker een
mogelijkheid is, kunnen we een meer conservatief koersdoel in het midden tussen de seculaire steun en
weerstand nemen. We komen dan op 33 dollar, een potentieel van 110% vanaf de huidige koers, een
ongelofelijke koopkans.
Zoals in bovenstaande grafiek af te lezen valt, kan je opmerken dat wanneer de zilverprijs en goudprijs op
één grafiek over elkaar worden geplakt, dat de zilverprijs als een sinusgolf rond goud oscilleert. Periodes van
relatieve onderwaardering t.o.v. goud worden afgewisseld met momenten van overwaardering.
Vermits zilver vandaag diep ondergewaardeerd is t.o.v. goud, zijn de kansen bijzonder in het voordeel voor
een gigantische vooruitgang voor zilver.
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De tweede grafiek hieronder, geeft een beeld van de ratio tussen zilver en goud (omgekeerde goud/zilver
ratio op de grafiek). Hier kan je het cyclische aspect van zilver t.o.v. goud zien en het potentieel voor de
komende jaren vatten:
Een terugkeer naar het gemiddelde, is één van de meest
uitgesproken krachten in de financiële markten. Hoe groter de
afwijking in eerste instantie, hoe groter de daaropvolgende reactie
om het evenwicht te herstellen. Net zoals de slinger van een oude
staande klok van het ene uiterste naar het andere uiterste gaat.
Geologisch gezien komt zilver ongeveer 19 keer meer voor dan goud
in de aardkorst. Het is dus niet geheel verrassend dat de ratio van
goud t.o.v. zilver in geschiedenis lange tijd rond 16 schommelde.
De laatste jaren schommelt de gemiddelde goud/zilver ratio echter
rond 56. Dat gemiddelde is een conservatieve maatstaf voor zilver omwille van verschillende redenen. Toch
zou de zilverprijs vandaag al tot 21 dollar per ounce (of 33%) moeten stijgen alvorens we deze ratio
bereiken.
Een mooie prestatie op zich, maar elke inhaalbeweging van zilver stopt niet aan het gemiddelde, we houden
best rekening met de “overshoot” van daarstraks.
Eenzelfde prestatie dan in 2011, zou zorgen voor een koersdoel van 33 dollar per ounce voor zilver. Een
toename van 112%.
Maar er is nog meer!
Zilver gaat niet in een vacuüm stijgen, goud staat immers al een tijdje te wachten om opnieuw een stijging
aan te vatten.
Indien de goudprijs opnieuw stijgt naar een, alles behalve onredelijke, 1675 dollar per ounce, kan zilver bij
een goud/zilver ratio van 45 dus opnieuw naar 37 dollar per ounce, zo’n 137% hoger dan vandaag.
Indien de goud/zilver ratio doorschiet naar 35 zoals in 2011, spreken we van bijna 48 dollar per ounce, een
verdrievoudiging van de zilverprijs!
Het is in elk geval duidelijk dat zilver enorm ondergewaardeerd is ten opzichte van goud. Een terugkeer naar
het gemiddelde is één van de meest uitgesproken principes in de financiële markten. Het maakt zelfs weinig
uit wat goud doet, zilver is gewoon te goedkoop t.o.v. de goudprijs.
De originele versie van het artikel, met nog een stukje over mijnaandelen (wij hebben daar dus veel minder
mee), kan je HIER raadplegen op de website van Zeal.
Fysiek zilver is dan weer wel onze zekerheid en specialiteit, daarvoor kan jeHIER terecht.
“En zo zijn onze islamitische manieren”, een verhaal uit Egypte
Bron: DDS
In Egypte heeft een leraar Arabisch een koptisch-christelijke jongen van 10 jaar oud
gestraft door hem 40 zweepslagen te geven met een elektrische kabel. Dit gebeurde
op een school in Caïro. Toen doktoren de wonden van het jongetje later
bekekenkonden ze niet geloven dat zijn leraar hem op deze brute wijze bestraft had,
aldus de vader van het jongetje. De 10-jarige jongen Babawi werd het slachtoffer van de extremistische en
gewelddadige impulsen van zijn (hoogstwaarschijnlijk) islamitische docent toen hij een medescholier vroeg
om zijn hoofd een beetje opzij te doen zodat hij het bord kon zien. De leraar schreef namelijk bepaalde
Arabische frasen op het bord welke de leerlingen moesten kopiëren.
De leraar hoorde Babawi fluisteren, liep vervolgens naar de deur, deed die op slot, pakte een elektrische
kabel, en gaf de arme jongen maar liefst 40 zweepslagen. Volgens de vader werd de jongen op brute wijze
in elkaar geslagen. Hij raakte buiten bewustzijn en lag uiteindelijk in zijn eigen bloed. Toen doktoren hem
onderzocht hadden kwamen ze tot de conclusie dat zijn nieren en botten ook nog eens ernstig beschadigd
zijn. Toen hij geslagen werd schreeuwde en gilde de jongen tot zijn stem ermee ophield. Ongelooflijk genoeg
hoorde niemand buiten het klaslokaal het blijkbaar. De andere leerlingen wilden wel ingrijpen, maar hadden
daar volgens Babawi’s vader de moed niet voor, ongetwijfeld omdat ze bang waren dat zij dan het volgende
slachtoffer zouden worden van de doorgedraaide, christenen-hatende docent.
Volgens expert Raymond Ibrahim is de kans groot dat de ‘Arabische frasen’ citaten uit de Koran waren, het
heilige boek voor moslims. Het is dan ook waarschijnlijk dat de docent doordraaide omdat ‘een
minderwaardige kopt’ (aldus Raymond) de euvele moed had om iets te fluisteren. Hij zou dat gezien hebben
als blasfemie – en dan ook nog eens blasfemie van een niet-moslim.
Ongelooflijk genoeg heeft de vader weliswaar aangifte gedaan tegen de docent, maar worden er nog steeds
geen stappen tegen hem ondernomen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de autoriteiten dit soort
wangedrag van extremistische leraren maar wat graag door de vingers zien.

NIEUWSBRIEF 234 – 31 OKTOBER 2015 – PAG. 75

Pamela Hemelrijk, de visionair
Geplaatst op 28 oktober 2015door E.J. Bron
Pamela Hemelrijk (†) - (Door: “De Realist”)
Ooit gehoord van Pamela Hemelrijk? Ikzelf niet tot voor kort. In ieder
geval is ze dood. Zij was een genadeloos goed journaliste en
columniste en overleed in de herfst van 2009 onder verdachte en
mysterieuze omstandigheden. Ze was een goede vriendin van Pim
Fortuyn. Die is toevallig ook dood. Even voordat de kogel kwam,
stuurde ze hem een fax om hem te waarschuwen. Dat hij moest
vrezen voor zijn leven: “Pim, zoek dekking, want dit ga je niet overleven”. Die fax heeft jarenlang ingelijst in
haar kantoor gehangen.
Zij was ook goed bevriend met Theo van Gogh, die een voorwoord schreef in haar boek. Een verzameling
van haar columns die ze uitbracht nadat ze was verketterd en monddood gemaakt door de politiek en media.
Omdat ze de waarheid vertelde over de Europese Unie, over immigratie en islam en ons daarvoor wilde
waarschuwen en bewust van wilde maken. Net zoals Fortuyn en van Gogh dat deden. En nu zijn ze allemaal
dood.
Wilders kan wel eens de volgende zijn, hij doet namelijk precies hetzelfde. De waarheid vertellen en het
land bewust maken en beschermen tegen een agressieve cultuur die ons wil domineren en overheersen.
Daarnaast beschermt hij ons tegen een almachtig en totalitair Europa en dat ligt in bepaalde kringen ook
erg zwaar op de maag. Je kunt dan wel niet heel dicht bij hem komen, maar dat is ook niet nodig natuurlijk.
Een beetje bom laat al gauw zo’n 100 mensen gelijktijdig ontploffen.
Het begint er serieus op te lijken dat Europa een oorlog aan het voeren is tegen haar eigen burgers.
Waarom anders staat men nietsontziend toe dat tientallen miljoenen ons vijandig gezinde
moslims zich verspreiden als een sprinkhanenplaag over onze landen? Waarom anders is de leugenpersmachine op volle toeren aan het draaien? Waarom gaan de buitengrenzen niet dicht en waarom wordt er
geen limiet gesteld? En waarom proberen regeringen gewone burgers monddood te maken?
Duitsland gaat nu zelfs honderdduizenden ‘vluchtelingen’ invliegen vanuit barbaarse en achterlijke landen.
Merkel is dus echt krankzinnig geworden. Haar oproep aan de ‘vluchtelingen’ om allemaal naar Europa te
komen met een levenslange uitkering en woning als welkomstcadeau heeft de hele moslimwereld op een
idee gebracht. Als extra blijk van medeleven stuurt ze gewoon nog even alle vliegtuigen die kant op met een
gratis enkeltje Europa voor eenieder die maar wil. Dit wordt de bevolking opgedrongen en uitgelegd als een
daad van medemenselijkheid maar het lijkt wel alsof ze haar eigen bevolking haat.
Niet voor niets heeft zij in haar DDR-verleden voor de Stasi gewerkt en is daarom de mensen altijd al
vijandig gezind geweest. Merkel is ook altijd kinderloos gebleven, wat mede kan verklaren waarom
ze Duitsland zo rücksichtslos de afgrond in stort. Misschien dat ze daarom rare dingen zegt als: ‘Niemand is
van plan te voorkomen dat het Duitse volk schade lijdt’.
Ondertussen gaat deze bazin van Europa regelmatig op bezoek bij de baas van Turkije, waarmee
ze schimmige deals sluit die nog meer in ons nadeel werken. Zo dreigen we bijvoorbeeld nog eens extra
belaagd te worden door grote groepen Turkse moslims, omdat de visumplicht voor Turkije wordt opgeheven.
Deze moslims komen dus waarschijnlijk in grote getale het hier reeds aanwezige miljoenenleger versterken,
want velen zullen bij hun familie in onze landen van melk en honing gaan wonen. En allemaal krijgen ze
dezelfde boodschap mee van Erdoğan, hun premier; niet integreren, maar islamiseren, zoals het een goed
moslim betaamt. De Turkse premier kan er in ieder geval niet van worden beticht niet duidelijk te zijn.
Ik zal het maar even duidelijk stellen; we zijn gruwelijk genaaid met zijn allen en het komt nooit meer goed.
Niemand weet precies wat de demografische betekenis zal zijn van deze moslimexplosie
maar de vooruitzichten zijn onheilspellend. Reeds in 2007 stelde de PVVKamervragen over de overname
van Europa door de moslims. Daar is natuurlijk niet serieus op ingegaan, dus laten we het de moslims zelf
even vragen wat ze nu eigenlijk willen. Want behalve achterlijk, agressief, gewelddadig, haatdragend,
respectloos, barbaars, onbeleefd, snel beledigd en snel gekwetst zijn moslims in ieder geval altijd heel
duidelijk.
Wilders heeft gewoon gelijk. De ‘vluchtelingen’ komen niet in vrede en het is zo goed als zeker dat ze ons
uiteindelijk zullen overnemen, al kan niemand met zekerheid zeggen wanneer ze in de meerderheid komen.
In Brussel zal die meerderheid al snel worden bereikt. Laten we de feiten onder ogen zien. Deze
‘vluchtelingen’ komen niet alleen maar potverteren, maar ook hun religieuze plicht vervullen. Wat eigenlijk
betekent dat ze ons uit de weg moeten ruimen om hier het Kalifaat te stichten. Het enige dat ze daarvoor
nodig hebben, is tijd. En die hebben ze aan hun zijde, want ze maken veel meer kinderen dan wij dat doen,
waardoor ze uiteindelijk in de meerderheid zullen komen. En in die tijd geven wij ze alle gelegenheid en
ruimte om hun “geloof” te verspreiden, moskeeën te bouwen, islamitische scholen te stichten en politieke
partijen op te richten. Zo komen wij steeds meer onder druk te staan van een steeds sterker wordende islam,
wat altijd gepaard gaat met het inleveren van vrijheden. De vrijheid van meningsuiting hebben we reeds
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ingeleverd, de gedachtepolitie is opgericht en speurt Facebook af op zoek naar negatieve berichtjes over de
‘vluchtelingen’.
Europa lijkt onze vijand geworden, zelfs onze eigen regeringen keren zich tegen ons. Er is een historische
volksverhuizing in werking gezet. Eindeloze stromen illegale vreemdelingen, inclusief ervaren IS-soldaten,
dringen onze landen binnen om onze cultuur te stelen zodat er plaats ontstaat voor die van hen. Het is
doelbewuste import van een fanatieke intolerante en gewelddadige religie die onveranderd is gebleven sinds
de tijden van haar profeet (hoeveel iphones je ook ziet). Op die manier verzwakt Europa haar eigen lidstaten
en maakt daar handig gebruik van door nog meer Europa te eisen (wat ze altijd doen in tijden van
crisis). Zodat de Europese elite nog machtiger wordt en verder kan bouwen aan hun socialistisch ideaal, een
totalitaire superstaat.
Onze cultuur, onze vrijheid en veiligheid worden daarvoor opgeofferd en ingewisseld voor een cultuur die
haaks op de onze staat. Het heeft alles weg van een sinistere samenzwering. Hoe anders is te verklaren dat
regeringen en autoriteiten de vijand van het volk lijken te worden? In wiens belang wordt nu eigenlijk
gehandeld door onze ‘volksvertegenwoordigers’? Waarom wordt nog steeds gedaan alsof we niets te vrezen
hebben van de islam? (lees het maar niet want bla bla bla).
Wij hebben juist alles te vrezen van de islam en daarnaast ook alles te vrezen van Europa. Want hoe
ongelooflijk en misdadig het ook is, wij worden met zijn allen in de klauwen van de islam gedreven. Het is
Europees beleid, uitgevoerd door nationale regeringen, om alle ruimte te geven aan de moslims ten koste
van alles. Al sinds de jaren zeventig is er een samenzwering gaande tussen de Europese
machtshebbers en de Arabieren, waarbij is afgesproken dat Europa geïslamiseerd zal worden
middels onbeperkte immigratie in ruil voor olie. Deze samenzwering is, naar het schijnt op een
onweerlegbare manier, blootgelegd in een zeer verontrustend boek, ‘Eurabia, The Euro-Arab Axis’ van de
Engelse schrijfster Bat Ye’or. Daarin wordt beschreven hoe de Europese burger op onvoorstelbare wijze
belazerd wordt door haar eigen politieke elite.
Het boek maakt onomwonden duidelijk hoe de massale immigratiestromen uit islamitische landen in
werkelijkheid zijn ontstaan en wie daar de schuldigen voor zijn. Hoewel dit belangrijke boek in de
Nederlandse vertaling in eerste druk snel was uitverkocht, is er geen tweede druk gekomen, is dat niet
opmerkelijk? (als iemand een vertaling kan vinden dan houd ik me aanbevolen)
Mensen die weten hoe de vork werkelijk in de steel zit en het willen én kunnen veranderen (mensen met
invloed en een zeker aanzien), moeten dat bekopen met hun dood of worden bedreigd. Sinds Fortuyn en
van Gogh zijn vermoord, zwijgen deze mensen allemaal uit vrees voor hun leven en worden opinies alleen
nog gevormd door linkse goedmenschen en andere nuttige idioten die zich gedwee voor het
Europees/islamitisch karretje laten spannen.
Dit gewetenloze en meedogenloze beleid is in 1975 in werking gezet en sindsdien worden de Europese
volkeren geslachtofferd. Dat waren de tijden waarin de gastarbeiders naar Nederland kwamen om
zogenaamd het vuile werk op te knappen dat niemand wilde doen. Het is je maar wijsgemaakt. Deze
moslims werden dan wel te werk gesteld, maar in werkelijkheid waren zij de voorhoede van nog veel meer
geloofsgenoten en kwamen zij ons islamiseren (dat is ook wel gebleken). De gastarbeiders zouden ook
allemaal weer terugkeren naar hun landen (daar is niets van gebleken).
Sindsdien hebben zo’n 50 miljoen moslims zich in onze landen gevestigd, maar blijkbaar was dat niet
genoeg. Op dit moment worden er tientallen miljoenen meer op ons afgevuurd.
Wij worden doodleuk uitgeleverd en ingewisseld voor olie en het is allemaal kwade opzet, hoe
onwaarschijnlijk het ook klinkt. De Europese Joods-Christelijke cultuur wordt vervangen door de islam en de
verantwoordelijken hebben alles nu in een stroomversnelling gezet die iedereen volledig heeft overrompeld.
Pamela Hemelrijk heeft het allemaal kort en bondig voor ons opgeschreven in 2005, veel duidelijker zal
niemand het ooit nog verwoorden. Nadat ik haar column gelezen had, ben ik pas echt gaan beseffen wat er
in werkelijkheid aan de hand is. Hoe we worden verraden, gemanipuleerd, dom gehouden en ingewisseld.
Hoe onze toekomst bewust wordt vernietigd. Het is allemaal geregeld in de Resolutie van Straatsburg.
Pamela Hemelrijk was zich bewust van dit verraad en wilde het met ons delen. Ze liet me in verbijstering
achter.
Door: “De Realist”
(voor www.ejbron.wordpress.com)
https://ejbron.wordpress.com/2015/10/28/pamela-hemelrijk-de-visionair/#more-100355
Hommage aan Pamela Hemelrijk:
http://www.diamental.nl/images-linsky/pamela%20hemelrijk/pamela.html
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Waanzinnig Amerikaans plan zal wereld in oorlog storten (video)
Het Pentagon heeft het Amerikaanse Witte Huis geadviseerd om
“actie op de grond” te ondernemen in zowel Irak als Syrië.
Deze strategie zou zonder enige twijfel desastreuze gevolgen
hebben en is zo waanzinnig dat velen zich afvragen of het een False
Flag operatie is om de Derde Wereldoorlog te kunnen starten.
Afgelopen dinsdag vertelde de Amerikaanse Minister van Defensie,
Ash Carter, aan een defensie comité dat Amerika niet langer zal
aarzelen om zelf “actie op de grond” te ondernemen in zowel Irak als
Syrië.
Het Pentagon heeft het Witte Huis geadviseerd om een squadron Apache helikopters naar Irak te sturen als
onderdeel van een nieuw hulpprogramma om ISIS te bestrijden. In de praktijk zou dit betekenen dat er in
korte tijd minimaal honderden Amerikanen richting Irak zouden gaan.
Daarnaast schijnt het Pentagon het Witte Huis te hebben geadviseerd om ook kleine aantallen grondtroepen
naar Syrië te sturen die dan toegevoegd zouden worden aan de "gematigde" rebellen die Assad bestrijden
en de Koerden die tegen ISIS vechten.
Washington is dus van plan om Apaches naar Irak te sturen om de troepen die tegen ISIS strijden te
ondersteunen. Die troepen daar bestaan hoofdzakelijk uit de reguliere Iraakse legertroepen en
de Koerdische Peshmerga strijders. Daarnaast willen ze dan troepen stationeren bij “gematigde” rebellen en
de Koerdische YPG in Syrië.
Het is publiek geheim dat Iran in feite de volledige controle heeft over Irak door middel van de diverse
Sjiitische milities. Zelfs Reuters weet te melden dat de Iraakse Vijfde Divisie rapporteert aan milities en niet
aan de legerleiding.
Dit betekent dat de Apaches en hun bemanningen naast de Koerdische Peshmerga openlijk de door Iran
gesteunde strijders zullen ondersteunen.
Dit is een ding.
Alleen is dat dan weer niet in overeenstemming met het stationeren van grondtroepen bij de “gematigde”
rebellen zoals de Free Syrian Army want deze strijden tenslotte tegen dezelfde door Iran gesteunde milities
die aan de kant van Assad meevechten.
Dus, in Irak zou Amerika dan de Iraanse milities ondersteunen met Apaches en tegelijkertijd diezelfde
Iraanse milities in Syrië onder vuur nemen ter ondersteuning van de rebellen die Assad pootje willen lichten.
Dit is meer dan waanzin.
Dan is er natuurlijk nog het probleem tussen de Turken en de Koerden. Amerika is van plan om door middel
van de Apache helikopters de Koerdische Peshmerga in Irak te ondersteunen en daarnaast willen ze
grondtroepen sturen naar de Koerdische YPG in Syrië om die te ondersteunen.
Eergisteren echter werd diezelfde YPG nog door Turkije gebombardeerd. Daarnaast vliegt Amerika zelf
vanaf de Turkse basis Incirlik. Waarbij je dan de meer dan bezopen situatie kunt krijgen dat Turkse en
Amerikaanse vliegtuigen vertrekken van dezelfde basis waarbij de Amerikaanse toestellen de YPG zouden
ondersteunen, terwijl de Turkse toestellen de YPG bombarderen.
Dus, ja, hele slimme strategie.
Dan bestaat natuurlijk nog de levensgrote mogelijkheid dat de Amerikaanse troepen die gestationeerd
zouden worden bij de “gematigde” rebellen worden gedood door Russische of Iraanse troepen die
meevechten aan de kant van Assad.
Wanneer dat zou gebeuren dan plots staat de complete Amerikaanse bevolking op haar achterste poten.
In dat kader klinkt het volgende verhaal helemaal niet zo onwaarschijnlijk. Een voormalig CIA klokkenluider
die zegt via zijn contacten te hebben vernomen dat Amerika iets van 3.000 troepen wil stationeren bij de
“gematigde” rebellen in Syrië.
Dat dit in feite niets meer is dan een False Flag operatie waarbij ze bewust de 3.000 man zullen opofferen
en laten doden door Russische en/of Iraanse troepen om zo de lang gewenste Derde Wereldoorlog te
kunnen starten.
Of het bericht in de hierna volgende video op waarheid berust kunnen wij niet beoordelen, maar gezien die
volkomen waanzinnige adviezen van het Pentagon richting Witte Huis zou dit wel precies in het plaatje
passen.
Laten we hopen dat de klokkenluider in de video er volledig naast zit.
https://youtu.be/CrqgUtuB__A
Bronnen: Zerohedge ; Before it’s News
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9938:waanzinnig-amerikaans-plan-zalwereld-in-oorlog-storten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Khazarian Maffia Daden: Leer je vijand kennen!
Om je vijanden in het moeras van verwarring te identificeren, is het
belangrijkste te weten wie bloot te stellen. En vervolgens oplossingen
en tegenmaatregelen te formuleren voor het terugbrengen van de
‘waarheid’ om verbetering te bereiken.
Werelddictatuur:
Om de mensheid te kunnen controleren moet informatie worden
gemanipuleerd en hun vrijheden worden ingeperkt. Dat is mogelijk
door bezit en manipulatie van de media, om zodoende de waarheid
te censureren, waardoor het mogelijk is de mensen op eenvoudige
wijze te beïnvloeden, teneinde de Khazarian Maffia optimale
economische, financiële en politieke overheersing over de hele wereld te verschaffen, met het uiteindelijke
doel de wereld te ontvolken, de menselijke betrokkenheid te verkleinen tot het punt waarop ze alles zullen
accepteren. Om dan de Nieuwe Wereldorde, de werelddictatuur in te voeren, en de weinig overgebleven
tegenstanders te verwijderen.
Bedenk; de Khazarian maffia alias cabalisten bestaat slechts uit een kleine groep meestal aangeduid als de
Elite, maar officieel en authentiek genaamd de Illuminati, degenen die het ‘licht brengen’, die verborgen
blijven achter de schermen en alle regeringen in de westerse wereld bestieren. Deze groep is ook geheel of
gedeeltelijk eigenaar van alle grote bedrijven, waarvan de CEO’s rechtstreeks aangesteld werden door deze
maffia, om op hun beurt deze sterk te betrekken bij het bestuur van landen, om zo clandestiene opdrachten
te laten uitvoeren. Onlangs culmineerde dit in de goedkeuring van het geheime TPP – Trans Pacific
Partnership – agreement.
“Vrijehandel” wordt gebruikt als een vermomming om de macht concentratie die deze overeenkomsten
bieden aan de Archon bloedlijn corporaties te camoufleren, door rechtszaken te (mis)-gebruiken om aan de
soevereine wetten van die landen te ontsnappen, zoals de regulering van vervuiling, voedselveiligheid,
GMO’s, en minimumlonen. Deze zogenaamde “overeenkomsten” zijn wetten die niet zijn voorgesteld door
Parlementen zoals grondwettelijk is vereist.
De Illuminati blijven de binnen en buitenlandpolitiek beïnvloeden van de Westerse wereld. Ze bepalen de
agenda, uitgaven, inkomsten, oorlogen en alles wat volgens de wet NIET is toegestaan. Onze politici zijn
hun marionetten, zonder karakter en eigen wil.
De echte macht in de Westerse wereld, is niet de door het volk gekozen regering dat ze vertegenwoordigen.
Het is de bankwereld die het land bestuurt. Politici worden met partijgelden, contributies, campagnegelden,
door bezit beïnvloed, hun stemkeuze en amendementen zijn gekocht als gevolg van de verkoop van hun ziel
aan de satanische cabal. Geld vertegenwoordigt prioriteit, houdt staatsinkomsten laag, zorgt ervoor dat
wetten worden ‘aangepast’ en stuurt het geld van de middenklasse naar de rijken.
“We worstelen niet tegen vlees en bloed maar tegen principes, krachten en machten, die regeren vanuit het
duister en tegen spirituele verdorvenheid op hoge plaatsen.” Schreef Richard Goodwin, speechschrijver van
president Kennedy.
De dictionaire Van Dale legt macht als volgt uit:
Machthebbers hebben een tegengesteld belang met diegenen waarover ze macht willen voeren. Macht is
het vermogen om anderen te laten doen wat zij willen. En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen
wat ze zelf willen. De macht van de één, bestaat uit de onvrijheid van ander. De machthebber is gebaat bij
onvrijheid van het volk, maar het volk is gebaat bij vrijheid.
Dus tegengestelde belangen.
De Cabalisten:
De cabalisten met hun vriendjes vertegenwoordigen de top 1
procent, die meer dan de helft van de rijkdom in de wereld bezitten. –
Bovenal, zijn deze Maffioso de oorzaak van de wereldwijde
vergroting van economische ongelijkheid, met de Verenigde Staten
als zowel het rijkste en veruit het meest ongelijke land in de wereld.
De VS heeft minder dan 5% van de wereldbevolking, maar heeft
maar liefst 46% van de miljonairs op de wereld.
Uit een nieuw rapport van de Zwitserse bank Credit Suisse blijkt dat
de wereldwijde ongelijkheid in rijkdom zich blijft vergroten en een
nieuwe mijlpaal heeft bereikt, als de top 1 procent nu meer van de
activa van de wereld bezitten dan de onderste 99 procent
gezamenlijk heeft. Van de naar schatting 250 biljoen dollar aan
wereldwijde activa, heeft de top 1% bijna precies 50% in handen, terwijl de onderste 50% van de mensheid
gezamenlijk minder dan 1% in eigendom heeft. De rijkste 10% bezitten 87,7% van de rijkdom in de wereld,
waardoor 12,3% voor de onderste 90% van de bevolking overblijft.
De TPP Handelsovereenkomst:
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De grootste volgende stap op de weg naar werelddictatuur is onlangs afgerond. De TPP, de meest
omvangrijke handelsovereenkomst in de geschiedenis is realiteit, een overeenkomst die onze wereld in de
komende jaren zal schokken, gemaakt t.b.v. de creatie van een supranationale rechtbank die multinationals
gelijke status geeft met soevereine naties. De waarheid is, dat het meeste ervan weinig met handel te
maken heeft. Van de 29 hoofdstukken, hebben slechts vijf betrekking op handelskwesties.
Het is al bekend gemaakt dat de TPP een “levende overeenkomst”
is, wat betekent dat het over tijd zal veranderen. Een van de
genoemde voorwaarden is dat het transnationale tribunaal de regels
kunnen aanpassen, door leden toe te voegen, en de overeenkomst
naar eigen inzicht te herstructureren, met andere woorden een
overeenkomst gemaakt voor multinationals door multinationals. In
beginsel heet het TPP akkoord een door de overheid beheerde
handel te zijn.
Het doel is een transnationale economische autoriteit te vestigen wat
onvermijdelijk zal leiden tot meer “too big to fail” bedrijven die,
onvermijdelijk, al het geld, het leven, en hoop van de belastingbetaler
en de mensen in het algemeen zullen opslurpen. Het betekent, dat
iedere nationale soevereiniteit zal verdwijnen, zoals reeds het geval is voor alle lidstaten van de EU. Een
corporate geleid tribunaal zal in staat zijn om alle beslissingen van elk parlement ongeldig te verklaren.
Het accepteren van de TPP geeft bedrijven de mogelijkheid om elke natie aan te klagen en voor hun eigen
rechtbank te slepen, met gehuurde rechters die op rotatie basis, worden ingehuurd als hun advocaten.
Het TPP gaat niet over “vrije” handel om de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Er is geen noodzaak
voor honderden pagina’s van wetgeving om vrije handel te realiseren. In feite, alles wat nodig is, is een
verklaring “Handel is vrij.” Het mooie van vrije handel is dat mensen vrij kunnen handelen zonder dat het
wordt verteld. En zonder dat mensen hun baan zullen verliezen!
Het TPP agreement is een puur zakelijke bonanza voor Big-Business. “Vakbonden, onder vele anderen,
hebben zich hiertegen opgesteld en verzetten zich tegen de TPP op grond van hun zorgen over een aantal
aspecten, waaronder valuta manipulatie, het milieu en de bescherming van de gezondheid,
voedselveiligheid, farmaceutische monopolies, off-shoring van banen, internet privacy, transparantie iz.
overheid en lokale controle”, zegt RT. Zij voegt hieraan toe dat, “Uitgelekte ontwerpen van TPP
onderhandelingen hebben gesuggereerd dat Multi Nationale ondernemingen wordt toegestaan om
regeringen aan te klagen voor privé rechtbanken voor gederfde winst als gevolg van lokale regelgeving, dat
de M.N. verheft tot de status die soevereine naties hebben.”
De bedrijven die hierbij betrokken zijn en profiteren van de TPP overeenkomst.
De Top cabalisten:
Volgens een Amerikaanse inlichtingendienst groep die zich
gedurende enige tijd hebben verdiept, behoren tot de top cabalisten
de George Bush jr. en sr., Henry Kissinger, Queen
Elizabeth, Koningin Beatrix van Nederland, senator J. Rockefeller,
Paul Wolfowitz, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld, Tony Blair en de
Paus. Natuurlijk zijn er vele duizenden meer die onder hen en boven
hen in de schaduw werken en er ook toebehoren.
De inlichtingen- en politiediensten over de wereld hebben nu de
codes verkregen van de wereld securiteit-rekeningen en kunnen tot
in detail traceren, wie met behulp van deze fondsen, en voor welk
doel werden gebruikt, sinds deze securiteit-rekeningen zijn gestolen
door een groep samenzweerders op hoog niveau die in de 1950’s
hiervan illegaal bezit namen. Deze rekeningen worden gesteund door
de gepoolde activa van vele regeringen in de wereld en waren
bestemd voor de financiering van vreedzame doeleinden. In plaats
daarvan, werden deze misbruikt voor het voeren van oorlogen door de Rothschild Khazarian maffia die zich
overal in de financiële, militaire, olie en farmaceutische industrie hebben genesteld.
Deze groep omvat alle top mensen in de Fed, de meeste centrale banken, BIS, IMF Wereldbank, de VN, de
WHO, en de hoofden van alle TBTF en grote banken, brokers en verzekeraars. Aangevuld met de
voorzitters en vele professoren aan topuniversiteiten, die fungeren als hun wervingscentra – alle media
kopstukken, en natuurlijk alle stamgasten bij de Bilderberg groep, World Economisch Forum, Trilaterale
Commissie, en de Council on Foreign Relations. Deze zijn de schuldigen van de huidige situatie, en worden
bijeengehouden door macht, geld en propaganda.
Toen de Amerikaanse president John F. Kennedy met de 77-naties van niet-gebonden landen overeenkwam
om de Amerikaanse Treasury dollar in te voeren t.b.v. de financiering van de ontwikkeling van de derde
wereld, en een reis naar de maan, werd hij vermoord. Een aantal andere niet-gebonden leiders werden
eveneens gedood, of in door geheime illegale interventies uit hun macht ontzet.
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In totaal telt deze groep van Khazarians zo’n duizend leden; het zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor
de manipulaties in de markten en de wereld controleren.
Maar er zijn honderdduizenden die niet tot deze kern behoren, maar wel direct afhankelijk zijn van hen,
mensen die een aanzienlijke invloed in de wereld hebben, worden door de Khazarians financieel
ondersteund, beter gesteld gekocht, omdat zij hen daarvoor betalen. Deze groep omvat veel van de rijken,
het zijn overwegend politici en degenen die hun verbindingen hebben, zoals de 1,5 miljoen mensen die topsecreet clearance hebben – wat een schokkend maar accuraat aantal is – plus topfiguren in de
georganiseerde misdaad, met name de illegale drugshandel, weinigen van deze drugsbaronnen kunnen
bestaan zonder de hulp van overheden. Voorts nog een hele groep van allerlei soorten middenkader-figuren
in de politie en het leger, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties, die allen hun ziel verkochten voor
persoonlijk gewin, voor het geld en privileges. De voormalige Amerikaanse president, en langdurig Nazionist
Führer, George Bush Sr. toonde onlangs zijn angst toen hij werd gevraagd door een waarheidszoeker naar
de geheime Amerikaanse overheid projecten. Bush antwoordde: “Amerikanen kunnen niet omgaan met de
waarheid”, alvorens de vraagsteller tot zwijgen werd gebracht.
De vraag is nu; met welke waarheid kunnen ze niet omgaan Mr. Bush? – Het feit dat u en uw cabal president
John F. Kennedy vermoordden, Martin Luther King, en duizenden anderen?
Het feit dat u fondsen in beslag nam die bedoeld waren voor de mensen van de wereld en deze gebruikte
om uw genocidale fascistische Nieuwe Wereld Orde te realiseren?
Het feit dat u en uw collega Nazionisten dodelijke ziekten zoals HIV, Ebola, vogelgriep, SARS, enz.
vervaardigden en verspreidden? Het feit dat u Amerikaanse militaire geheimen aan de Chinezen en NoordKoreanen verkocht? Het feit dat uw bende zo’n 3.000 mensen vermoordden met 9/11 t.b.v. een fascistische
staatsgreep? Hoe zit het met chemtrails, het plan om het volk te micro-chippen?
De lijst gaat nog verder, laten we eerlijk zijn, weet u zich nog te herinneren toen journaliste Sarah Mc
Glendon in 1992 vroeg: “Als het Amerikaanse volk ooit achter komt wat we hebben gedaan, zouden ze ons
in de straat achtervolgen en lynchen?”
De 9/11 Twin Tower Ramp:
De ware reden achter de 9/11 rampen is de controle door de Khazarian maffia over de Global Collateraal
Accounts. – De zoektocht naar de
uiteindelijke daders leidde tot iets wat bekend staat als de Global Collateraal
Accounts en een grote groep samenzweerders op hoog niveau die hiervan
illegaal bezit namen. Een decennium van onderzoek heeft aangetoond dat het
hoogste niveau van de westerse machtsstructuur achter de 9/11 aanslagen
zat, om controle over het wereld financiële systeem te verkrijgen.
e
Slecht weinigen realiseren zich dat de 11/03 – 11 Maart – tsunami aanval op
de Fukushima Daiichi nucleaire ramp gericht was tegen Japan, en onderdeel is
van deze strijd. En diezelfde criminelen op hoog niveau ook de ramp met het
vliegtuig MH-17 hebben georganiseerd, met het doel Rusland m.n. Poetin op
de knieën te krijgen. Gelukkig bestaat een kritische groep van mensen binnen
de militaire, rechtshandhaving, het bankwezen, en andere functionarissen
die de daders achter deze en andere aanslagen hebben geïdentificeerd en nu
doende zijn de daders te arresteren.
Het neerhalen van de MH-17:
De VS, de EU het Verenigd Koninkrijk en de NAVO, zijn betrokken bij
het beschieten van de MH17 hetzij per ongeluk of expres, om
Rusland en de anti-regime militanten in het oosten van Oekraïne
hiervan de schuld te geven. Rusland had zeker niets te winnen met
het beschieten van civiele vliegtuigen boven een slagveld dat de antiregime militanten standvastig in bezit kunnen houden en verdedigen.
Daarentegen is de ‘winst’ die het westen heeft verkregen in termen
van propaganda tegen Rusland indrukwekkend. Vanaf het moment
dat het vliegtuig werd neergeschoten, hebben de VS, de NAVO en
Oekraïne het incident gebruikt om Rusland en meer specifiek, de
Russische president Vladimir Poetin, aan te klagen voor het hof van
publieke opinie, en de sancties ten nadelen van de Europese landen te implementeren, wat het enige
diplomatieke wapen is dat de VS kan toepassen. De Obama cabal gebruikt juridische manoeuvres en de
Khazarian eigendom media om het onderzoek naar de ramp in een heksenjacht te veranderen, in haar
vastbesloten om Rusland als schuldige hiervoor te laten opdraaien.
Bovendien wordt in de westerse media de woorden van de onderzoekers en het bewijs opzettelijk verdraaid,
en hun voorlopige en zeer voorzichtige uitspraken bewust verkeerd afgeschilderd om de indruk te geven dat
de definitieve conclusie te vestigen dat Rusland de schuldige is.
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De Nederlandse Onderzoek raad voor Veiligheid (DSB) en het Joint Investigator Team (JIT) op zoek naar de
oorzaak van de ramp verstrekte de volgende voorzichtige verklaring in augustus 2015 met betrekking tot de
gevonden stukken van de anti-air Buk raket in de buurt van het wrak van MH17:
De gevonden delen zijn van bijzonder belang voor het strafrechtelijk onderzoek als die eventueel kunnen
zorgen voor meer informatie over wie betrokken was bij de crash van MH17. Om die reden onderzoekt de
JIT diepgaand naar de herkomst van deze delen. De JIT zal internationale hulp van deskundigen inroepen,
onder andere forensische specialisten en wapenexperts.
Op dit moment kan geen conclusie worden getrokken wat het causale verband is tussen de ontdekte delen
en de crash van vlucht MH17.
De JIT voert het strafrechtelijk onderzoek en de DSB onderzoekt de oorzaak van de crash. Beide
onderzoeken worden afzonderlijk gevoerd, maar JIT en DSB delen soms waar nodig het bewijsmateriaal. In
haar eindrapport zal de DSB verslag uitbrengen over de ontdekte delen.
De VS en hun bondgenoten hebben de wereld misleid over hun misdaden, en gezien de winst die ze hebben
van de exploitatie van de MH17 ramp, moet men zich de wijsheid en de redenering van het Westen afvragen
om door te gaan met dergelijke buitengewone moeite op zijn best Rusland en Oost-Oekraïense vechters als
schuldig te portretteren voor het neerschieten van een vliegtuig dat over een actiefslagveld vliegt dat in de
eerste plaats nooit daar overheen had mogen vliegen.
Wat waarschijnlijker is, dat later hun geloofwaardigheid verloren gaat,
ze zullen uiteindelijk falen de publieke opinie te veranderen over de
feiten op de grond in de Oekraïne, en de manier waarop in elke
gewenste vorm informatie in de media werd omgebogen, ongeacht
de MH17 conclusies van de onderzoekers.
Rusland heeft meer dan voldoende het evenwicht gebracht in de
reeds lang bestaande monopolie positie van het Westen in de
wereldmedia, en is meer dan capabel zichzelf te verdedigen,
ongeacht de uitkomst van het onderzoek. En aangezien het onderzoek zelf zo duidelijk is gemanipuleerd
door de Westerse media en westerse politici, is het waarschijnlijker dat de overgrote meerderheid na dit
onderzoek niet overtuigd zal worden door welke draai die wordt gegeven aan de eindconclusies.
Verandert de Cabal-EU van zijde?
De EU kan niet doorgaan met het bevechten van Rusland, “We kunnen onze relatie met Rusland niet door
Washington laten dicteren”, waren de woorden van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude
Juncker.
Een enorme ommekeer: de EU streeft naar een normale relatie met Rusland. Het lijkt erop dat de EU sterk
wordt beïnvloed door de acties van Vladimir Poetin in Syrië: plotseling zegt de EU-voorzitter Jean-Claude
Juncker dat de EU hun relatie met Rusland niet door de VS mag laten dicteren. Hij eiste een normalisering
van de betrekkingen – en indirect, het einde van de sancties.
De voorzitter van de Europese Commissie pleitte voor een
versoepeling in het conflict met Rusland. “We moeten een duurzame
relatie met Rusland bereiken. Het is niet sexy, maar het moet worden
gedaan. We kunnen niet meer op deze manier verder gaan”, zei hij
onlangs in Passau. Het is niet noodzakelijk algeheel begrip te
verkrijgen, maar wel een verstandige gespreksbasis te bereiken. “De
Russen zijn een trots volk”, het land heeft “een rol te spelen”, zegt
Juncker: “Men moet hen niet uit het grotere plaatje verwijderen,
anders zullen ze weer ageren, heel snel, zoals we al hebben gezien.”
Hij had kritiek op de Amerikaanse president Barack Obama, voor het
feit dat hij Rusland heeft gedegradeerd tot “regionale macht”. “Rusland moet correct worden behandeld”,
legde de Luxemburger uit. “We kunnen onze relatie met Rusland niet laten dicteren door Washington. Dat is
gewoon niet acceptabel.”
De zionistische staat Israël:
Met de op handen zijnde verwijdering uit de macht van haar
Europese en Amerikaanse sponsors is het lot van het regime van
Nazionist Netanyahu in Israël waarschijnlijk binnenkort afgesloten.
Netanyahu werd gedwongen om zijn geplande bezoek aan Duitsland
te annuleren, omdat de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het
Duitse regime hem vertelde dat ze niet van plan zijn hem nog meer
Duitse onderzeeërs te verstrekken.
De chantage tegen de Duitse autofabrikanten zoals Volkswagen,
Mercedes Benz, enz. Met behulp van een nep “uitstoot schandaal”
diende slechts om de Duitse vastberadenheid te versterken om met
de Russen samen te werken tegen hun Khazarische kwelgeesten.
De toevloed van miljoenen “Syrische vluchtelingen,” waarvan velen
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zijn opgeleid als sabotage agenten die geen Syriërs zijn, heeft ook veel bewuste Duitsers gealarmeerd. De
Duitsers maken zich klaar voor de heruitgave Deutsche Marken indien nodig voor de verbetering van hun
betrekkingen met het christelijke Poetin regime in Rusland.
Chemtrail spuiten naar de kosmos:
Op 7 oktober heeft de National Aeronautisch en Space Administration (NASA) succesvol een experiment
afgerond met een sub orbital raket
gericht op het testen van nieuwe technologieën om deze te integreren in andere projecten. Barium en
strontium, samen met aluminium, zijn 3 van de meest gebruikte chemische stoffen in de atmosferische
geongineering projecten die sinds 1950 worden gebruikt door de Amerikaanse regering t.b.v.
weermodificatie. Dit recente experiment bewijst eens te meer dat de NASA en de Amerikaanse regering in
feite giftige chemicaliën in de atmosfeer spuiten voor diverse onderzoek- en experiment- doeleinden, maar
wie weet wat ze echt doen?
Onlangs werden andere mysterieuze anomalieën waargenomen in
de lucht rond de planeet met inbegrip van reusachtige tweevoudige
lichtbundels afkomstig van de aarde. Bovendien, een recent NASA
experiment vanaf het ISS (International Space Station) werd
afgebroken toen massale pijlers van licht werden gezien, blijkbaar
gericht op de planeet vanaf het ISS. Men kan zich nu afvragen of
naast het vergiftigen van de lucht, aanvullend atmosferisch spuiten
wordt toegepast om in een keer de hele planeet te vergiftigen? Als de
Illuminati in hun ondergrondse bunkers en steden verblijven, kunnen ze de hele planeet vergiftigen om hun
doel te bereiken 90% van de bevolking uit te roeien?
NASA Takes Chemtrail Spraying Program to Outer Space: https://youtu.be/ezP-xC0r3aA
TPP de meest VERRADELIJKE handelsovereenkomst ooit:
Wikileaks explosieve onthulling toont dat TPP de doodsnagel is voor de wereld economie. -Dankzij Wikileaks
is de tekst van het Trans Pacific Partnership nu in de openheid – en zullen de wetgevers in Washington
eindelijk beseffen hoe verwoestend het door hen goedgekeurde TPP akkoord is voor de Amerikaanse
economie?
https://youtu.be/bPIsjH25GHo
http://finalwakeupcall.info/blog/2015/10/28/khazarian-maffia-daden/

Geert Wilders de gecontroleerde rebel
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 29 oktober 2015
Volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond zou Geert Wilders
het erg goed doen en 37 zetelshalen als er nu verkiezingen zouden
zijn. Nou, dat zou fantastisch zijn, want dan krijgen we eindelijk
iemand die tegen die instroom van asielzoekers is en ook minder
Marokkanen wil! Toch? Iedereen die niet doorheeft dat we hier met je
reinste populisme te maken hebben moet misschien eens flink voor
de spiegel gaan staan en roepen: “Wakker worden!” Even uit uw
droom helpen: politici zijn er alleen om u de illusie van keuze te
geven. Geert Wilders dient slechts als vangnet voor mensen die het niet met het regeringsbeleid eens zijn
en Maurice houdt ondertussen lekker in de gaten hoe goed dit vangnet werkt. Dacht u dat het er iets toe
doet dat Wilders de mening van boos Nederland representeert? Dacht u überhaupt nog dat de
acteursvereniging in Den Haag er iets toe doet? We worden dictatoriaal gerund vanuit Europa. Alle
wetgeving die er enigszins toe doet wordt vanuit Europa opgelegd aan Den Haag. Het is ongeveer zoals een
Gemeentebestuur danst naar de pijpen van het landelijk beleid, maar hier en daar nog wat eigen dingetjes
mag regelen. Den Haag stelt niets meer voor dan dat. Het is dan ook niets meer dan een illusie dat het
stemmen op een brulaap die uw mening vertegenwoordigt er iets toe doet. Democratie is slechts het
zoethoudertje voor de massa, maar feitelijk bestaat het niet meer en heeft het nooit bestaan.
Stel u voor u bent de baas van een land, bijvoorbeeld een koning. Stelt u zich voor dat u dat land stevig in de
grip wilt houden en goed aan haar burgers wilt verdienen via belastingen e.d. Wat zou u dan doen?
Natuurlijk, u zou democratie invoeren. Goed zo, u leert snel. U heeft het kunstje toch niet stiekem ergens
afgekeken? Dat een agressief dictatoriaal systeem minder goed werkt is historisch wel gebleken, alhoewel
China toch een geslaagd experiment blijkt. En wat zou u dan doen om te voorkomen dat deze democratie
haar eigen leven gaat leiden; het volk sterker wordt dan u eigenlijk zou willen, omdat het volk erg voldaan is
met het democratisch zelfbestuur en u eigenlijk niet meer echt nodig lijkt te hebben? Ja, natuurlijk u nodigt
de leiders van die democratisch verkozen partijen soms even uit op uw paleis voor een kopje koffie.
Iedereen blij; koekje erbij. Piece of cake! Weet u wat u, slim als u bent, natuurlijk gedaan heeft? U heeft al
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die politici en al die verschillende kleurtjes en smaakjes stiekem zelf opgeleid en gepositioneerd. U lacht in
uw vuistje. Niemand heeft het door, gniffel! U geeft het volk natuurlijk de indruk dat die politici gewone
jongens uit het volk zijn die toevallig boven komen drijven omdat ze zo goed zijn. Het zijn allemaal stuk voor
stuk goede praters en ze vertegenwoordigen alle meningen en emoties in de verschillende lagen van de
bevolking. Daarvoor heeft u uw voelsprieten in de maatschappij en zo creëert u voor elk wat wils. Fijn toch
dat u het volk nu de illusie kunt wekken dat ze zelf kan kiezen! Wauw! Wat werkt dat toch goed zo’n
democratie.
Albert Pike was het hoofd van de Oude Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij, de Groot
Bevelhebber van de Noord-Amerikaanse vrijmetselarij in 1859 en behield die positie tot aan zijn dood in
1891. In 1869, was hij een top leider in de Ridders van de Ku Klux Klan. In een brief aan Giuseppe Mazzini
schetst Pike plannen voor drie wereldoorlogen, die nodig zouden zijn om uiteindelijk tot één Wereldregering
te komen. De eerste twee daarvan zijn volgens script uitgevoerd. Het script voor de derde wereldoorlog luidt
als volgt:
De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels een conflict
tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op
een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël)
wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in
volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op
los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme
loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan
zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien
en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld
zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal.
Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer
worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het
atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.
Nu zult u wellicht denken “Dat zegt mij allemaal niet zo veel.” Anderen zullen zeggen “De brief van Pike is
fake.” Toch is het de moeite waard om er eens over na te denken.
Eerder lichtte ik al toe dat we momenteel twee grote oorlogskampen zien, namelijk: ‘Kamp West’ bestaande
uit Amerika, Europa, Turkije, Saudi Arabië, Israël en alles wat binnen de NAVO valt. Dan hebben we het
alleen over het Midden Oosten, maar kijken we naar het wereldwijde schaakbord dan is de oorlog in
Oekraïne onderdeel van het optuigen van de kampenverdeling, waarbij wereldwijd landen betrokken worden.
Zelfs Australië en Japan zitten dus in ‘Kamp West’. Ook in die regio lopen de spanningen op. ‘Kamp Oost’ is
alles wat aan Rusland gelieerd is, dus Iran, Syrië, Libanon, China enzovoort. Deze kampenstrijd wordt
opgetuigd met als uiteindelijk doel een groot islamitisch front te kunnen vormen. Een belangrijk agendapunt
van de heersende elitaire klasse is het vermengen van de autochtone bevolking met zoveel mogelijk moslimimmigranten. Niet dat ik ook maar iets tegen heb op moslims of tegen mensen van welke religie, kleur of
geaardheid dan ook. Het gaat erom dat er een agenda achter zit en dat is waar ik u op wil wijzen. Men is als
het ware de agenda van Albert Pike aan het voorbereiden. Men stuurt aan op een groot conflict tussen de
moslimwereld en het zionisme. De kans is aanwezig dat er een ‘ISIS paard van Troje’ binnen gehaald wordt.
Dat wil niet zeggen dat alle asielzoekers potentiële terroristen zijn. Nee als er sprake zal zijn van aanslagen
of geweld op eigen terrein, dan zal dit gebeuren door de goed opgeleide agenten van de heersende elitaire
klasse. Feitelijk is ISIS een creatie van deze heersende cult en dus is ook het ‘ISIS paard van Troje’ een
creatie van die cult. Alles ontwikkelt zich volgens een reeds lang vastliggend plan. De religieuze profetieën
zullen uitkomen. De islamitische wereld zal uiteindelijk haar krachten bundelen onder leiding van president
Erdogan van Turkije (zie hier). Achter de schermen wordt allang gewerkt aan het opheffen van de
kampenstrijd tussen de Soennitische en Sjiitische moslimwereld die nu voedingsbodem lijkt te zijn voor het
conflict in Syrië (zie hier).
We leven in een simulatieve realiteit waar de heersende elitaire klasse het programma of de regels van het
spel bepalen. Lees meer over de achterliggende reden in dit artikel. Politici zijn slechts bezig het volk zoet te
houden met acteerwerk, zodat het de illusie houdt dat het gehoord wordt. Mocht u dus van plan zijn in de
toekomst weer eens een stemlokaal te bezoeken en denkt u dat uw mening telt of dat u op zijn minst een
klein beetje invloed kunt uitoefenen door op de politicus die uw mening vertegenwoordigt te stemmen, besef
u dan dat het er helemaal niets toe doet. Wilders is niets anders dan een acteur uit de kweekvijver van de
elitaire klasse die de wereld runt. Stemmen heeft geen enkel nut. Als de mensheid ontwaakt en haar
werkelijke oorsprong en bestemming gaat zien dan worden veel grotere krachten geactiveerd dan de
minuscule kracht van de invloed van dat rode stipje op het stembiljet.
https://youtu.be/U1ZU4ZUfC_4
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl, Shoebat.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/10/29/geert-wilders-de-gecontroleerde-rebel/
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Duitse autoriteiten geschokt: Nu al 1,8 miljoen migranten, oplopend tot 16 miljoen; 90% is moslim
Belangrijkste veiligheidsinstanties verwachten instabiliteit en chaos - Groot deel van bijna 300.000 illegalen
zo goed als zeker naar criminele bendes en/of het in opbouw zijnde terreurleger – Cijfers omgerekend naar
Nederland: 378.000 migranten en illegalen in 2015, oplopend naar
1,89 miljoen tot 3,36 miljoen
Ze blijven maar komen en komen, en het worden er nog véél meer
dan de toch al ver naar boven bijgestelde verwachtingen.
Het weekblad Preussische Allgemeine Zeitung schrijft dat het aantal
immigranten dat dit jaar en daarna naar Duitsland komt de ergste
verwachtingen overtreft. De krant baseert zich op een gelekt intern
bericht waarin staat dat er de laatste 3 maanden van dit jaar nog
eens 920.000 migranten en illegalen naar het land zullen komen. Tot
eind september waren er volgens het Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) al 573.000 geregistreerde asielzoekers en ongeveer 290.000 illegalen, waardoor het
totaal op 1,8 miljoen uitkomt – meer dan het aantal inwoners van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, en
6 x zoveel als de regering Merkel begin dit jaar had geschat. Als klap op de vuurpijl blijken deze 1,8 miljoen
nog maar het topje van de ijsberg te zijn. De autoriteiten rekenen er namelijk op dat iedere asielzoeker
tussen de 4 en 8 familieleden zal laten overkomen. De PAZ berichtte in augustus over een Syriër die zijn 2
vrouwen en 11 kinderen mocht laten overvliegen. Volgens het interne bericht zal het aantal migranten door
gezinshereniging oplopen tot minimaal 9 miljoen, maar het kunnen er ook 16 miljoen worden, wat
overeenkomt met het officieuze streefgetal van Reichskanzler Merkel (10 tot 20 miljoen in 4 tot 5 jaar). En
dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen nieuwe migranten die volgend jaar worden verwacht.
90% moslim, minister wil hen ‘met voorrang’ behandelen
90% van alle asielzoekers is moslim. Minister van Familiezaken Manuela Swesig (van de sociaaldemocratische SPD) heeft inmiddels aangekondigd dat vooral de vrouwen en kinderen die onder de
gezinshereniging vallen ‘met voorrang’ zullen worden behandeld. Tegelijkertijd wordt in het document
gewaarschuwd dat de verzorging in de asielzoekerscentra kan instorten. Geweldsexplosies zijn aan de orde
van de dag, en dat terwijl de migrantentoestroom nog maar amper op gang is gekomen.
Nota bene een Syrische vluchteling vroeg zich daarom voor de camera’s van Spiegel TV af ‘waarom jullie
steeds meer mensen laten komen’. De toestand in de veel opvangcentra is nu al zo onhoudbaar –moslims
die vooral de weinige christenen maar ook elkaar bevechten-, dat hij zei eraan te twijfelen over het ‘welkom’
van Merkel eigenlijk wel echt gemeend was. (1)
Belangrijkste Duitse veiligheidsinstanties waarschuwen voor chaos
De Welt am Sonntag berichtte zowel het Hooggerechtshof, de Federale Recherchedienst, de
Veiligheidsdienst BND als de Duitse politie hun grote zorgen uitspreken over de veiligheid van de burgers in
het land. De instanties waarschuwen voor ‘instabiliteit en de radicalisering van het burgerlijke midden, omdat
de meerderheid van hen deze de immigratie, die hen door de politieke elite wordt opgedrongen, niet willen.’
Bovendien is de integratie van honderdduizenden illegalen onmogelijk omdat er al jaren een snel groeiende
parallelle islamitische samenleving in Duitsland is, met hele stadswijken die volledige door moslimbendes
worden beheerst. ‘Wij importeren het islamitische extremisme, het Arabische antisemitisme en de nationale
en etnische conflicten van andere volken, en ook een andere opvatting van recht en samenleving... De
Duitse veiligheidsinstanties zijn en zullen niet in staat zijn deze geïmporteerde veiligheidsproblemen en de
daardoor ontstane reacties van het Duitse volk op te lossen.’ (3)
Omgerekend kan Nederland tot 3,36 miljoen moslims verwachten
Uit diverse statistieken blijkt dat de migrantenstroom naar Nederland qua omvang verhoudingsgewijs te
vergelijken is met die naar Duitsland. Rekenen we de cijfers uit het bovengenoemde rapport om, dan komen
e
we voor ons land uit op 378.000 asielzoekers en illegalen in 2015, wat er 43.000 meer zijn dan de 4 stad van
ons land, Utrecht. Door gezinshereniging zal dit aantal oplopen tot minimaal 1,89 miljoen tot mogelijk zelfs
3,36 miljoen, oftewel bijna 20% van onze huidige totale bevolking (waarvan nu al bijna 10% moslim is).
En dan gaat het dus alleen nog maar over het aantal migranten dat dit jaar naar ons land kan komen en
vervolgens hun gezinnen en families laten overbrengen. Het aantal moslims in ons land zal nog veel sneller
exploderen als er ook volgend jaar nog eens honderdduizenden worden toegelaten.
Honderdduizenden naar criminele bendes en/of terreurleger
Zoals we de laatste tijd al vaak hebben geschreven wijzen tal van officials en commentatoren erop dat de
ervaring leert dat degenen die in de illegaliteit verdwijnen doorgaans het criminele pad opgaan en zich vaak
aansluiten bij misdaadbendes. Zo waarschuwde de politieleiding in Braunschweig deze week dat de 15.000
asielzoekers in de stad voor ‘een aanzienlijke stijging’ van zowel lichte als zwaardere criminaliteit hebben
gezorgd (2). Daar komt nu een nog veel groter gevaar bij, namelijk dat deze illegalen worden gebruikt voor
de opbouw van een enorm terreurleger, dat wacht op bevel om in heel Europa massaal aanslagen te gaan
plegen – volgens de laatste schattingen binnen maximaal 6 en 12 maanden.
Xander - (1) Preussische-Allgemeine, (2) KOPP, (3) MM News
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Oorlog: Obama: “Rusland bestrijdt ook CIA-terroristen”..!
Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo
in haar sas is met de komst van Rusland naar Syrië..! Hoe ver zijn
we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische
camouflage..??
Eigenlijk is het té idioot om er niet om te hoeven glimlachen..! Het is
nauwelijks te beschrijven wat een paniek de deelname van Rusland
in het Syrische conflict tot gevolg heeft bij de Westerse landen, onder
aanvoering van de VS. Het blijkt een meesterzet te zijn van de
Russische president Vladimir Poetin, om het dubbelspel van de
Amerikanen aan te pakken.
Het dubbelspel om tegelijk ISIS te ZIJN en ISIS aan te pakken. En
dan is dat laatste dus propaganda en je reinste fake, want je gaat
niet je eigen mensen ombrengen.. Maar je geeft de wereld wel de
indruk dat je ‘goed bezig bent met het bestrijden van de Warrrrr on
Terrroooorrrrrr’..! Ben je al weer bang..? Mijn hemel, wat een poppenkast is dat hele verhaal van ISIS..
Want zo langzamerhand is ieder weldenkend mens toch wel op de hoogte van de ‘geheime deelname’ van
Amerikanen in het ISIS/IS-complot, geleid door het Amerikaans-Zionistische bestuur vanuit de VS en
krachten vanuit Israël..? Niet alleen in de vorm van het leveren van bewapening en andere strategische
hulpmiddelen, maar vooral dat het leveren van het complete idee en draaiboek van IS-ISIS..!
En met zijn deelname aan de bestrijding van IS/ISIS, heeft Vladimir Poetin natuurlijk een meester-schaakzet
gepleegd, want op deze wijze worden de Amerikanen in hun dubbelspel ontmaskerd. Dat gebeurt niet alleen
in de vorm van ernstig schade die wordt toegebracht aan de infrastructuur van hun zelf-bedachte IS-boze
wolf. Maar het is vooral de wijze waarop de Westerse imperialistische machten monddood worden gemaakt
door de handelwijze van Poetin.
Wie het ook naar buiten brengt, het wordt doodgezwegen door
de MSM.. Waar is het NOS-journaal, waar is Arnold Karskens
bijvoorbeeld, met zijn waarheidsvinding omtrent deze ISISfakery.. Luister anders ook naar een klokkenluider in de
persoon van Steven Kelly, ex-CIA-huurling. (klik voor artikel)
Neem daarnaast de -bijna letterlijk- aan de horizon
opdoemende, maar hoogst ongebruikelijke, hulp van de
Chinezen, die toch wel heel opmerkelijk genoemd mag worden,
en het diep-vernederende plaatje is compleet voor Barack
Obama. Wat valt er méér dan propaganda uit te brengen door hem dan Oblabla..
En precies daarover gaat dit artikel.. Het besluit lijkt te zijn gevallen om een deel van de ISIS-camouflage op
te lichten, zodat de wereld kan worden verteld dat natuurlijk de CIA al in Syrië aanwezig was en dat Poetin
zelfs deze geheime dienst aan het bestoken is..! Een ragfijn draadje rest nog, voordat het hele kunstmatige
ISIS-IS-bouwwerk in elkaar dondert en de VS en haar ‘partners’,
waaronder Nederland, in hun hemd staan.
Zelf de feitelijke daders zijn van de gepleegde massamoorden en
valse-vlag-operaties die al bijna twee jaar plaatsvinden..
Obama: “Rusland bestrijdt ook CIA-terroristen”..!
2015 © Professor Michel Chossudovsky
2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be
http://www.veteransnewsnow.com/2015/10/04/522003-obamaaccuses-russia-of-going-after-americas-good-guy-terrorists/x
Het blijft maar uit het mainstream nieuws.. ISIS is een creatie van de
inlichtingendiensten van de VS, zoals ook Al Qaida dat was. (zie de
uitspraak van oud-UK-minister Robin Cook) Waarom verschijnt het niet in het nieuws, want er zijn bewijzen
te over, dat ISIS wordt bewapend én bemand door Amerikaanse
lieden van de inlichtingendiensten. Er zijn genoeg berichten over het
recruteren, trainen en financieren van IS-ISIS door de Amerikanen en
hun ‘bondgenoten’, zoals Engeland, Frankrijk, Saudi Arabië, Qatar,
Turkeije, Jordanië en natuurlijk.. Israël ().
Tot voor kort was ISIS bekend onder de naam Al Qaeda in Irak
(AQI), totdat het in 2014 werd omgedoopt tot Islamitische Staat
(Islamic State of Iraq and Syria, Islamic State of Iraq and the Levant).
En plotseling is Rusland nu betrokken bij de oorlog tegen het
terrorisme.. Je kunt wel zeggen een historisch keerpunt in de
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dynamiek rondom de Syrië-Irak-oorlog is zich aan het ontvouwen.
Samen met Syrië, maar ook samen met de Irakese overheid (!) is
Rusland bezig met een contra-terrorisme-campagne.
En daar waar Washington eerst de betrokkenheid schoorvoetend
verwelkomde, loopt Obama nu te klagen over een bijzonder
fenomeen.. De Russen blijken, aldus Obama, ook de ‘goede
terroristen’ te bestrijden. En onder goede terroristen verstaan we dan
natuurlijk die jongens die door Washington worden gesteund en
werden uitgezonden om IS/ISIS te ondersteuen..
Wie had gedacht dat Washington zó met de billen bloot zou gaan..??
Hoe desperaat zijn ze daar, door steun te vragen voor smerige CIAoperaties.
Zoals je ziet wordt de WallStreet Journal gebruikt om het verhaal van
de regering Obama te vertellen: ‘Russian Airstrike in Syria
Targeted CIA-Backed Rebels, U.S. Officials Say’ Met andere
woorden, de Russen hebben ook de goede terroristen
aangepakt. En mocht je twijfelen, dan hebben we het dus over het
CIA-gespuis dat er rond loopt. Het blijkt dat in het bijzonder één
gebied was getroffen door de Russische luchtaanvallen, waar
rebellen’ aanwezig waren, die fondsen ontvangen, wapens en
training van de CIA en ‘haar bondgenoten’..!
Het blijkt dus keihard uit dit artikel uit de ‘WallStreet Journal’, dat de
CIA betrokken is bij het ondersteunen van terroristen, met het doel
om een ‘regime-verandering’ tot stand te brengen in Syrië. En dat de
CIA dus op Syrisch grondgebied bezig is met deze invloed uit te
oefenen. En ja, dan is het maar een klein stapje naar wie of wat
ISIS/IS precies is, hoe het ondersteunt wordt en vooral wie erachter
zitten..! ‘Deze Amerikaanse spionagedienst is al sinds 2013 bezig om
rebellen in Syrië te bewapenen en trainen teneinde het Assad-regime
te bestrijden. (WSJ, op 30 september jl.) Deze Amerikaanse
aanwezigheid is het gevolg van de strijd die plaats vond tijdens de
oorlog van maart 2011) Deze statements zijn op weinig andere
manier uit te leggen en worden nu (met name door de Russische
bombardementen) naar buiten gebracht om de ‘onder vuur liggende
geheime diensten te steunen’.. Maar waarom, nogmaals, haalt deze
informatie niet gewoon keihard het grote wereldnieuws..?
Al Nusra: ‘Good Guy Terrorists’; er zijn dus ook goede terroristen..!
Terwijl het Pentagon schoorvoetend moét toegeven dat de CIA keihard bezig is om Al Qaeda-gelieerde
groepen, zoals Al Nusra, te ondersteunen, op het grondgebied van Syrië, blijkt het precies omgekeerd te
reageren.. Want ze zouden ze niet blij moeten zijn, met deze Russische steun om deze terrrrrorrrristen te
bestrijden..? Een woordvoerder van de Al Nusra-terroristenclub liet weten, dat Rusland nu ook de ‘Goede
terroristen’ aanpakt, de jongens die gesteund worden door Washington:
‘Een van de Russische luchtaanvallen werd uitgevoerd in een gebied dat voornamelijk in handen is van
rebellen die gesteund worden door de CIA (Central Intelligence Agency) en aan hen gelieerde
spionagediensten’, aldus US-overheidsfunctionarissen.. ‘Onder de 7 gebieden die door de Syrische
staatsmedia zijn aangewezen als doelen voor Russische luchtaanvallen, blijkt maar één gebied -in
het oosten van de stad Salamiyah in de provincie Hama— de aanwezigheid van IS-strijders te
hebben. De andere gebieden worden vooral door gematigde rebellengroepen bezet, zoals Ahrar alSham en het aan Al Qaeda-gelieerde Nusra Front.’ (WSJ, 30 september jl.)
Al Nusra is een, door de VS gefinancierde ‘jihadistische’
terreurorganisatie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze
oorlogsmisdaden. Sinds 2012, hebben Al Qaeda en Al Nusra, bieden
dus gefinancierd door Amerikaanse spionagediensten als CIA, hand
in hand samengewerkt bij verschillende terroristische activiteiten in
Syrië. En nu de Syrische overheid haar prioriteitsgebieden heeft
gedeeld met de Russische contra-terrorisme-luchtdoel-activiteiten,
bestaat deze aanpak vooral in het aanvallen van Al Nusra.
De dubbele moraal van Oblabla en consorten..!!
En terwijl het nog maar 3 jaar geleden is dat de Amerikaanse
regering in Washington Al Nusra bestempeld als ‘terroristische organisatie (begin 2012), blijkt de regering
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Obama, deze smerige terroristenclubje te ondersteunen, met geld, adviezen en trainingen. Want volgens
Washington zijn het ook ‘gematigde terroristen’. De Amerikaanse steun komt indirect tot stand via de
bondgenoten in de Arabische golfstaten, waaronder Qatar en Saudi Arabië, maar ook via Turkije en.. Israël!
En de dubbele moraal ging zelfs zóver, dat ook de VN moest meedoen met de VS, via een in stemming
gebrachte motie, waarin ‘de Syrische afdeling van Al Nusra, als een alias van Al Qaeda in Irak’ werd
bestempeld, namelijk als ISIS..! Door deze stemming zou het mogelijk zijn om sancties uit te voeren tegen
Syrië, waaronder een wapenembargo, reisverboden, het bevriezen van tegoeden, aldus diplomaten.
Volgens de US-afvaardiging in de VN, was NIEMAND van de 15 leden van de permanente veiligheidsraad,
tégen de kwalificatie van Al Nusra, als alias voor Al-Qaeda in Iraq.
‘Al-Nusra, dat een van de meest agressieve groepen is, die de Syrische president Bashar al-Assad bestrijdt,
heeft vorige maand een samenwerkingsverbond gesloten met Ayman al-Zawahri, de leider van AlQaeda.’ (Al Jazeera, May 2012)
En nu wordt RUSLAND voor de voeten gegooid, dat het terroristen onder vuur neemt..???
Terroristen die niet alleen op de VN-zwarte-lijst voorkomen,
maar die ook banden hebben met ISIS/IS-ISLAMIC STATE..!
WAT IS HET BELANG VAN DEZE BESCHULDIGINGEN…?
Terwijl het grootste deel van de westerse media wel bevestigen dat
de Russen hun contra-terrorismecampagne zijn gestart in Syrië,
betekent het feitelijk dat de Russen, praktisch direct, maar
diplomatiek en theoretisch indirect in gevecht zijn gekomen met de
coalitite van VS-NATO-coalitie. coalition by supporting the Syrian
government against the terrorists, who happen to be the foot soldiers
of the Western military alliance, with Western mercenaries and
military advisers within their ranks. In practice, what Russia is doing is fighting terrorists who are supported
by the US.
Conclusie. last but nog least..
Natuurlijk is het allemaal niet zo heel moeilijk om deze
poppenkast te ontmaskeren.. De verboden waarheid mag weer
eens niet aan het licht komen..! Door Syrië te hulp te schieten,
staat de VS feitelijk volledig in zijn hemd en kán niet anders dan
steeds meer van de (verborgen) waarheid onthullen. en die is
keihard.. DE VS IS DE GROTE MOTOR ACHTER DE
TERREUBEWEGINGEN AL QAEDA EN AL NUSRA. Maar dus
OOK ACHTER ISIS/IS..! Rusland is indirect de confrontatie met
de VS aangegaan met een meesterzet. Het helpt nu de VS en
haar bondgenoten om ISIS te bestrijden..!!
Over de auteur van dit artikel:
Emeritus professor Michel Chossudovsky is een gelouterde econoom van de
‘University of Ottawa’ in Canada. Hijis ook oprichtere van het ‘Centre for
Research on Globalization’ (CRG) en redactielid van de website ‘Global
Research’. Als gastdocent gaf hij colleges in West Europa, Zuid-Oost Azia en
Latijns Amerika. Hij is redacteur bij de prestigieuze ‘Encyclopaedia Britannica’.
Zijn artikelen wordne in meer dan 20 talen vertaald. En in 2014 ontving hij de
‘Gouden medaille voor het belang van Servië’. Specifiek werd hij beloond om zijn
artikelen rondom de agressieve oorlog die NATO voerde tegen het oude
Joegoslavië. Daarnaast was hij economisch adviseur van verschillende
overheden van ontwikkelingslanden en consultant voor diverse internationale organisaties. Hij schreef 11
boeken, waaronder:
 ‘The Globalization of Poverty and The New World Order’ (2003),
 ‘America’s “War on Terrorism’ (2005),
 ‘The Global Economic Crisis, The Great Depression of the Twenty-first Century’ (2009) (Editor),
 ‘Towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear
War’ (2011),
 ‘The Globalization of War, America’s Long War against
Humanity’ (2015).
Het was John McCain die als postillion d’amour het pad baande voor
de bekrachtiging van ISIS in Syrië. Financiële middelen zouden er
komen, vanuit het Amerikaanse congres ter beschikking gesteld. Ná
zijn gesprekken met.. ISIS-leider Al Baghdadi.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/obama-rusland-bestrijdtook-cia-terroristen/
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De aarde scheurt open nabij Yellowstone supervulkaan (video)
Terwijl de asteroïde Spooky met grote snelheid richting aarde koerst,
verschijnt er in de grond nabij de Yellowstone supervulkaan een
enorme scheur.
Iedereen in mainstream-land doet zijn uiterste best om te ontkennen
dat er iets bijzonders aan de hand is zoals bijvoorbeeld een
onbekende planeet in ons zonnestelsel.
We zijn zo langzamerhand "gewend" aan sinkholes die overal op de
wereld spontaan ontstaan als soms hele grote gaten in de grond.
Het is als met zoveel dingen; in het begin vindt iedereen het reuze spannend en daarna wordt het iets
gewoons.
Normaal is het niet en zal het ook nooit worden. Net zomin als het normaal is dat er levensgrote scheuren
ontstaan aan de rand van een van de potentiëel meest gevaarlijke vulkanen ter wereld, de Yellowstone
supervulkaan.
Enkele weken geleden ontdekte iemand in de buurt van het plaatsje Ten Sleep in de staat Wyoming aan de
rand van het Yellowstone Park de volgende enorme scheur in de aarde.
De scheur heeft een lengte van ongeveer 700 meter en is ongeveer 50 meter breed. Het gebied waar dit
plaatsvond staat bekend als The Big Horn Mountains.
In eerste instantie dachten mensen op Facebook waar deze foto werd gedeeld dat het hier een hoax betrof.
Dat bleek allerminst het geval te zijn want de enorme scheur is wel
degelijke echt.
Nu wil een dergelijke scheur in de aarde natuurlijk niet zeggen dat de
Yellowstone vulkaan volgende week zal gaan uitbarsten, maar het is
wel het zoveelste teken dat er enorme krachten op de aarde
inwerken. https://youtu.be/DF4w7O46-7w
Wanneer er plotsklaps scheuren in de aarde ontstaan zoals nu
gebeurd is in Wyoming dan wordt duidelijk dat er wel degelijk iets
aan de hand is met onze aarde.
Naast dit soort gebeurtenissen hebben we ook te maken met het
fenomeen van toenemende asteroïden. Zoals Spooky waar we
eerder over schreven:
’Spooky’ is in aantocht! Het kolossale ruimterotsblok, met de officiële naam TB145, scheert aanstaande
zaterdag met een snelheid van 125.000 kilometer per uur ’rakelings’ langs onze aarde.
De Pan-Starrs-telescoop op Hawaï kreeg de planetoïde, met een doorsnede van bijna 500 meter, twee
weken geleden plotseling in beeld. Indien het op ramkoers had gelegen, was dit te laat geweest om nog
maatregelen te kunnen nemen, zo luidt het enigszins verontrustende commentaar van Paul Chodas, hoofd
van NASA’s ’Near-Earth Object office’.
Wanneer er dan vreemde planeten nabij de zon worden gefilmd, worden deze afgedaan als bijzon, lensflare
of een andere optische illusie.
Een dame uit de Amerikaanse staat Californië heeft een video-opname gemaakt, enkele weken geleden,
waarop linksboven de zon heel duidelijk een andere planeet is te
zien.
De ruim 30 seconden durende video is inmiddels aardig viraal
gegaan wereldwijd en is meer dan een half miljoen keer bekeken.
Ook grote mainstream publicaties zoals The Daily Mail en The Daily
Caller hebben aandacht aan deze video besteed en in hun artikelen
komen een aantal interessante zaken aan de orde.
Niemand is er klaarblijkelijk in geslaagd om aan te tonen dat we hier
met een nepopname te maken zouen hebben, dus mogen we
aannemen dat wat wij zien op de video ook daadwerkelijk door de
getuige is waargenomen.
Daarnaast worden in de artikelen uiteraard kosten noch moeite
gespaard om “aan te tonen” dat Nibiru niet bestaat, alleen in de
hoofden van, ja je raadt het al, mensen die geloven in
samenzweringstheorieën.
Dit is ongeveer het standaard antwoord voor vreemde zaken waarvoor men geen verklaring kan geven. Het
wordt geloofd door de aanhangers van samenzweringstheorieën en dus is het onzin.
Ook de grootste leugenaar van allemaal, NASA, doet een duit in het zakje door te verklaren dat Nibiru niets
anders is dan een internet hoax.
Het meest frappante is echter dat alles en iedereen weet te vertellen dat Nibiru niet echt zou zijn ondanks
dat,vooral ook in mainstream media, er alle bewijs voor is dat er wel degelijk een dergelijke planeet in ons
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zonnestelsel aanwezig is. Helemaal niemand heeft een verklaring voor de planeet die door Melissa Huffman
overduidelijk is gefilmd.
De maan, bijzon, lensflares; alle opties zijn inmiddels de revue gepasseerd en uitgesloten.
Formeel mag er dan geen planeet Nibiru zijn, de asteroïde Spooky en de grote scheur in de grond nabij de
Yellowstone vulkaan vertellen een ander verhaal.
https://youtu.be/6Rw5-X8CNaU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9939:de-aarde-scheurt-open-nabijyellowstone-supervulkaan&catid=37:wereld&Itemid=50

Oostenrijk waarschuwt: Europa zonder grenzen is extreme bedreiging
Australische oud premier noemt massa immigratie ‘catastrofale fout – Europa zal voor altijd veranderen als
de toestroom niet wordt gestopt’
De massale aanval op onze maatschappij, samenleving, normen en
waarden, stabiliteit, welvaart en sociale stelsel, en daarmee onze
vrijheid, democratie en complete toekomst, gaat zolang de grenzen
open blijven in onverminderd hoog tempo door.
De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastion Kurz wil
de buitengrenzen van de EU zo snel mogelijk met hekken afsluiten.
De toestroom van migranten moet al in Griekenland worden gestopt.
Bovendien moet Europa zich niet afhankelijk laten maken van
Turkije. ‘’Europa zonder grenzen is een extreem bedreigend
scenario,’ waarschuwt Kurz. Toch is dat precies wat de globalisten in Brussel –en ook in Berlijn en Den
Haag- willen, met zeer ingrijpende en ontwrichtende gevolgen voor onze samenleving en onze toekomst.
Met het doorlaten van zoveel vluchtelingen ‘bedreigen wij ons interne Europa zonder grenzen. Dat
beschouw ik als een extreem bedreigend scenario,’ aldus de minister in een interview. Oostenrijk zelf zal dit
jaar 80.000 vluchtelingen hebben opgenomen, volgens Kurz 4 x zoveel als logistiek en financieel haalbaar
is.
‘Europa is overbelast en moet eindelijk zijn buitengrenzen beveiligen.’ Dat moet Brussel niet aan Turkije
overlaten, vindt hij. Tevens vindt hij dat voortaan alle asielzoekers in Turkije moeten worden opgevangen.
Daar kan Europa dan wel financieel bij helpen.
De Europese grensbeveiliging Frontex heeft tot nu toe zijn werk niet gedaan en moet ingrijpen door de
buitengrenzen met hekken af te sluiten, zo pleit Kurz. De migrantenstroom zal in zijn ogen pas ophouden
zodra de grens tussen Griekenland en Turkije wordt afgegrendeld (1).
‘Europa maakt catastrofale fout’
Tony Abbott, oud premier van Australië, waarschuwde dat het open-grenzenbeleid van Europa tot ‘een
catastrofe’ zal leiden. ‘Geen enkel land of continent kan zijn grenzen voor iedereen openen zonder zichzelf
fundamenteel te verzwakken. Te veel barmhartigheid voor sommigen zorgt onvermijdelijk voor de
ondermijning van rechtvaardigheid voor allen. Dit misplaatste altruïsme leidt een groot deel van Europa tot
een catastrofale fout.’
‘Hou ze tegen, anders zal Europa voor altijd veranderen’
Abbot, die een toespraak hield in Londen, riep de Europese leiders op ‘de boten terug te sturen en bij de
grens mensen die geen recht hebben om te komen tegen te houden. Dat vereist enig geweld, enorme
verplaatsingen en uitgaven, en zal aan onze gewetens knagen. Toch is het de enige weg om te voorkomen
dat een vloedgolf mensen door Europa stroomt, waardoor dat zeer waarschijnlijk voor altijd zal veranderen.’
Die verandering bestaat gezien de identiteit van de migranten -90% is moslim- uit een verregaande
islamisering en de daaraan gekoppelde onvermijdelijke forse verarming en tevens verdwijning van onze
democratie.
De oud premier wees nog eens op het zeer succesvolle anti-immigratiebeleid van zijn land door alle boten
op te vangen en terug te sturen, en op zee geredde mensen zoveel mogelijk in opvangkampen in het
buitenland op te vangen. Door vrijwel niemand toe te laten heeft Australië zijn identiteit, stabiliteit,
maatschappelijke rust, vrijheid en welvaart weten te behouden – zaken die Europa gegarandeerd zal
verliezen als de grenzen van ons continent niet onmiddellijk hermetisch worden afgesloten voor de vele
miljoenen moslimmigranten die de gevestigde orde de komende jaren wil toelaten.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Oostenrijk-waarschuwt-Europa-zonder-grenzen-is-extremebedreiging
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De rijken kosten ons meer geld dan de vluchtelingen
In verband met de 'tsunami van vluchtelingen en immigranten' horen
we steeds maar weer dat ze 'onbetaalbaar' zouden zijn...
Naar blijkt zijn het echter niet de vluchtelingen die ons handen vol
geld kosten, het zijn de rijken.
Marc van Delft is naast componist iemand die zich ook bezighoudt
met antroposofie en de situatie in de wereld.
Hij heeft ons het volgende “cijfer” verhaal gestuurd (dank!) waaruit
blijkt dat hoewel er veel wordt geklaagd over de vele miljoenen die de
vluchtelingen zullen kosten, dit maar een fractie is vergeleken met de bedragen die de rijken onder de neus
van de belastingdienst weten weg te sluizen.
Zo schrijft hij:
Nu, ook al komen de vluchtelingen allemaal in de bijstand, dan horen ze nog steeds bij de armen, en dan is
hun aandeel aan het Bruto Nationaal Product maar zeer klein.
Minimaal zelfs.
De rijken kosten de staat onnoemelijk veel meer...
Niet alleen betalen de multinationals geen cent belasting omdat de rijken en multinationals wereldwijd voor
32.000.000.000.000 aan geld wegsluizen naar belastingparadijzen [volgens Ad Broere], maar de
multinationals krijgen ook nog eens miljarden aan subsidie die ze helemaal niet nodig hebben, wat ten koste
gaat van geld voor de zorg, cultuur, uitkeringen, etc.
Dit is bv. de situatie in Engeland:
De 1% aan de top schrokt 23% van de nationale koek naar binnen. De onderste helft van de bevolking moet
het met slechts 6% doen waarvan een groot deel geleend geld is. Wie tussen de 70-100.000 pond verdient
heeft ook nog eens recht op 5000 extra belastingaftrek!
Belastingontwijking kost de schatkist jaarlijks 70 miljard pond, 70x zoveel als de geschatte uitkeringsfraude!
En de rijken hebben de beschikking over een leger advocaten en belastingjuristen om hun zaakjes te
behartigen!
Dus die rijkste 1% hoeft maar een heel klein beetje van hun vermogenswinst aan de belasting af te dragen
en er is geen enkel probleem meer met een begrotingstekort, en er is ook meer dan genoeg voor de
vluchtelingen.
Even wat cijfers:
Wereldwijd hebben de 80% armsten slechts 6% van het vermogen / geld.
1% van de wereldbevolking heeft 43% van het geld / vermogen.
In alle prijzen van alles zit 40 a 45 % rente voor de banken... [dat gaat allemaal naar de rijken, de
aandeelhouders van de banken]
De 300 rijksten van de aarde hebben meer geld en vermogen als de 3 miljard armsten.
CBS: Nederland, 1993 en 2011:
Sinds 1993 hebben de armste groep 10% erg veel schulden gekregen, de rijkste 10% is gigantisch veel
rijker geworden.
53 % van de huishoudens van ca. 2,5 mensen heeft een besteedbaar inkomen van [minder dan] 30.000. Met
stevige hypotheek is dat niet veel.
72 % vd huishoudens = 2-verdieners, heeft een inkomen, lager dan 40.000.
Die 72% van de huishoudens heeft het dus financieel niet gemakkelijk, met een hypotheek van ca 250.000
euro....
Jonge gezinnen komen zwaar in de schulden en moet zich 3x in de rondte werken om die hypotheek weg te
werken.
Wat betreft de Nederlandse vermogensverdeling:
De onderste 60% bezit 1 % van het vermogen.
De top 10% bezit 61% van het vermogen.
Door de banken-redding in 2009 is er weer eens een grote hoop geld naar de bank-aandeelhouders
gegaan.
Arbeid wordt door de rijken overbodig gemaakt. In NL is de werkeloosheid 663.000 / 8,3% door innovatie en
techniek, robottisering etc. t Gaat naar de 750.000 toe.
In de EU / Europa zijn er : 18.000.000 / 25,9 miljoen werkelozen.
Onder de armoedegrens leven in:
NL 8%, = 1,3 miljoen
Spanje 10.000.000, = 22%
Griekenland 3.000.000, = 27%
totaal EU: 23%, = 115.000.000
In 2012 gingen in NL 7800 Midden-Klein-Bedrijven failliet...
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Uit een rapport van vorig jaar blijkt dat in de meeste industriële landen de inkomensongelijkheid sinds 1985
is toegenomen.
Als we kijken naar de 10 procent hoogste inkomens in de VS bijvoorbeeld, dan blijken die er tot en met 2008
jaarlijks gemiddeld 1,5 procent op vooruit te zijn gegaan.
De 10 procent laagste inkomens gingen er gemiddeld maar 0,1 procent op vooruit.
Ook in Nederland blijken de 10 procent hoogste inkomens er extra op vooruit te zijn gegaan.
Jaarlijks 1,6 procent tegen 1,4 procent voor de totale bevolking en een half procent voor de laagste
inkomens. Vooral de groep met de laagste inkomens bleef dus achter, zowel ten opzichte van de hoogste
inkomens als ten opzichte van alle inkomens.
De werkelijke ongelijkheid in Nederland zit niet in de inkomens, maar in de vermogens.
Uit cijfers van Van Lanschot blijkt dat 92.000 miljonairs samen 39% van het totale private vermogen
bezitten! Nederland is wat dit betreft bijzonder ongelijk verdeeld en het zittende kabinet laat de miljonairs met
rust. Een heffing van 3,25% op dit vermogen zou over vier jaar 84 miljard euro opbrengen.
De vermogensverdeling is extreem scheef;
Slechts 152.000 van de 7,4 miljoen Nederlandse huishoudens beschikken over een totaal vermogen van
364 miljard,
5% van de ouderen en 12% van de jonger dan 65 hebben een negatief vermogen, dus meer schulden dan
bezittingen....
Meer cijfers vind je ook in een aantal artikelen die ik heb geschreven
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9941:de-rijken-kosten-ons-meer-gelddan-de-vluchtelingen&catid=15:financieel&Itemid=28

Aardbeving Afghanistan, Pakistan en India strategische zet?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 26 oktober 2015
“Wat is dat nu weer voor een bizarre titel Vrijland?“, zult u wellicht
denken bij het verschijnen van dit artikel. Ja, die reactie begrijp ik ten
zeerste, want de titel wekt de indruk dat er bij de aardbeving van
vandaag in Afghanistan, Pakistan en India sprake zou kunnen zijn
van opzet. “Maar dat is absurd, want een aardbeving is een
aardbeving en dat is gewoon een natuurverschijnsel.” Ja ja, ik begrijp
uw reactie, maar toch wordt het dan misschien eens tijd dat u kijkt
naar de technologie die de meeste grote landen wereldwijd tot hun beschikking hebben. HAARP heet dat
(zie hier). Een stukje technologie dat ingezet kan worden om een breuklijn te triggeren, zoals een zware
steen op een schuine helling in beweging kan worden gebracht met een bas-box. “Ach, Vrijland steek er nog
1 op man!” Nou goed, ik begrijp de reactie en wil ook niet beweren dat hier sprake is van toepassing van
deze technologie. Ik wijs u er slechts op dat deze technologie bestaat. Nicola Tesla was de bedenker
hiervan, maar die is in der tijd afgeserveerd en zijn patenten zijn beland in handen van de Amerikaanse
overheid.
Het zwaarst getroffen gebied bij de aardbeving van vandaag lijkt de Hunza Vallei. Pakken weGoogle
maps erbij dan lijkt het getroffen gebied nogal een strategische ligging te hebben. Iedereen die een beetje
door begint te krijgen dat de oorlog tussen Oost en West zich feitelijk over het wereldwijde schaakbord af
aan het spelen is, kan zien dat dit gebied er behoorlijk toe doet. Los van het idee dat beide kampen mijns
inziens door de poppenspelers achter de schermen aangestuurd worden, is er natuurlijk zeker sprake van
twee grote kampen (zie hier). Afghanistan en Pakistan hebben een strategisch belangrijke ligging. Daarom
wordt er ook al decennia strijd gevoerd om invloed in deze landen te verkrijgen. De landen liggen oostelijk
van Iran en westelijk van China en India. Iran, China en India zijn strategische partners van Rusland. Het
gebied dat getroffen is lijkt dan ook een strategisch belangrijke ligging te hebben.
Je kan je afvragen of landen zo ver gaan dat ze HAARP technologie gebruiken als oorlogswapen met
honderden doden als resultaat. Maar misschien is dat wel het slimste wapen dat je in kunt zetten als het
gebied er zich voor leent. De media zijn er immers om de massa de ogen dicht te smeren met de gevolgen
van een verschrikkelijke natuurramp en de programmamakers hebben weer een nieuw onderwerp om de
meute via Giro555 weer eens even flink geld uit de buidel te schudden. Zo zal er geen haan naar kraaien en
krijgt een mogelijke oorlogsdaad een heel ander tintje.
Op de foto ziet u de SBX1, een mobiel HAARP platform van de VS. Onderstaand filmpje legt uit hoe HAARP
een aardbeving kan opwekken. Of in dit geval ook daadwerkelijk gebruik gemaakt is van deze technologie
valt niet te bewijzen. Dat is ook niet wat ik hier wil beweren. Ik wijs slechts en alleen op de strategische
ligging van het gebied en maak u naar aanleiding daarvan graag bewust van het bestaan van deze
technologie. Natuurlijk is het erg triest voor alle mensen die bij dergelijke rampen omkomen en is het bijna
wrang om gelijktijdig over de mogelijkheid van een oorlogsdaad te spreken. Toch leek het me nuttig u er op
te wijzen.
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Bevolking krijgt in de gaten wat EU werkelijk inhoudt (video)
Er moet snel iets gebeuren want het gaat mis. Dat is iets wat veel
Europese technocraten in Brussel op dit moment waarschijnlijk
denken.
Het lijkt alsof er onder de burgers een soort beweging op gang is
gekomen omdat men eindelijk inziet wat voor walgelijk gedrocht
Europa eigenlijk is.
De Pechtolds van deze wereld zullen steeds vaker last krijgen van
slapeloze nachten, simpelweg omdat ze op het punt staan volledig te
worden ontmaskerd voor wie en wat ze werkelijk zijn.
De Eurocraten in Brussel zijn niets anders dan wat men gekochte mannen en vrouwen pleegt te noemen.
Mensen die daar zitten uit eigenbelang en Den Haag en Brussel als springplank gebruiken voor hun verdere
carrière.
Dit betekent dat die lieden die daar zitten uiterst gevaarlijk zijn voor de argeloze burgers van de
deelnemende landen. Iedere soevereiniteit namelijk die een land nog heeft moet zo snel mogelijk worden
opgedoekt ten koste van Brussel.
Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de bepalingen rondom de GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)
gewassen en producten.
In een Belgische nieuwspublicatie is het volgende te lezen:
In het Europees Parlement is het voorstel om het verbod op import en gebruik van genetisch gemodificeerde
gewassen te nationaliseren met grote meerderheid verworpen. "Onwerkbaar in de interne markt", klinkt het.
Het adviesorgaan Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid had al groen licht gegeven voor de import van
ggo's, maar de lidstaten konden het nooit eens geraken over de uiteindelijke bepaling. Om die impasse te
doorbreken, had de Europese Commissie voorgesteld om de lidstaten toe te staan via een opt-out de import
en gebruik van ggo-producten te beperken of verbieden.
Dat voorstel is in het Europees Parlement afgeschoten, met een grote meerderheid van 577 stemmen tegen
75 (en 38 onthoudingen). Het voorstel zou onwerkbaar zijn in een interne markt waar geen grenscontroles
meer bestaan.
Dat wil niet zeggen dat alle lidstaten voorstander van ggo's zijn: onlangs lieten 19 van de 28 EU-leden nog
verstaan dat ze de kweek van ggo's binnen hun landsgrenzen willen verbieden.
In de EU zijn momenteel tientallen ggo's toegelaten voor gebruik in levensmiddelen en - hoofdzakelijk diervoeders. Ongeveer 90 procent van de soja die in de EU wordt ingevoerd, is genetisch gewijzigd.
Kortom, als land heb je niets meer in te brengen als het gaat over het vergiftigen van je eigen burgers
middels GMO producten. Brussel bepaalt dat het is toegestaan en dus mond houden.
Zelfs verkiezingsuitslagen in individuele landen worden nu ondergeschikt gemaakt aan de belangen van
Brussel. Want wat er nu in Portugal gebeurt, kan gewoonweg niet en tóch gebeurt het.
In Portugal wordt een linkse politieke partij buitenspel gezet om de financiële markten rustig te houden. Op
zo’n manier de democratie aan de kant schuiven gaat ver, betoogt BNR’s macro-econoom Kees de Kort.
Bij de verkiezingen deze maand in Portugal boekte uiterst links een kleine overwinning. Deze partij wil geen
bezuinigingen meer.
Ondanks de verkiezingsoverwinning van deze linkse partij, heeft de president er toch voor gekozen de
centrumrechtse alliantie als eerste de kans te geven om een nieuwe regering te vormen. Kees de Kort:
“Want – let wel – we moeten de financiële markten niet nerveus maken.”
Wat er gebeurt in Portugal is omdat linkse partijen anti Europese machten vertegenwoordigen. Allemaal in
opdracht van Europa zoals je dat kunt horen van de Engelse Europarlementariër Nigel Farage in
onderstaande video.
Op de voor hem gebruikelijke manier maakt hij korte metten met wat wij Europese Unie plegen te noemen.
Hij noemt het een autoritaire instantie die steeds minder met democratie te maken heeft. Een instituut dat de
democratische rechten sloopt en er dan nog over opschept ook.
Dan zegt hij iets interessants wat je zou kunnen rubriceren in de categorie: waarheid als een koe: “Iedere
keer dat er in de EU een crisis is, verliest de democratie”.
Hij gaat verder met te stellen dat eenieder die niet doet wat de EU wil, wordt vervangen door middel van wat
hij noemt een staatsgreep. Zoals een Berlusconi in Italië in 2011 en in hetzelfde jaar Papandreou in
Griekenland die dreigde een referendum over lidmaatschap van de EU te zullen houden.
https://youtu.be/feY-TYmmgLM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9940:bevolking-krijgt-in-de-gaten-wateu-werkelijk-inhoudt&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Medewerkers Rode Kruis klappen uit de school over verkrachtingen door migranten
Politie, Rode Kruis, hulpverleners, journalisten en redacteuren door politiek gedwongen te zwijgen over
misdragingen en misdaden asielzoekers -Aanvulling 19.30 uur: Een greep uit de verkrachtingsepidemie bij
onze Oosterburen
Eenmaal in Europa ben en blijf je een zielige ‘vluchteling’, zelfs als je
een vrouw of meisje hebt verkracht.
‘Er mocht absoluut niets van naar buiten worden gebracht, noch door
de politie, noch door het Rode Kruis. Het slachtoffer kreeg enkel
psychiatrische hulp,’ aldus Erika F. (pseudoniem vanwege angst voor
represailles), vrijwilliger in een AZC bij Wenen, over de verkrachting
van een hulpverlener door een asielzoeker. En wat deed de politie?
Niets. De man mocht gewoon verder reizen naar zijn
eindbestemming Duitsland. Dit schandalige voorval blijkt beslist geen incident, maar symptomatisch voor de
dagelijkse gruwelijke misstanden die door moslimmigranten worden veroorzaakt, en waar de autoriteiten
vrijwel nooit tegen optreden.
Drie medewerkers van een partnerorganisatie van het Duitse Rode Kruis klapten -ondanks het risico te
worden ontdekt en dan op staande voet te worden ontslagen- uit de school over de afschuwelijke dingen die
ze dagelijks meemaken met asielzoekers.
‘Als we ze niet scheiden slaan ze elkaar de hersens in’
Volgens hulpverlener Erika F. is er dagelijks sprake van geweld tussen de bewoners van de opvangcentra.
‘Wij moeten bij de verdeling van de nieuwkomers streng op de verschillende etnische groepen letten, want
Irakezen, Syriërs of Afghanen slaan elkaar anders de hersens in.’ Daarnaast wordt er dagelijks gestolen;
vooral dure mobieltjes zijn geliefd. Zodra kleding en andere zaken worden verdeeld zijn er regelmatig
berovingen. En als er iets niet past wordt dat niet aan een ander gegeven, maar met koffie of urine totaal
onbruikbaar gemaakt ‘zodat niemand anders het krijgt’.
Rode Kruis medewerkster straffeloos verkracht in AZC
Veel vrijwilligers zijn jonge vrouwen, ongetwijfeld geraakt door de eenzijdige, extreem misleidende beelden
in de media van zielig kijkende kindertjes en hun wanhopige moeders, terwijl die slechts enkele procenten
van de totale migrantenstroom uitmaken. Deze vrouwelijke hulpverleners worden voortdurend seksueel
lastig gevallen en soms zelfs verkracht.
In het AZC van Erika F. werd tenminste één Rode Kruis medewerkster door een asielzoeker verkracht. ‘De
dader werd weliswaar gearresteerd, maar kort daarna weer vrijgelaten, volgens de politie omdat zijn
identiteit niet kon worden vastgesteld en hij ‘al een treinkaartje naar Duitsland’ had.’ De volgende dag had hij
zijn reis inderdaad kunnen vervolgen. Minstens zo erg als de eigenlijk misdaad was dat het de politie en het
Rode Kruis uitdrukkelijk werd verboden om hier ook maar iets van naar buiten te brengen. Het slachtoffer
werd enkel gesprekken met een psychiater aangeboden – meer niet. De politie in Wenen weigerde
commentaar omdat ‘wij verkrachtingen enkel bekend maken als de dader voortvluchtig is’. De betreffende
migrant werd echter gewoon weer op vrije voeten gesteld.
Poolse vrouw verkracht door migrant, politie doet niets
Een paar weken geleden moest een Poolse toerist hetzelfde lot ondergaan. Bij een avondwandelingetje in
de Weense wijk Liesing werd ze door een asielzoeker gegrepen en verkracht. Haar man trof zijn vrouw even
later huilend aan en zag de dader wegvluchten. Twee andere asielzoekers, die bij de verkrachting hadden
toegekeken, werden wel door hem gegrepen en naar de politie gebracht. Daar beweerden ze echter niets te
hebben gezien, waarop de politie vervolgens de schouders ophaalde en zowel de man als zijn verkrachte
vrouw aan hun lot overliet.
Vanwege de extreme omstandigheden wordt voor vrijwilligers in AZC’s maximaal 24 uur werk per week
aanbevolen, maar in realiteit zijn dat er regelmatig wel 70. Hulpverlener Gerhard V. (eveneens een
pseudoniem) zegt dat er veel meer asielzoekers in de AZC’s zitten dan officieel wordt opgegeven. Zo bevat
een opvangcentrum bij station Wenen West 1800 in plaats van 800 migranten, die met name de wasruimten
en wc’s ‘extreem smerig’ hebben gemaakt. ‘En luizen of ander ongedierte zijn we inmiddels al gewend.’
Massa’s eten gewoon weggegooid
Ander probleem is het eten. Het leger brengt weliswaar ‘halal’ voedsel (dus zonder varkensvlees), maar dat
wordt geweigerd. De soldaten zijn volgens Gerhard dan ook zeer gefrustreerd omdat ze zoveel voedsel
moeten weggooien. Met babyflesjes en kinderverpakkingen kunnen de migranten eveneens helemaal niets.
Fruit en chocolade eten ze wel. Zijn collega Hans K (pseudoniem) verhaalt hoe ‘zogenaamd hulpbehoeftige
(asielzoekers), bij wie de honderdjes uit hun portemonnees puilen’ massa’s vlees bij de hulpverleners
wegroven en buiten weggooien op de spoorrails, ‘zodat anderen niets zullen krijgen of zich niet met het
kwaadaardige varkensvlees vergiftigen’. (1)
Eerdere verkrachtingen ook al genegeerd
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Het nieuws van enige weken geleden dat er in tal van AZC’s in Duitsland vrouwen en jonge meisjes worden
verkracht door moslimmannen en zelfs tot prostitutie worden gedwongen (4) was een van de zeldzame
keren dat de reguliere media aandacht aan de hemeltergende misstanden besteedden (5).
Welzijnsorganisaties waarschuwden toen dat vrouwen en meisjes er ‘loslopend wild’ zijn en ’s nachts te
bang zijn om naar de wc te gaan. Ook zouden er complete bendeoorlogen worden geïmporteerd en
uitgevochten in opvangcentra, en in sommige Duitse steden ook al op straat.
Ook de verkrachting van een 7 jarig meisje door een Afrikaanse moslimmigrant in Chemnitz (4) werd
genegeerd door de media, omdat die koste wat het kost het valse beeld overeind willen houden dat de
migranten die hier komen hoofdzakelijk uit gezinnen en moeders met kinderen bestaan, terwijl het in
werkelijkheid om tussen de 70% en 90% jonge moslimmannen gaat.
Journalisten en redacteuren in Europa onder grote druk gezet om te zwijgen
Op onafhankelijke sites zoals Unzensuriert komen dagelijks berichten binnen van mensen met louter
schokkende ervaringen met asielzoekers, maar die door reguliere media en door de politiek worden
doodgezwegen. Behalve de buitengewoon smerige toestanden die migranten overal waar ze komen
achterlaten worden ook tal van misdrijven en misdaden zoals gewelddadige berovingen, kinderontvoeringen
en verkrachtingen bewust genegeerd.
Toen de hoofdredacteur van de Kronen Zeitung in zijn commentaar wees op de enorme hoeveelheid emails
die hij dagelijks krijgt van Oostenrijkers met deze ervaringen, werd hij binnen 24 uur gedwongen om ‘voor
enige tijd’ zijn functie neer te leggen. Journalisten van de krant zouden eveneens erg boos zijn dat de politie
niets doet aan de overduidelijke misdaden die door migranten tegen autochtone burgers worden gepleegd,
en omdat ze het bevel hebben gekregen hier niets over te schrijven.
Het met chantage en andere vormen van dwang onderdrukken van het échte nieuws over de
migrantentoestroom zal natuurlijk niet beperkt zijn tot Oostenrijk en Duitsland. Ook in eigen land horen we
bitter weinig over de honderden voorvallen die er volgens een medewerker dagelijks worden doorgegeven
aan het COA, waarvan niets naar de media mag worden gelekt (3).
Aanvulling 19.30 uur: Een greep uit de verkrachtingsepidemie die onze Oosterburen heeft getroffen, en
waar u dus helemaal niets over hoort in onze ‘kwaliteits’media:
* 16 januari: Een 29 jarige vrouw wordt in Dresden verkracht door een 24 jarige Marokkaan;
* 1 februari: Een Somalische asielzoeker (27) wordt gearresteerd nadat hij in Reisbach (Beieren) probeerde
diverse vrouwen te verkrachten;
* 11 februari: Een 28 jaar oude asielzoeker uit Eritrea wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het
verkrachten van een 25 jarige Duitse vrouw in Stralsund;
* 17 maart: Twee Afghaanse asielzoekers (19 en 20) krijgen 5 jaar gevangenisstraf voor een ‘bijzonder
weerzinwekkende’ verkrachting van een 21 jarige Duitse vrouw in Kirchheim (bij Stuttgart);
* 7 april: Een 29 jarige asielzoeker wordt gearresteerd voor het verkrachten van een 14 jarig meisje in
Alzenau;
* 16 april: Een 21 jarige Irakees moet ‘maar liefst’ 3 jaar en 10 maanden de gevangenis in voor het
verkrachten van een 17 jarig meisje in het Beierse Straubing;
* 20 mei: Midden in München wordt een 21 jaar oude Duitse vrouw bijna verkracht door een 25 jarige
asielzoeker uit Senegal;
* 22 mei: Een 30 jarige Marokkaan krijgt nog geen 5 jaar gevangenisstraf voor het proberen te verkrachten
van een 55 jarige vrouw in Dresden;
* 5 juni: ‘Ali S’ had al eens 7 jaar in de gevangenis gezeten vanwege verkrachting, en was nog maar 5
maanden op vrije voeten toen hij in München opnieuw probeerde een 20 jarige vrouw te verkrachten. De
pers noemde Ali heel politiek-correct ‘Joseph T.’, zodat het publiek valselijk de indruk kreeg dat het om een
Duitser ging (* let op: dit wordt ook al geruime tijd door de Nederlandse media gedaan!);
* 9 juni: Twee Somalische asielzoekers krijgen 4 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor het verkrachten
van een 21 jarige Duitse vrouw in Bad Kreuznach;
* 26 juli: Een 14 jarige jongen wordt in de wc in een trein door een ‘donkerhuidige man met Arabisch
uiterlijk’ aangerand;
* 26 juli: Een 20 jarige vrouw in Karlsruhe wordt door een 21 jaar oude Tunesische asielzoeker verkracht.
De politie houdt het stil, totdat het slachtoffer zelf naar de pers stapt;
* 1 augustus: Een ‘zuiderling’ probeert in Stuttgart een 27 jarige vrouw te verkrachten;
* 3 augustus: Een ‘Noord Afrikaan’ verkracht midden op de dag een 7 jarig meisje in een park in Chemnitz;
* 8 augustus: In Siegen probeert een ‘zuidelijke man’ een 20 jarige vrouw te verkrachten;
* 10 augustus: Vijf mannen ‘van Turkse afkomst’ proberen in Mönchengladbach een meisje te verkrachten;
* 10 augustus: In Rinteln wordt een 15 jarig meisje verkracht door een man met een ‘zuidelijk’ uiterlijk;
* 12 augustus: Een ‘zuiderling’ probeert in Hannover een 17 jarig meisje te verkrachten;
* 13 augustus: De politie arresteert twee Iraakse asielzoekers van 23 en 19 voor het verkrachten van een
18 jarig Duits meisje achter een schoolplein in Hamm;
* 23 augustus: Een ‘donkerhuidige’ man probeert in Dortmund een 35 jaar oude vrouw te verkrachten;
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* 11 september: In Merking (Beieren) wordt een 16 jarige meisje dat van het station naar huis loopt vlakbij
een AZC door een ‘donkerhuidige man’ verkracht. De politie waarschuwde de bevolking vervolgens om hun
kinderen niet meer alleen over straat te laten lopen.
Let wel: het gaat hier om de enkele gevallen waarvan de politie en de media niet konden voorkomen dat ze
in de openbaarheid kwamen. Het werkelijke aantal aanrandingen en verkrachtingen door migranten en
asielzoekers bedraagt dan ook hoogstwaarschijnlijk een veelvoud.
Xander - (1) Unzensuriert. (2) Unzensuriert, (3) YouTube (vluchtelingendebat 14-10) , (4) Infowars,
(5) Telegraaf
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Medewerkers-Rode-Kruis-klappen-uit-de-school-oververkrachtingen-door-migranten

‘Russische Airbus wel degelijk neergeschoten door raket ISIS-Sinaï’
Getuigen zouden vliegtuig brandend hebben zien neerstorten
Terwijl Russische en Egyptische bronnen verklaren dat een
technische storing waarschijnlijk de oorzaak is van het neerstorten
van een Airbus A321 van de Russische luchtvaartmaatschappij
Kogalymavia/Metrojet, zeggen Israëlische inlichtingenspecialisten dat
alles erop wijst dat het toestel wel degelijk is neergehaald door een
raket van de islamitische terreurgroep ISIS-Sinaï, die in het verleden
de naam Ansar al-Miqdas droeg. Bij de tragische ramp kwamen
vermoedelijk alle 217 passagiers, waaronder 17 kinderen, en 7 bemanningsleden om het leven, alhoewel er
onbevestigde geruchten zijn dat er stemmen vanuit wrakstukken van het vliegtuig zijn gehoord.
De Airbus stortte 23 minuten na de start in de badplaats Sharm el-Sheikh, een populair internationaal
toeristenoord, neer bij het plaatsje Bir Al-Hassaneh, midden in het centrale gebergte op de Sinaï, dat wordt
beheerst door het aan ISIS gelieerde Ansar al-Maqdis. Na het verdwijnen van de radar stuurde de
Israëlische luchtmacht verkenningsvliegtuigen en drones naar het woeste gebied (3), dat moeilijk
toegankelijk is voor reddings- en bergingsteams. Inmiddels zouden de lichamen van 100 passagiers
geborgen zijn (2).
Mogelijk wraak op Rusland vanwege aanvallen Syrië
De afgelopen jaren heeft ISIS door middel van diverse terreurtakken een zeer goed functionerend
inlichtingen- en spionage netwerk opgezet in Egypte. Ook alle toeristenresorts zoals in Sharm el-Sheikh
worden 24/7 in de gaten gehouden. Tot nu toe hebben de terroristen de toeristen zo goed als ongemoeid
gelaten, maar de recente Russische luchtaanvallen op ISIS in Syrië zouden daar verandering in hebben
kunnen gebracht.
Vervolgens zou het voor ISIS kinderlijk eenvoudig zijn om de starttijd en route van het Russische toestel op
te vragen en te volgen, bijvoorbeeld viaFlightradar24, waarop u live alle vliegtuigen die op dit moment in de
lucht zijn, starten of landen kunt volgen, inclusief de hoogte, snelheid, reeds afgelegde route, tijd van vertrek
en aankomst, et cetera. De terroristen hoefden alleen maar een luchtdoelraket gereed te houden en af te
vuren vanaf bijvoorbeeld de 876 meter hoge heuvel Jabal Halal.
Getuigen zagen vliegtuig brandend neerstorten
De specialisten van DEBKAfile wijzen erop dat als er inderdaad sprake zou zijn geweest van een technische
storing, het toestel niet zo volledig in talloze stukken zijn gescheurd, maar in grote fragmenten op de grond
zou zijn neergekomen. ‘De totale verwoesting kan alleen zijn veroorzaakt door een explosie in de A321, of
door een directe raket inslag.’ Bovendien berichten Egyptische media dat getuigen het vliegtuig brandend
zouden hebben zien neerstorten (4).
In de voorbijgaande maanden heeft ISIS voormalige leden van Saddam Husseins leger naar de Sinaï
gestuurd om daar een grote campagne op te zetten tegen het Egyptische leger. Vanuit Libië werden
geavanceerde luchtdoelraketten naar de Sinaï en ook de Gazastrook gesmokkeld. Dat is de reden dat
Israëlische gevechtsvliegtuigen daar niet langer verkenningsvluchten op lage hoogte uitvoeren.
Voorlopig houden de Egyptische autoriteiten echter vol dat de piloten van het vliegtuig motorproblemen aan
de luchtverkeersleiding hebben gemeld, en daarom om een noodlanding in Caïro vroegen.
Xander - (1) DEBKAfile, (2) Sputnik News, (3) DEBKAfile, (4) Russia Today
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Russische-Airbus-wel-degelijk-neergeschoten-door-raket-ISIS-Sina
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Omgekochte journalisten
Door Eric van de Beek op 13 oktober 2014
Udo Ulfkotte: “Ik ben de eerste die zichzelf beschuldigt en die bewijst dat vele anderen medeschuldig zijn.”
De Duitse journalist Udo Ulfkotte onthult in zijn bestseller Gekaufte Journalisten hoe hem geleerd werd ‘te
liegen, te verraden en niet de waarheid te vertellen aan het publiek.’ De voormalige journalist van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung, één van Duitslands grootste dagbladen, werd stiekem betaald door de CIA
en de Bundesnachrichtendienst, om het nieuws te manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten en
in het nadeel van de vijanden van Amerika. Volgens Ulfkotte is de Westerse media door en door corrupt.
“Sommige media zijn niets meer dan propagandadiensten van politieke partijen, geheime diensten en
financiële instellingen.”
Omgekochte journalisten, wie zijn dat?
“We hebben het hier over marionetten, journalisten die alles zeggen of schrijven wat ze gevraagd wordt door
hun opdrachtgevers. Als je ziet hoe de mainstream media verslag doen over het conflict in de Oekraïne, en
als je weet wat zich daar werkelijk afspeelt, dan krijg je een goede indruk van wat ik bedoel. Vanuit de
coulissen wordt aangestuurd op een oorlog met Rusland – en Westerse journalisten zetten hun helmpjes
op.”
U was zelf een omgekochte journalist, en nu bent een klokkenluider.
“Ik schaam me dat ik er zelf deel van uitmaakte. Helaas kan ik het niet ongedaan maken. Het is ook geen
excuus dat mijn superieuren bij de Frankfurter Allgemeine wisten wat ik deed en het goedkeurden. Nu ben
ik, voor zover ik weet, de eerste die zichzelf beschuldigt en die bewijst dat vele andere journalisten
medeschuldig zijn.”
Hoe werd u een omgekochte journalist?
“Het begon al snel nadat ik in dienst was gekomen van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ik leerde dat het
heel normaal was om in te gaan op uitnodigingen voor luxe reisjes en om als wederdienst positief te
berichten. Ik werd uitgenodigd door het German Marshall Fund Of The United States voor een reis door de
Verenigde Staten. Ze betaalden al mijn onkosten en brachten mij in contact met Amerikanen aan wie ze me
graag wilden voorstellen. Zo is het begonnen, en ik was lang niet de enige. De meeste journalisten van grote
en gerespecteerde media onderhouden nauwe contacten met het German Marshall Fund Of The United
States, de Atlantik-Brücke (in Nederland: de Atlantische Commissie, EvdB) of andere zogeheten Atlantische
organisaties. Veel van die journalisten zijn zelfs lid of ‘fellow’. Ik ben zelf fellow van het German Marshall
Fund.
Als je eenmaal in zo’n netwerk zit, dan raak je bevriend met Amerikanen die zorgvuldig voorgeselecteerd zijn
Zo ontstaat er en samenwerking met mensen van wie je denkt dat het je vrienden zijn. Ze strelen je ego,
geven je het gevoel dat je belangrijk bent voor ze. En van het een komt het ander. Vroeg of laat vraagt
iemand je een gunst te verlenen. “Zou je iets voor me willen doen?” Als je dat hebt gedaan, komt er weer
een andere die je vraagt hem ergens mee te helpen. Zo word je geleidelijk gehersenspoeld. Voordat ik er
erg in had, zag ik in de krant artikelen verschijnen waar mijn naam boven stond, maar die waren geschreven
door agenten van inlichtingendiensten, en dan voornamelijk de Bundesnachrichtendienst.”
Uw leidinggevenden wisten hiervan?
“Zeker. Zoals ik het zie, en in retrospectief, stuurden ze mij er zelfs op uit om te spioneren. Zo werd ik op het
vliegtuig gezet naar Irak. In die tijd werd Saddam Hoessein nog gezien als een ‘good guy’, als een trouwe
bondgenoot van de Verenigde Staten. De Amerikanen steunden hem in de oorlog tegen Iran. Op zo’n 35
kilometer van de grens, in het Iraanse Zubaidat, was ik getuige van een Iraakse gifgasaanval, waarbij
duizenden Iraniërs omkwamen en gewond raakten. Ik deed precies wat mij was opgedragen. Ik maakte
foto’s van de gasaanval. Maar terug in Frankfurt bleek dat mijn superieuren weinig interesse toonden in de
gruweldaad waarvan ik getuige was geweest. Ik mocht er een artikel over schrijven, maar hiervoor werd mij
nauwelijks de ruimte geboden, alsof het nieuws waarmee ik kwam er nauwelijks toe deed. Tegelijk vroegen
ze mij de foto’s die ik had gemaakt over te dragen aan Verband der Chemischen Industrie, de
branchevereniging van chemiebedrijven in Frankfurt. Ik wist toen al dat het gifgas dat zoveel Iraniërs het
leven had gekost afkomstig was uit Duitsland. ”
Waarom ziet u dit als een bewijs dat u er op uitgestuurd werd om te spioneren? Welk commercieel
belang zouden die foto’s gehad kunnen hebben voor de Duitse chemische industrie?
“Ik heb geen idee.”
Wat is uw mening over persreizen? Deelnemende journalisten verdedigen zich door te zeggen dat ze
zich heel goed een onafhankelijke mening kunnen vormen en dat ze nergens toe verplicht worden.
“Ik heb duizenden persreisjes gemaakt en heb nooit negatief geschreven over degenen die de reisjes
bekostigden. Je bijt niet in de hand die je voedt. Zo begint de corruptie. Dat is precies de reden waarom
publicaties als Der Spiegel hun redacteuren niet toestaan persreisjes te accepteren die ze niet zelf betalen.”
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In uw boek noemt u vele journalisten die op de loonlijst staan van Washington. Hoe zit dat met
Moskou en Beijing? Waarom lezen we daar niks over? Spenderen de Amerikanen meer geld aan het
beïnvloeden van journalisten?
“Ik beweer niet dat Rusland en China geen journalisten omkopen. Maar ik heb daar zelf geen ervaring mee.
Ik beschrijf alleen wat ik weet en waarvan ik bewijzen heb.”
Klokkenluiders lopen grote risico’s. Hoe zit dat met u? Is er geprobeerd publicatie van het boek te
voorkomen?
“Nadat ik de Frankfurter Allgemeine had verteld over de publicatie van mijn boek, stuurden hun advocaten
mij een brief waarin ze dreigen met allerlei juridische maatregelen als ik de goede naam van medewerkers
zou aantasten of bedrijfsgeheimen zou prijsgeven. Maar het maakt mij niet uit. Want ik heb geen kinderen
voor wie ik moet zorgen. En ik verwacht ook niet nog heel lang te leven. De gifgasaanval die ik meemaakte
in Iran heeft ook mijn gezondheid ernstig geschaad. Ik heb sindsdien drie hartaanvallen gehad. Je zou
kunnen zeggen dat ik de enige nog levende Duitser ben die kan navertellen hoe het is getroffen te worden
door Duits gifgas.”
In uw boek noemt u volop namen van omgekochte journalisten. Hoe gaat het met ze? Worden ze
ontslagen? Proberen ze hun naam te zuiveren?
“Het is geen enkele Duitse mainstream journalist toegestaan mijn boek te bespreken. Dit op straffe van
ontslag. We hebben nu dus een bestseller waar geen enkele journalist over mag spreken of schrijven. Nog
schokkender: er zijn gerespecteerde journalisten die volledig van de radar zijn verdwenen. Het is een
interessante situatie. Ik had gedacht en gehoopt dat ze mij zouden aanklagen en voor de rechter slepen.
Maar ze weten niet wat ze moeten. De Frankurter Allgemeine heeft zojuist aangekondigd dat er 200
medewerkers worden ontslagen, omdat ze in een hoog tempo grote aantallen abonnee’s verliezen. Maar
aangeklaagd word ik niet. Ze weten dat ik alles kan onderbouwen met bewijzen.”
Als critici je niet kunnen pakken op de inhoud, dan vallen ze je vaak aan op je persoon. Tot dusver is
uw boek in Nederland slechts door één landelijk dagblad besproken. Volgens Het Parool heeft u
theorieën over van alles en nog wat, van de mysterieuze verdwijning van bigbandleider Glenn Miller
in 1944, tot de oorzaak van de bacteriële Ehec-epidemie uit 2011. Ook spreekt Het Parool snerend
over uw ‘strijd tegen de euro en de islam’, en over uw betrokkenheid bij een extreem-rechtse
organisatie, Pax Europa. Verder neemt de krant u kwalijk dat u dezelfde vrienden heeft als islamcriticus Ayaan Hirsi Ali.
“Laat me niet lachen. Ik heb nooit een eigen theorie geopperd over de verdwijning van Glenn Miller. Ik heb
slechts de Bundesnachrichtendienst geciteerd over deze zaak. Zie mijn boek Verschlussache BND. Die
Parool-journalist slaat ook de plank volledig mis over Pax Europa. Daar ben ik al jarenlang geen lid meer
van, juist omdat ze mij te rechts zijn geworden. Ook weet ik niks van de vriendenkring van Ayaan Hirsi Ali. Ik
ken deze mevrouw ook helemaal niet. Ik heb haar simpelweg nooit ontmoet. Het enige wat klopt aan het
artikel is mijn afkeer van de islam. Maar ik vraag mij af hoe die journalist zou denken over de islam als hij in
mijn plaats was geweest. In Herat, Afghanistan werd ik door de Taliban gedwongen mijn christelijk geloof te
verlaten en mijzelf te bekeren tot de islam. Ze dreigden mijn keel door te snijden en mij te onthoofden met
een zwaard.”
In Duitsland is er heel wat te doen over de manier waarop de media berichten over Rusland en
Oekraïne. De programmaraad van de publieke zender ARD betichtte de ARD van eenzijdige
berichtgeving, de Duitse raad voor de journalistiek veroordeelde Der Spiegel vanwege de inmiddels
beruchte cover Stoppt Putin jetzt!, er worden protestdemonstraties gehouden bij kantoren van
nieuwsorganisaties – en er zijn berichten over redacties die omkomen in de boze brieven van kijkers,
lezers en luisteraars. Hoe verklaart u dit?
“Veel van mijn landgenoten hebben het gehad met nieuwsmedia die, in plaats van objectief te berichten,
stemming maken en de geesten rijp maken voor een oorlog met Rusland. Dat is de waarheid. Je kunt het
zien aan de snelheid waarmee deze media de laatste maanden grote aantallen abonnees verliezen.”
U heeft samen met een aantal vooraanstaande vakgenoten 3 oktober uitgeroepen tot Tag der
Wahrheit. Jullie riepen journalisten op in ‘leugenstaking’ te gaan en alleen nog maar de waarheid te
vertellen. Hoe is dit verlopen?
“We hebben geen verschil in de verslaggeving waargenomen die dag. Maar ik ontvang wel steeds meer
vertrouwelijke emails van collega’s die mij om advies vragen. Ze willen weer naar zichzelf in de spiegel
kunnen kijken en zijn daarom op zoek naar een bijpassende baan.”
Denkt u dat de alternatieve media een volwaardig alternatief kunnen bieden voor de mainstream
media? Zijn mensen beter geïnformeerd als ze uw advies opvolgen en de krant de deur uitdoen en de
journaals wegzappen? Zijn er websites of blogs die u uw lezers zou willen aanbevelen?
“Ik denk echt dat het is afgelopen met de betaalde journalistiek. En nee, ik onthoud me van aanbevelingen
voor websites of blogs. Maar in het algemeen wil ik wel zeggen dat ik het internet fantastisch vind.”
N.a.v: Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands
Massenmedien lenken (Rottenburg: Kopp Verlag, 2014), gebonden, 336 p.
http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/
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