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Morgen mogelijk nieuwe grote aanslagen
Anonymous hackt ISIS accounts: Morgen mogelijk nieuwe grote aanslagen
Anonymous: Aanwijzingen voor aanslagen op kerk in of rond Parijs, katholiek feest in Rome, concert
in Milaan - Cyberaanval? Naast Nederland ook in Duitsland en Zwitserland tal van storingen
De bekende internationale hackersgroep Anonymous
verklaarde afgelopen week ISIS de oorlog (foto). Enkele
dagen later maakte de groep bekend zo’n 5000 ISISaccounts te hebben gehackt. Uit de buitgemaakte
informatie zou naar voren zijn gekomen dat er morgen
opnieuw een of meerdere grote aanslagen staan
gepland. ISIS’ reactie –middels het ‘Islamic Cyber Armyop de oorlogsverklaring van Anonymous: ‘Wat een
idioten.’ Waren de vele TV-, internet- en
telefoonstoringen gisteren en vandaag in Duitsland, Nederland en Zwitserland mogelijk een cyberaanval,
waarmee ISIS ook in dit opzicht zijn tanden wilde laten zien?
‘Deze aanvallen (in Parijs) kunnen niet onbestraft blijven,’ luidde de videoboodschap van Anonymous.
‘Daarom zullen wij jullie opjagen. Wij zullen onze grootste operatie ooit tegen jullie ondernemen. Verwacht
vele, vele cyberaanvallen.’ Het Islamic Cyber Army, verbonden met ISIS, toonde zich niet echt onder de
indruk. ‘Wat een idioten. Wat willen jullie nu eigenlijk hacken?’ was hun tegenboodschap.
Geheime diensten zouden niet blij zijn met de acties van Anonymous, omdat er door het platleggen van
ISIS-accounts mogelijk belangrijke informatie over geplande aanslagen en de identiteit en verblijfsplaats van
terroristen verloren zou kunnen gaan. (1)
Grootschalige TV-, internet-, telefoonstoringen landen toeval?
Gisterenavond werden grote aantallen KPN-klanten in Nederland getroffen door een langdurige TV-storing.
Vandaag zouden er nog steeds nieuwe meldingen zijn binnengekomen (2). Ook in Duitsland en Zwitserland
werden tal van storingen gerapporteerd. Zo zorgde een omvangrijke storing ervoor dat tal van populaire
websites zoals Spiegel, Focus, FAZ, Wetter, Playboy, Zalando, T-Online en Fussball urenlang niet
bereikbaar waren. De problemen zouden zijn ontstaan na een stroomstoring die dermate ernstig was, dat
technische apparatuur er onherstelbaar door beschadigd zou zijn. In heel het westen van Duitsland werden
tevens veel telefoonstoringen gemeld. Ook de Zwitserse site ‘Blick’ zou zijn getroffen. Bovendien zou het om
zeer hardnekkige problemen gaan; grote nieuwssites zoals Spiegel gingen er daarom toe over om artikelen
maar via Facebook te plaatsen. (3)
Grootschalige, in veel gevallen gelijktijdige TV-, internet- en telefoniestoringen in tenminste drie landen in
Europa – toeval? En dat pal nadat de Britse autoriteiten deze week waarschuwden dat ISIS cyberaanslagen
in Europa zou willen plegen? Op Hartgeld wordt opgemerkt dat cruciale apparatuur doorgaans tegen
stroomuitval is beschermd. ‘Dus moet er wel een bom zijn geëxplodeerd. Tegen stroomuitval zijn er ook
bufferbatterijen en noodstroomaggregaten.’ Er kan ook op een andere manier sabotage zijn gepleegd. (4)
Dreiging opnieuw gebagatelliseerd
Net als bij de nipt voorkomen mega aanslag in Hannover lijkt ook hier de echte dreiging te worden verdraaid,
gebagatelliseerd of gewoon ontkend, enkel om geen ‘paniek’ bij de bevolking te veroorzaken. Zelfs de
bevestigingen van de Duitse veiligheidsdienst –en de later offline gehaalde foto’s van de ambulance
volgeladen met explosieven- werden door bekende mediafiguren in Nederland lacherig afgedaan als
‘paranoïde’. Vandaag werd er hoe dan ook grootscheeps alarm geslagen in Brussel en opnieuw Parijs voor
een mogelijke grote aanslag, wellicht ook op de (drink)watervoorziening. In Brussel waren er overal militaire
voertuigen en zwaar bewapende soldaten op straat te zien. Vier mensen zouden zijn gearresteerd, maar
waarom is niet bekend gemaakt (5).
Anonymous: Mogelijke aanslagen op kerk in Parijs, feest in Rome, concert Milaan
De veiligheidsmaatregelen in Brussel worden tot morgenmiddag verlengd. Dat zou mede te maken kunnen
hebben met de informatie die Anonymous van de gehackte ISIS-accounts afhaalde. Daaruit zou blijken dat
er morgen een of meerdere grote aanslagen in Europa zijn gepland. (6)
Anonymous zou alle informatie aan de autoriteiten hebben doorgespeeld. ‘Wij hebben niet enkel gewone
bedreigingen op en van pro-Daesh (de politiek-correcte, van het woord ‘islam’ ontdane naam voor
ISIS)accounts gezien... Al deze bedreigingen waren gefocust op één datum: 22 november. Ons intel-team
heeft deze bedreigingen geverifieerd.’ In of rond Parijs zou er een aanslag op een kerk kunnen worden
gepleegd. (7)
Andere mogelijk internationale doelwitten: het katholieke ‘Feest van Christus de Koning’ in Rome en elders
in de wereld, het ‘Five Finger Death Punch’ heavy-metal concert in Milaan, de WWE Survival
kampioenschappen in de VS, en Al-Jihad dag in Indonesië.
Xander - ; (1) N-TV ; (2) NOS ; (3) MM-News ; (4) Hartgeld ; (5) NU ; (6) Hartgeld ; (7) Pastebin
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Anonymous-hackt-ISIS-accounts-Morgen-mogelijk-nieuwegrote-aanslagen
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Wereldhandel stort in elkaar
Je kunt zoveel propaganda de wereld insturen als je wilt om te
doen voorkomen alsof economisch gezien binnenkort de bomen
weer de hemel in zullen groeien.
Daarentegen liegen cijfers niet en als je daar naar kijkt dan zie
dat de wereldhandel volkomen is vastgelopen.
Worden er zoveel afleidingsmanoeuvres georchestreerd om de
aandacht van de wereld volledig af te leiden van wat er werkelijk
allemaal gebeurt?
Mensen die hun brood verdienen in de scheepvaart worden zo
langzamerhand wanhopig van de tarieven die ieder
neerwaarts record breken.
Zo is er de bekende Baltic Dry Index die door de wereld
wordt gebruikt als barometer voor de werkelijke stand
van zaken voor wat betreft de wereldhandel. Deze is
afgelopen week gezakt naar het laagste dieptepunt ooit,
met een stand van minder dan 500 afgelopen vrijdag.
Terwijl dit normaal gesproken de tijd van het jaar is
waarop er veel goederen worden verscheept en dus de
tarieven ook behoorlijk zijn. Zo weet bijvoorbeeld Reuters
te melden dat de prijzen voor containervervoer vanaf Azië
naar het noorden van Europa in de afgelopen drie weken
met 70 procent zijn gekelderd.
Deze zeer ongewone afwijking van de normale
seizoensprijzen is slecht één keer eerder voorgekomen
en dat was in 2008.
Volgens een handelaar: "Dit ziet er angstwekkend uit en
het ziet er ook niet naar uit dat er op korte termijn nieuw
leven valt waar te nemen in de markt".
Dit is hoe de Baltic Dry Index er uitziet.
Een vergelijkbare Index, maar dan die voor
containervervoer vanuit Shanghai.
Ook deze index viel de afgelopen week voor vervoer
naar noord Europa met bijna 28 procent terug.
Zoals je op de volgende grafiek kunt zien, is er vanuit
historisch perspectief altijd een opleving in de
vervoersmarkt voor scheepvaart van eind juli tot
november. Alleen dit jaar beginnen de prijzen te dalen in
juli en ze dalen nog steeds.
Dat betekent dat er niet of nauwelijks vraag is naar
vervoer van zaken zoals de nieuwste tv schermen tot
sportkleding vanuit Azië richting Europa.
Waar hebben we dit soort ontwikkelingen voor het laatst
gezien?
Het volgende beeld laat zien dat de wereldhandel voor
de derde keer in de recente geschiedenis terugloopt.
Na 2009 zie je een stijgende lijn in het totaal van de
wereldhandel tot aan medio dit jaar, daarna vlakt het af
en de daling heeft nu ingezet.
In de recente historie hebben we twee keer eerder een
krimping van de wereldhandel meegemaakt. De eerste
keer was na 9/11 en de tweede keer was na de
financiële crisis in 2008.
In tegenstelling tot de optimistische berichten in de
mainstream-media is het duidelijk dat er fundamentele
problemen ten grondslag liggen aan de economie die
maar niet wil groeien.
Waar dat heel duidelijk wordt, is uiteraard de grafiek die
de enorme daling in de prijs van grondstoffen laat zien.
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Je zou zeggen dat cijfers niet liegen, maar als je naar
de aandelenbeurzen van de wereld kijkt dan lijkt het
alsof we ons in fantastische economische tijden
bevinden.
Centrale Banken weten het niet meer. Ze hebben alles
gedaan wat ze konden bedenken. Van negatieve rente
tot het bijdrukken van geld. Er is simpelweg niets wat
werkt. De voorgenomen renteverhoging in december
kan zelfs misschien wel helemaal niet doorgaan omdat
anders de Amerikaanse staatsschuld helemaal
onbetaalbaar wordt.
Te bedenken dat dit het topseizoen is normaal gesproken voor de wereldhandel.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10047:wereldhandel-stort-inelkaar&catid=37:wereld&Itemid=50

Je hebt een probleem als je Phuc Dat Bich heet
We staan daar meestal niet zo bij stil, maar als je toevallig bent
gezegend met een verkeerde naam kun je daar heel wat last van
ondervinden.
Zoals de vrouw die Isis heet en niet meer kan inloggen op Facebook
omdat ze daar denken met een terrorist van doen te hebben.
De sociale media en bedrijven zoals Google worden steeds slimmer.
Als jij probeert te registreren met een gekke naam dan komen dit
soort programma’s meestal terug met de opmerking dat je wel je
echte naam moet gebruiken.
En inderdaad, de meeste mensen kiezen dan maar eieren voor hun
geld en tikken of hun werkelijke naam in of lopen weg van de registratie.
Wat doe je nou als de gekke naam waarmee je wilt registreren wel degelijk je eigen naam is?
Dat is de situatie met een 23-jarige Australiër met een Vietnamese achtergrond. Hij heet namelijk Phuc Dat
Bich. Phuc wordt regelmatig geblokkeerd door Facebook en begint daar zo langzamerhand schoon genoeg
van te krijgen. Nadat hij weer eens werd geblokkeerd vanwege zijn naam, verspreidde hij een kopie van zijn
paspoort via de sociale media.
Om het nog wat erger te maken, wordt zijn naam niet uitgesproken als
Fuck that Bitch, maar als Foo Da Bic.
“Ik wordt steeds meer geïrriteerd wanneer niemand mij schijnt te
geloven dat mijn volledige wettelijke naam is zoals je die ziet”, zei
Phuc.
“Men heeft mij beschuldigd van het gebruiken van een valse naam en
misleiding en ik vind dat een belediging”.
Phuc zelf ziet er de humor niet zo van in en vraagt, “Gebeurt dit omdat
ik Aziatisch ben?”.
“Omdat ik verschillende keren door Facebook ben afgesloten had ik er meer dan genoeg van en heb mijn
paspoort op internet gezet”.
Naast de vrouw die Isis heet en overal wordt geweigerd omdat ze een terrorist zou zijn, is er ook nog de man
die ooit William Wood heette. Hij vond het wel aardig om zijn naam te veranderen naar Something Long and
Complicated en ook hij ondervindt de nodige problemen.
Facebook heeft beterschap beloofd na het laatste incident met Phuc Dat Bich.
Bron: India Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10041:je-hebt-een-probleem-als-jephuc-dat-bich-heet&catid=37:wereld&Itemid=50
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Meer leugens en diefstal van je burgerrechten
Liegen is ongeveer de norm geworden in de wereld waarin wij leven
en de waarheid iets waar de meesten ooit iets over hebben gelezen
in een boek. De ene leugen na de andere vliegt je om de oren en
ondertussen kun je ook je laatste grondwettelijke burgerrechten
inleveren voor (schijn)veiligheid.
De Franse president Hollande had de wens geuit dat Rusland
onderdeel zou gaan vormen van de Westerse coalitie in de strijd
tegen ISIS.
Klinkt wel als een aardig logisch voorstel aangezien de hele wereld ISIS als vijand schijnt te hebben, maar
dit is toch niet wat de Amerikanen willen.
Een woordvoerder van het Witte Huis maakte dan ook bekend dat Rusland alleen zal kunnen meedoen als
ze ophouden met het ondersteunen van de Syrische president Assad.
Alhoewel, voegen ze eraan toe, het niet hun doel is om Assad te verslaan. (Redactie: net zo logisch als
Turken die met antivries rondlopen in de zinderende hitte)
Hollande had de wereld al laten weten dat ze in oorlog zijn en drie dagen na de aanval in Parijs riep hij op tot
uitbreiding van de coalitie. Omdat hij van mening is dat het al veel te lang geduurd heeft voordat er concrete
resultaten zijn bereikt. Een uitbreiding met Rusland leek dan ook een volgende logische stap.
De komende week zal Hollande gesprekken gaan voeren met zijn Amerikaanse en Russische collega’s om
te kijken of hij de neuzen dezelfde kant op kan krijgen.
Amerika heeft echter alweer vooraf voorwaarden neergelegd en het ziet er niet naar uit dat Rusland die zal
accepteren.
De VS stellen zich op het standpunt dat het bestrijden van ISIS iets anders is dan het bestrijden van de
vijanden van Assad zoals Rusland dat op dit moment doet.
Wat Washington betreft zal er dan ook niet verder worden gepraat totdat Rusland van strategie en mening
verandert.
Zoals we al vaker schreven is het laatste wat Amerika wil een effectieve coalitie om ISIS onderuit te halen.
Ze hebben tenslotte in opdracht van en in samenwerking met Israël niet voor niets zo hard gewerkt om ISIS
in het leven te roepen.
Ondertussen gaat Hollande onverdroten verder de Fransen te strippen van hun
burgerrechten.
Hij heeft een aantal wijzigingen van de grondwet voorgesteld en een drie
maanden durende verlenging van de noodtoestand. Gedurende deze periode
zijn de burgerrechten van de Franse inwoners drastisch beperkt.
De staat kan nu door niemand gehinderd dingen doen zoals het instellen van
een avondklok, zonder rechterlijk bevel huiszoekingen doen, vergaderingen en
bijeenkomsten verbieden, wapens in beslag nemen en de pers volledig onder
controle nemen.
Verder heeft hij grondwetswijzigingen voorgesteld om de spionage door de staat
nog veel verder te laten gaan dan nu en hij wil bevoegdheden om “terroristen”
hun Franse nationaliteit en paspoort af te kunnen pakken.
Volgens Hollande is het echt voor de bestwil van de bevolking en via meer bevoegdheden voor de overheid
kan de staat van beleg, de noodtoestand, sneller worden opgeheven.
Met andere woorden bevolking van Frankrijk, jullie zijn nu wel zo bang geworden dat je maar wat graag je
grondwettelijke burgerrechten opgeeft voor “veiligheid”.
Iets wat bij ons ook binnenkort gaat gebeuren want wij zijn ook in oorlog.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10046:meer-leugens-en-diefstal-vanje-burgerrechten&catid=20:het-complot&Itemid=33

Laat je geen (nog grotere) slaaf van de bankiers maken
Het zijn van die geniepige dingen die langzaam maar zeker
steeds verder gaan, maar die ervoor zorgen dat we nog
meer onder controle komen te staan van de bankiers.
Zoals overheden die in opdracht van de Centrale Planners er
alles aan doen om contant geld zo snel mogelijk uit te
bannen.
Contant geld moet en zal verdwijnen en zoals gewoonlijk is
Zweden waarschijnlijk het eerste land waar dit een feit zal
zijn.
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Ironisch genoeg was Zweden het eerste land in Europa dat in 1661 begon met het uitgeven van papiergeld.
En zoals het er nu uitziet, is het ook het eerste land in Europa dat contant geld volledig zal uitbannen.
Zweden is daarmee al flink op weg. Volgens Credit Suisse zijn 80 procent van alle betalingen in Zweden nu
al elektronisch en komt daar geen contant geld meer aan te pas en dat percentage stijgt.
Wanneer de huidige trend zich op deze manier voortzet, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit
niet zal gebeuren, dan is Zweden binnenkort het eerste land ter wereld zonder contant geld.
Gedurende de afgelopen vijf jaar is de fysieke geldvoorraad in Zweden met 50 procent afgenomen.
Er zijn een aantal grote Zweedse banken waar je al helemaal niet meer terecht kunt voor contant geld. Bijna
alle Zweden betalen voor zelfs de kleinste dingen zoals een chocoladereep elektronisch.
Zelfs de lokale verkopers van de daklozenkrant lopen met mobiele pinautomaten over straat.
Voeg daarbij een aantal maatregelen van de overheid om contante betalingen te ontmoedigen en de
Zweden dumpen massaal contant geld. De aangevoerde redenen zijn zo oud als de weg naar Rome, maar
werken klaarblijkelijk nog steeds heel goed.
Het bestrijden van terrorisme staat natuurlijk hoog op de lijst, witwassen van geld en vul de rest zelf maar in.
Daarbij wordt het overal steeds moeilijker gemaakt om contant te betalen en dus doen de mensen het ook
niet.
De Zweedse bevolking is heel goed programmeerbaar en heeft al deze maatregelen dan ook zonder morren
geaccepteerd. Het feit dat ze geen enkele financiële privacy hebben schijnt ze niet te deren. Verder schijnt
de Zweedse bevolking nog een eigenschap te hebben die niet te benijden is: ze hebben een soort blind
vertrouwen in de overheid, waardoor Zweden dan ook een ideale proeftuin is voor de New World Order.
Ooit zal ook daar de bevolking wel een keer wakker worden, maar dan is het waarschijnlijk te laat.
We hebben natuurlijk al diverse oorlogen gehad die door onze leiders dapper worden gestreden. Zo zijn
daar The War on Terror, The War on Drugs en daar komt nu bij The War on Cash.
Deze War on Cash is een favoriet project van de Centrale Planners van deze wereld. Zij zullen alles doen
wat in hun vermogen ligt om fysiek geld uit te bannen zodat overheden alles kunnen registreren, controleren
en uiteraard belasten.
Dat is waarom de drempels waarbij “verdachte” transacties gemeld moeten worden steeds lager, het steeds
vaker illegaal wordt om contant te betalen en het steeds moeilijker wordt om aan contant geld te komen.
De wereld wordt geregeerd door de Centrale Planners, die bij ons beter bekend zijn als de Centrale
Rothschild Bankiers. De grootste ellende die de huidige mensheid ooit is overkomen.
Nadat de Jezuïeten ervoor gezorgd hadden dat de grootste tegenstanders van de oprichting van een
Centrale Bank naar de bodem van de oceaan waren verdwenen met de Titanic, kon het feest onder leiding
van hunhuisbankier de Rothschild beginnen.
In 1913 nam het Amerikaanse Congres een wet aan genaamd The Federal Reserve Act of 1913.
Hierdoor werd het mogelijk voor een niet overheidsinstelling, onder controle van niet Amerikanen, om de
Amerikaanse geldvoorziening over te nemen en te controleren.
De naam Federal Reserve Bank (FED) werd bewust gekozen om het publiek te misleiden en hen te laten
geloven dat ze hier te maken hadden met een overheidsinstelling.
Door het verkrijgen van het geldmonopolie kregen een aantal internationale, niet Amerikaanse bankiers de
macht om Amerikaans geld uit te geven, om rentes vast te stellen, om permanente oorlogen te financieren
en om de massa als slaaf in te lijven.
Het door het oprichten van de FED ontstane monetaire systeem, dat is gebaseerd op schuld, is
verantwoordelijk voor het arm houden van de bevolking en het controleren/chanteren van de overheid.
De Republikeinse politicus Louis T. McFadden die voorzitter was geweest van The House Banking and
Currency Committee zei in 1932:
“Wij hebben in dit land één van de meest corrupte instituten die de wereld ooit heeft gekend. Ik bedoel
hiermee de Federal Reserve Bank. Dit kwaadwillende instituut heeft de bevolking van Amerika arm gemaakt
en onze overheid zo goed als failliet. Ze hebben dit gedaan via de corrupte praktijken van de geldaasgieren
die het controleren.
Toen de Federal Reserve werd opgericht had de bevolking niet in de gaten dat wij hier te maken hadden met
de oprichting van een wereld banksysteem. Een superstaat die wordt gecontroleerd door internationale
bankiers en industriëlen die samenspannen om van de wereldbevolking slaven te maken. Men heeft er alles
aan gedaan om de werkelijke macht van de FED te verbergen, maar de waarheid is dat ze de overheid
hebben opgeslokt.”
Het systeem zoals dat door McFadden werd beschreven, is het systeem waar wij iedere dag van ons leven
mee te maken hebben.
Het zijn de geldaasgieren in de achtergrond die je contant geld willen afpakken zodat je via de door hen
gecontroleerde overheid een perfecte slaaf bent die heel gemakkelijk onder controle is te houden.
Trap er niet in, betaal contant overal waar je maar kunt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10031:laat-je-geen-nog-grotere-slaafvan-de-bankiers-maken&catid=15:financieel&Itemid=28
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Meer (satanische) toevalligheden rond aanslagen Parijs
Op vrijdag 13 oktober 1307 worden alle kopstukken van de Orde van
de Tempeliers opgepakt en later op de brandstapel in Parijs
verbrand.
Dat was het formele einde van deze satanische club, de (voor)vader
van de huidige Vrijmetselarij.
De aanwijzingen dat we met de aanslagen in Parijs te maken
hebben met een goed en lang van te voren beraamde professioneel
uitgevoerde militaire operatie, stapelen zich op.
Niet alleen zijn er steeds meer aanwijzingen dat deze operatie lang van te voren gepland was, ook komen er
steeds meer satanische verbanden boven water.
In een eerder artikel schreven wij al over de voorpagina van de Economist waar de vreemde pijlen op de
grond niet naar twéé data wijzen zoals wij eerst dachten, maar naar één datum: 13 november 2015.
Is het mogelijk dat die twee getallen staan voor twee data? Drie en vijf november?
Het lijkt erop dat iemand heeft ontdekt wat de werkelijke betekenis is van deze getallen:
“115113 cannot be arranged into any other date in 2015 except today, 11/13/15”.
Niet alleen vinden we een aanduiding voor de datum van
de al lang van te voren geplande aanslagen, ook krijgen
we aanwijzingen over de locatie.
Rechts van het meisje namelijk, zie je een schilderij dat
is gemaakt door Leonardo da Vinci, met de titel La Belle
Ferronière wat in het Louvre hangt in Parijs.
We hebben nu een datum en een stad voor de aanslag.
Nu nog informatie over hoe die aanslag eruit zal zien.
Ook dat vinden we op de voorpagina van de Economist.
De afbeelding van een ISIS terrorist is duidelijk. De
meeste slachtoffers in Parijs werden gedood door een Kalashnikov. Op de afbeelding zie je de terrorist met
een dergelijk wapen, omringd door wat je zou kunnen omschrijven als bloedspetters.
Twee dagen voordat de werkelijke aanslagen in Parijs plaatsvinden, verschijnt
er een bericht op Twitter dat er minimaal 120 mensen zijn omgekomen bij een
terroristische aanslag in Parijs en dat er zeker 270 gewonden zijn.
De mainstream pers wringt zich in allerlei bochten om hier een verklaring voor
te vinden, maar erg geloofwaardig klinkt het allemaal niet.
Volgens de Washington Post is dit bericht toevallig geplaatst door een (ro)bot
die zelf nieuwskoppen maakt, gebaseerd op iemand die op Twitter
speculeerde over de aanval op Charlie Hebdo en een explosie in Nigeria. Ze
vinden het resultaat toch ook wel spookachtig, maar volgens hen is dit hoe het is gebeurd. Is er iemand die
dat verhaal gelooft?
Of hoe het mogelijk is dat het verhaal van de aanslagen in Parijs al
volledig in de Wikipedia stond, terwijl de aanslagen nog bezig
waren. Dat men dit stuk om 23.09 publiceert op Wiki met daarin
onder andere de volgende vermelding: “In een verklaring op
televisie om 23:58 (lokale tijd) verklaarde de Franse president
Hollande de noodtoestand en sloot alle grenzen met Frankrijk”.
Oeps, foutje, even Apeldoorn bellen.
De aanslag was lang van te voren gepland, dat is inmiddels nog
duidelijker. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat naast een
praktisch doel, er ook sprake was van een satanisch element. De exacte occulte toedracht is (nog) niet
geheel duidelijk, maar er zijn teveel sporen die weer op een bepaalde manier samenkomen.
Velen herinneren zich nog wel de Noorse moordenaar Anders Breivik. De man die in 2011 in koelen bloede
77 mensen vermoordde en die een manifest had geschreven waarin het volgende naar voren kwam:
"We hebben maar een paar decennia om een behoorlijke verzetsbeweging op te zetten, voordat onze grote
steden demografisch worden overspoeld door moslims." Het is een van de waarschuwingen die Anders
Breivik in zijn manifest heeft opgenomen.
Individuen moeten opstaan om als moderne kruisvaarders Europa te redden van het islamitische spook. Bij
een dergelijke West-Europese verzetsbeweging denkt Breivik aan een nieuwe Orde van de Tempeliers
(Tempelorde), genoemd naar de machtigste en rijkste kruisvaardersorde uit de Middeleeuwen.
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Hij gebruikt de Latijnse naam Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS). Letterlijk
betekent dat de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo.
In 2002 wordt die nieuwe Orde van de Tempeliers ook daadwerkelijk opgericht. In Londen zijn acht
Tempeliers samengekomen, waaronder Breivik en een nog onbekende Nederlander. De laatste wordt
omschreven als een Nederlandse christelijke agnost.
Volgens de Wikipedia zou het verhaal van Breivik niet waar zijn:
Hij stelt dat de leden om veiligheidsredenen sinds de oprichting weinig of geen contact meer met elkaar
hebben. Experts hebben hun twijfels over deze beweringen, dat dit in 2002 zou zijn geweest past niet bij
Breiviks levensloop.
Medio 2011 verklaarde een Britse blogger Paul Ray dat de Tempelorde waar Breivik in zijn manifest naar
verwijst, bestaat.
Misschien berust het allemaal op toeval, maar de aanslagen in Parijs werden uitgevoerd op de satanisch
belangrijke dag van vrijdag de dertiende. Een datum die zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen toen de
Franse koning op een vrijdag de dertiende de kopstukken van de satanische Orde van de Tempeliers liet
arresteren.
Een orde die enkele honderden jaren daarvoor was opgericht.
Ergens rond 1100 werd de Orde van de Tempeliers opgericht met als doel deel te nemen aan de
kruistochten. De groep werd erkend door de paus en dit was dan ook het enige gezag dat deze orde
accepteerde.
De orde werd vervolgens officiëel erkend door de Katholieke Kerk in 1129 en bleef bijna 200 jaar bestaan.
De Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk dat de Franse koning Filips IV de Schone er alles aan
deed om van hen af te komen.
Gedurende hun tijd in het Midden Oosten waren de Tempeliers in aanraking gekomen met een aantal
mystieke sektes, inclusief tovenaars. Hier deden zij mystieke en occulte kennis op, waardoor ze in feite geen
christenen meer waren.
Volgens de Tempeliers was Jezus een God die regeerde in een andere wereld dan de onze en is satan de
God die de onze materiële wereld regeert.
Dit is ook de eerste keer dat Baphomet naar voren komt. Deze werd als symbool van satan door de
Tempeliers aanbeden.
Tijdens de inwijdingsrituelen moest dan ook Christus worden afgezworen en de
nieuwe God satan in de vorm van Baphomet worden aanbeden.
Dit was voor de Franse koning Filips de Schone dan ook de perfecte
gelegenheid om de hele Orde van de Tempeliers op te rollen door ze te
beschuldigen van ketterij, homoseksualiteit en nog wat van dat soort zaken.
In de vroege ochtend van vrijdag 13 oktober 1307 werden alle belangrijke leden
van de Orde opgepakt en later na een aantal schijnprocessen en door marteling
verkregen bekentenissen in Parijs op de brandstapel gezet. Vervolgens werd de
Orde formeel opgeheven en mocht deze niet langer bestaan.
Volgens een aantal historici is dit de oorsprong van de ongeluksdatum vrijdag de
dertiende.
Eveneens volgens sommige historici zoals John Robinson in zijn boek “Born in
Blood” en toegegeven door de beruchte Albert Pike, is de Vrijmetselarij ontstaan uit de Orde van de
Tempeliers. Wat betekent dat als de Orde satanisch was, de Vrijmetselarij dat ook is.
Wanneer we nu weer terug gaan naar het hedendaagse Parijs waar meer dan 100 onschuldige mensen
werden afgeslacht tijdens iets wat alle symptomen heeft van een rituele offering dan zal er ongetwijfeld
ergens een verband liggen met deze beruchte satanische orde uit het verleden.
In kringen van vrijmetselaars en liefhebbers van esoterische kennis gaat het verhaal dat de orde nog
eeuwenlang in het geheim is blijven bestaan.
In sommige boeken kan men lezen dat er nog tot in deze eeuw grootmeesters van de Tempeliers in functie
zijn. Ook is er sprake van grote schatten die door de Tempeliers zijn verborgen en, bijvoorbeeld in Rennesle-Château, zouden zijn teruggevonden. Daarvoor is echter geen bekend bewijs.
Het plaatje van de machtsstructuur op aarde beschouwend, spelen de geheime genootschappen daarin
naast het Zionisme en families zoals de Rothschilds, een belangrijke rol. Ook die gehele structuur is
satanisch in opzet.
Dan uiteraard iets dat verregaande consequenties had en waarover wij eerder schreven:
Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens
deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan
formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze
“troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in functie was, zou ooit
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hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op
het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...
Is het dan toeval dat er in 2007 in het Vaticaan opeens documenten ontdekt zouden zijn die eeuwenlang
verkeerd opgeborgen waren en die de Tempeliers weer in ere herstellen?
Het document uit 1308-1314 was onterecht in het archief van de 17e eeuw terechtgekomen. Het Vaticaan
gaf op 25 oktober 2007 het boek Processus contra Templarios uit en verklaarde de Tempeliers niet langer
ketters.
Niet zo vreemd natuurlijk wanneer je bedenkt dat de Tempeliers satanisch waren en het Vaticaan inmiddels
ook.
Via een lezer (dank!) kregen wij het volgende stukje tekst over de motivatie om een dergelijk bloedoffer uit te
voeren in Parijs:
Mogelijke motivatie voor het oproepen van demonen ..
De demonen zijn door de scherpzinnigheid en de beweeglijkheid van hun luchtachtig gestalte in staat tot
verbazingwekkende prestaties, kunststukjes die op de mensen ten onrechte de indruk maken van wonderen
te zijn.
Zo konden de tovenaars van de Farao door hun scherpzinnigheid en beweging snelheid de kiemen die God
in zijn schepping heeft gelegd sneller tot ontwikkeling latenkomen..
bron Doctrina Cristiana, een van de eerste boeken is, die ooit werden gedrukt in de Filipijnen
Net zoals de moord op prinses Diana in de Pont d’Alma tunnel een rituele offering was op een van te voren
bepaalde locatie, zo zal dat ook gelden voor de slachtoffers in het Bataclan theater.
Hoe alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar zullen vallen is nu nog niet duidelijk.
Een lezer is alvast begonnen met het filosoferen over bepaalde mogelijkheden/verbanden.
Onder het louvre Het Cimetière des Innocents (Nederlands: Begraafplaats van de Onschuldige Kinderen (zie
ookKindermoord van Bethlehem)) was een begraafplaats te Parijs, die werd gesloten aan het eind van de
18e eeuw. De ligging is ongeveer waar nu Les Halles zich bevinden,
De bezoekers ingang zit : 14th arrondissement, Paris maar de botten liggen echt overal (6 miljoen of meer
doden liggen hier)
Wat ik in ellk geval weet is dat er iets onder Bataclan zit aangezien het een laag gebouw is... men bouwde
lage/lichte gebouwen op plaatsen waar iets onder zat ( ander zou het instorten ).
Ik heb het idee dat er ook iets belangrijks onder de Bataclan zit..... Ik heb mijn info nog niet kunnen goed
samen voegen..
Maar plaats dit gerust want is misschien handig al meer mensen hier over kunnen speculeren.
Vlak bij Bataclan zit het metro knooppunt gemaakt (tempel ??? ) En volgens mij staan er 3 symbolische
tempels bij het Louvre,
(zou dit te maken hebben met de Salomon temple ?? )
Is het toeval dat de tweede naam voor de Orde van de Tempeliers is: Orde van de Arme Ridders van
Christus en de Tempel van Salomo) (Latijn: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici)
Bonus:
Er is een aanslag op een cafe met Belle (redactie: la belle équipe = het goede team) in de naam gepleegd (
vrijdag 13 ook te herleiden naar vrouwelijkheid..) Ik heb nog meer met betrekking tot de symboliek op de
Bataclan ( winkelhaak + passen die vorm dus ook op Louvre
Ook zie ik de grijnzende katten op de Bataclan aan voor mislukte leeuwen .... vroeger kon men niet goed
leeuwen schilderen en werden het mislukte katten :).
Dit is wat we nu toe hebben over mogelijke satanische achtergronden van de afgrijselijke gebeurtenissen in
Parijs.
Is de geboorte van wat er vorige week gebeurde in Parijs misschien terug te voeren naar een ver verleden?
Een verleden waar wij in de vorm van een zich steeds sterker manifesterend satanisme iedere dag mee te
maken hebben?
Ten slot nog een afbeelding van kunstenaar Nicolaas Porter die hij gemaakt heeft naar aanleiding van de
aanslagen in Parijs, met eronder zijn toelichting (dank!)
Parijs 13 november 2015 . Bewerking van : Foto EPA / Yoan Vala.
Mijn bewerking wil de mensen eraan herinneren dat we geestelijke
wezens zijn.
Zolang we denken dat we slechts dieren zijn en ons leven begrensd
wordt door dood en geboorte komen we geen stap verder in onze
ontwikkeling.
Veel mensen vragen zich af wat er na onze fysieke dood gebeurt.
Bijna niemand houdt zich bezig met de vraag naar het
voorgeboortelijke .
Waar komen we eigenlijk vandaan, wat is onze geestelijke
oorsprong?. Het bestaan van een geestelijke wereld (andere
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dimensies )bewoont door o.a. engelen, aartsengelen en hogere geestelijke wezens blijft voor veel mensen
het gebied van vrijblijvende filosofische speculaties.
Dat is geen toeval. De tegenmachten werkzaam door groepen zoals de Illuminati en andere geheime
genootschappen, zullen er alles aan doen de geestelijke wereld en haar werking buiten het zicht van de
mensheid te houden.
Hoe anders zou ons handelen zijn als we gaan beseffen dat we allemaal geestelijke wezens zijn en dat van
karma en reïncarnatie geen filosofische begrippen zijn maar realiteit.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10043:meer-satanischetoevalligheden-rond-aanslagen-parijs&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Dreigende aanslag: Fransen vrezen vergiftiging watervoorziening; België zet leger in
Franse ziekenhuizen met spoed voorzien van antistoffen tegen sarin en zenuwgas – Drinkwaterbedrijf Parijs
sluit 6 installaties hermetisch af - Voor de zekerheid extra chloor aan drinkwater toegevoegd – Franse
veiligheidsdiensten: ISIS bezig met productie mosterdgas
Brussel, vandaag: militaire voertuigen en zwaar
bewapende soldaten op straat.
In Brussel ligt het openbare leven voor een groot deel stil
omdat er een grote terreuraanslag ophanden zou zijn. Zo
zijn alle metrostations afgesloten en zijn evenementen
zoals voetbalwedstrijden afgelast (2). De reguliere media
hebben het op basis van verklaringen van officials enkel
over een mogelijke aanslag met ‘explosieven’. De Britse
Telegraph weet echter te melden dat de Fransen bang
zijn voor een chemische of bacteriologische aanslag op
de watervoorziening, waardoor het drinkwater wordt
vergiftigd. De reden: bij razzia’s in Brussel werden deze week chemicaliën aangetroffen, en uit een groot
ziekenhuis in Parijs zijn woensdag ‘op onverklaarbare wijze’ chemische en biologische beschermpakken
gestolen die alleen worden gedragen bij mogelijk contact met extreem gevaarlijke stoffen.
Eau de Paris, het overheidsbedrijf dat de watervoorziening in Parijs regelt, heeft daarom de toegang tot zes
van zijn belangrijkste installaties afgesloten, met uitzondering van veiligheidsagenten van het bedrijf die door
het ministerie van Defensie zijn goedgekeurd. Volgens Eau de Paris president Célia Blauel ‘staan zij in
permanent contact met de terreurafdeling in het hoofdkwartier van de politie in Parijs’.
De belangrijkste installaties zijn voorzien van hekken en speciale sensors die alarm slaan als iemand
probeert het terrein op te komen. Zodra het alarm afgaat wordt er onmiddellijk een politieteam op afgestuurd.
Toch heeft het waterbedrijf voor de zekerheid extra chloor aan het water toegevoegd. ‘Om
gezondheidsredenen zit er altijd chloor in het water, maar de hoeveelheid is nu verhoogd,’ legde Blauel uit.
‘Zodra het chloorniveau daalt weten wij dat er een biologische besmetting is.’
Beschermende pakken gestolen, ziekenhuizen krijgen antistof tegen sarin
De maatregelen werden genomen omdat er afgelopen woensdag een tiental beschermde pakken uit het
Necker ziekenhuis in Parijs zijn gestolen. Deze pakken worden enkel gebruikt als medici in aanraking komen
met patiënten die zijn besmet met bijvoorbeeld Ebola of zeer gevaarlijke chemische en biologische stoffen.
Hoe groot de dreiging is blijkt ook uit het nieuws dat ziekenhuizen en hulpdiensten in heel Frankrijk deze
week met spoed zijn voorzien van antistoffen tegen sarin en andere zenuwgassen. Zo’n drastische
maatregel werd nog nooit eerder genomen. Op 14 november kreeg de medische dienst van het leger het
bevel om atropine aan de ziekenhuizen te leveren. Dat gebeurde nadat de Franse premier Manuel Valls
waarschuwde voor aanslagen met chemische en biologische wapens.
‘ISIS produceert mosterdgas’
Franse inlichtingenagenten zijn ervan overtuigd dat ISIS mosterdgas produceert met behulp van stalen die in
Syrië werden verkregen. Mosterdgas is echter heel moeilijk te transporteren. Iraakse en Amerikaanse
veiligheidsdiensten waarschuwden al vaker dat ISIS druk bezig is om met behulp van wetenschappers uit
Irak, Syrië en elders chemische wapens te maken. De jihadisten zetten eerder dit jaar voor het eerst
mosterdgas in tegen de Koerden.
Hakim al-Zamili, hoofd van het Iraakse parlementaire comité voor Defensie en Veiligheid, waarschuwde dat
‘niet alleen Irak, maar de hele wereld wordt bedreigd’ als ISIS erin slaagt om zenuwgas te produceren.
Volgens de Amerikanen kunnen de terroristen op dit moment echter nog niet zo’n aanslag met chemische
wapens uitvoeren. (1)
Xander - (1) Telegraph ; (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Dreigende-aanslag-Fransen-vrezen-vergiftigingwatervoorziening-Belgi-zet-leger-in

NIEUWSBRIEF 236 – 30 NOVEMBER 2015 – PAG. 10

Times of Israel verandert bericht waarschuwing Joden in Parijs
Het leven ging zijn gewone gang afgelopen vrijdag 13
november 2015 in Parijs want niemand wist dat er iets zou
gaan gebeuren. Niemand vermoedde een grootscheepse
terroristische aanslag.
Behalve de Joodse gemeenschap, die kreeg vrijdagmorgen
een waarschuwing.
Ook wij publiceerden eerder deze week het bericht dat de
Times of Israël wist te vertellen dat de Joodse gemeenschap
in Parijs op vrijdagmorgen een waarschuwing kreeg dat er
een terroristische aanslag stond te gebeuren.
Op de bewuste vrijdag van de aanslagen werd de Joodse
gemeenschap door veiligheidsexperts ingelicht dat er een
grootscheepse terroristische aanval op komst was. Dit is meegedeeld door Jonathan-Simon Sellem, een
freelance journalist en tevens vertegenwoordiger van Franse burgers in Israël.
Het bericht wordt gebracht door de Times of Israël zonder verdere uitleg hoe men aan deze informatie is
gekomen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Niet bekend is of ze deze waarschuwing gaven specifiek voor vrijdag of dat het een waarschuwing was
zonder exacte tijdsaanduiding, in de trant van “zeer binnenkort”. Hoe dan ook, men wist klaarblijkelijk in de
Joodse gemeenschap dat er een aanval ging komen.
Echter, wat blijkt?
Het bericht dat origineel in de Times of Israël stond is veranderd. Het is zodanig aangepast dat er nu niet
meer staat dat de Joodse gemeenschap op vrijdagmorgen een waarschuwing kreeg, maar dat ze al
maandenlang waren gewaarschuwd. Het is op zich een vrij subtiele verandering, maar wel essentiëel voor
het verhaal. Het maakt een levensgroot verschil of je specifiek op die dag een waarschuwing krijgt of dat er
een soort algemene al maanden durende waarschuwing rondzwerft.
We kunnen alleen maar raden naar de reden dat ze dit
bericht hebben veranderd. Duidelijk is dat ze het gedaan
hebben zonder iets te melden en uiteraard hoopten ze
dat niemand het zou merken.
Willen ze niet weten dat ze in een bevoorrechte positie
waren omdat ze klaarblijkelijk over connecties
beschikken die anderen, niet Joden, niet hebben of
hebben we hier simpelweg te maken met
daderinformatie?
Steeds meer berichten komen tevoorschijn waaruit blijkt
dat we hier niet te maken hadden met een stel jihadisten,
maar met goed getrainde professionals.
Hier een ooggetuigenverslag:
“Rond half tien ’s avonds stopt er een nieuw uitziende
zwarte Mercedes met achter geblindeerde ramen en met de ramen aan de bestuurders- en de
passagierskant naar beneden. Ik kon duidelijk het gezicht van de passagier zien omdat hij geen hoed of een
masker droeg. Zodra de auto stilstond, opende hij rustig de deur en stapte uit voor het restaurant.
Toen zag ik dat hij een machinepistool had dat op zijn heup rustte. Ik geloofde mijn eigen ogen niet.
Mensen buiten zagen de schutter naderen en probeerden snel het restaurant binnen te gaan, maar hij
schoot ze neer in het deurportaal. De mensen die binnen waren probeerden naar buiten te komen en hij
sproeide meer kogels in hen. Ik probeerde alles vast te leggen met de camera van mijn mobiele telefoon,
maar de schutter zag het licht van mijn mobiel en ik moest snel bukken omdat hij in de richting van mijn hotel
vuurde. De schutter was heel kalm en herlaadde zijn wapen verschillende keren. Hij schoot toen op de
ramen in de straat om er zeker van te zijn dat er niemand aan het filmen was of fotograferen. Het duurde al
met al een minuut of zes. Hij vuurde veel kogels af. Hij was blank, glad geschoren met keurig geknipt zwart
haar. Hij was helemaal in het zwart gekleed, behalve dat hij een rode sjaal om had.” De Engelse krant The
Mirror heeft het in hun verslag over dat de terroristen eruit zagen als beroepssoldaten. Ook in de Guardian
verscheen een ooggetuigenverslag waarin werd beschreven dat de terroristen er meer uitzagen als
getrainde professionele soldaten dan jihadisten.
Allemaal toeval?http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10035:times-ofisrael-verandert-bericht-waarschuwing-joden-in-parijs&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wordt er een nieuwe chemische val voor Assad opgezet?
Wanneer de Franse overheid de dag na de aanslagen in Parijs
opdracht geeft om met spoed een tegengif te produceren voor
een chemische aanval dan ontstaat bij ons wantrouwen.
Zal men voor de zoveelste keer proberen de Syrische
president Assad een aanval met chemische wapens in de
schoenen te schuiven zodat, helaas, een invasie onvermijdelijk
is?
Zo maar een verdwaald bericht gisteren in de mainstreammedia, verborgen tussen alle andere nieuws over terrorisme.
Het bericht dat hierna volgt wordt exact hetzelfde gepubliceerd
in alle mainstream-kanalen en is afkomstig van het ANP.
De Franse premier Manuel Valls heeft donderdag gewaarschuwd dat het gevaar bestaat dat terroristen
chemische en bacteriologische wapens kunnen gebruiken. Hij heeft aangekondigd de noodtoestand naar
aanleiding van de terroristische aanslagen van afgelopen week met drie maanden te zullen verlengen.
De dreiging van terroristen met chemische wapens houdt de Fransen bezig sinds de aanslagen van 13
november in Parijs en de publicatie van een mededeling van het ministerie van Volksgezondheid de dag
erna. Het ministerie verspreidde 14 november aan overheidsdiensten de opdracht een bepaald tegengif te
produceren tegen "neurotoxische organofosfaten". Het ministerie doelt op giftige chemische verbindingen die
onder meer het zenuwweefsel aantasten.
Het tegengif dat het ministerie op voorraad wil hebben, wordt volgens Franse media uitsluitend vervaardigd
in instellingen van de strijdkrachten. De discreet gepubliceerde mededeling is door een bezorgd
parlementslid als "buitengewoon alarmerend" omschreven.
Zaterdag, de dag na de aanslagen, was alles en iedereen in rep en roer en krijgen Franse overheidsdiensten
te midden van dat alles de opdracht om een tegengif te produceren.
Niet zo vreemd dat een dergelijk “discreet” bericht als alarmerend wordt omschreven door een parlementslid.
Er is ook weinig discreets aan als het in de pers terechtkomt.
De reden dat het daar terechtkomt, is uiteraard omdat dat de bedoeling is. Men wil dat de bevolking alvast
wordt voorbereid op de mogelijkheid van een chemische aanval door terroristen. Het heeft er alle schijn van
dat men (wederom) in de achtergrond werkt aan een formule waarbij uiteindelijk de schuld van een
chemische aanval door terroristen op de burgerbevolking terug te herleiden is naar de Syrische president
Assad.
Wanneer hen dat lukt, wanneer en honderden of misschien wel duizenden burgers zullen omkomen door
een chemische aanval die men weet te herleiden naar Assad, dan is de wereld verenigd en zal geen land ter
wereld, ook Rusland niet, een NAVO invasie van Syrië kunnen voorkomen.
Al eerder werd duidelijk hoe men heeft geprobeerd Assad een chemische aanval op zijn eigen burgers in de
schoenen te schuiven. Later bleek dat het de rebellen waren die deze aanval hadden uitgevoerd en
ongeveer een maand geleden kam via Turkse politici naar buiten dat het de Turkse overheid was die het
bewuste Saringas had geleverd aan Syrische rebellen.
Op 21 augustus 2013 voerden de rebellen een chemische aanval uit op het oosten van Ghouta nabij
Damascus met Saringas waarbij een groot aantal burgers de dood vonden, inclusief vrouwen en kinderen.
Eind 2014 kwam onderzoeksjournalist Seymour Hersh met de mededeling dat Turkije degene was achter die
chemische aanval die werd uitgevoerd door de rebellen.
Volgens Hersch was de reden dat Turkije dit deed om Amerika zover te krijgen dat ze Syrië zouden
aanvallen. Iets wat hen dus bijna is gelukt.
In mei 2013 werden in het zuiden van Turkije meer dan tien leden van het Al-Nusra front gearresteerd die in
het bezit waren van twee kilo Sarin. Later in een persconferentie verklaarde de Turkse ambassadeur in
Moskou, Aydin Sezgin, echter dat dit een onzinverhaal was en dat het ontdekte Sarin niets anders was dan
antivries.
Klinkt als een heel logisch verhaal; terroristen die onder de brandende Turkse zon rondzeulen met antivries.
Kortom, de door de Franse premier Valls gelanceerde waarschuwing stinkt een uur in de wind.
Wij zijn geen Nostradamus, maar wij zouden niet verbaasd opkijken als zou blijken dat er tussen nu en een
aantal maanden ergens in Europa een aanval door terroristen met chemische wapens zal plaatsvinden.
Chemische wapens die zonder enige twijfel afkomstig zijn uit de “geheime voorraden” van Assad. Wie weet
proberen ze zelfs hetzelfde recept nog eens; Assad die een chemische aanval op zijn eigen burgers uitvoert.
Ze zijn er arrogant genoeg voor.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10032:wordt-er-een-nieuwechemische-val-voor-assad-opgezet&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Werd Frankrijk gestraft voor dwarsliggen over TTIP?
Het diabolische TTIP verdrag dat een einde zal maken
aan ieder soeverein land in Europa moet en zal er
doorheen geramd worden.
De elite via Wall Street en de megabedrijven willen alles
en wanneer een land dwarsligt dan hebben ze zo hun
manieren om dit op te lossen.
Dat de recente aanslagen in Parijs een False Flag
operatie betroffen daarover bestaat nu al geen enkele
twijfel meer.
Waar nog wel over wordt getwijfeld, is wat nu precies de
diepere achtergronden waren, naast de verdeel-, heersen angsttactiek die het dient, van deze aanval en in dat kader komt toch ook het TTIP verdrag in beeld.
Er is uiteraard al de nodige weerstand tegen dit verdrag waar niemand beter van wordt en waar alleen Wall
Street en de grote bedrijven van profiteren.
In Frankrijk was de weerstand echter misschien nog wel iets groter dan bij ons. Zo zei de socialistische
politicus Matthias Fekl in oktober:
“Europa heeft al heel veel compromissen aangeboden, op allerlei gebied en heeft in ruil daarvoor geen
serieuze aanbiedingen van de Amerikanen ontvangen. Niet voor wat betreft toegang tot hun open markten,
noch aangaande toegang tot hun landbouw- en voedselmarkten, die blijven gesloten.
Als er niets verandert dan blijkt daaruit dat er geen bereidheid is tot een gemeenschappelijk voordelig
onderhandelingsproces. Frankrijk is bereid alle opties te onderzoeken, inclusief het volledig afbreken van de
onderhandelingen.”
Dat is gevaarlijke taal want door te dreigen met het stopzetten van de onderhandelingen over TTIP hebben
ze zich de toorn van Wall Street, Washington en Tel Aviv op de hals gehaald.
Er zijn in het verleden wel vaker landen geweest die dwars hebben gelegen in de weg naar de New World
Order. Een plan dat al meer dan een eeuw geleden in elkaar werd gedraaid. Het plan om de totale
wereldcontrole te krijgen door middel van plundering via belastingen, het manipuleren en controleren van de
Centrale Banken, het verkrachten van de markten op ieder mogelijke manier en het stelen van enorme
sommen geld tijdens 9/11 zoals de biljoenen Dollars die verdwenen uit het Pentagon en het laten verdwijnen
van het goud uit het World Trade Center.
Japan werd gestraft met een aardbeving en als gevolg daarvan de nucleaire ramp bij de kerncentrale in
Fukushima. Nieuw Zeeland en Chili met aardbevingen en Mexico met een orkaan. Zoals men onlangs
Obama heeft kunnen horen zeggen hebben zij manieren en middelen waarmee zij landen kunnen overtuigen
dat de mening van Amerika toch echt de beste is.
Frankrijk heeft een lange geschiedenis van “dwarsliggen” als het gaat om Amerika en misschien is het
dreigen met stopzetten van de TTIP onderhandeling wel net een stap te ver.
Wat misschien op dit moment wel het belangrijkste is, is dat er steeds meer mensen argwaan beginnen te
krijgen over de officiële propaganda zoals die door de grote gecontroleerde mainstream-kanalen wordt
verspreidt.
Zo is er op een website die zich normaal gesproken bezighoudt met alles wat de beurs betreft en andere
financiële aangelegenheden, te lezen:
Van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs duiken langzaam aan merkwaardige details op. Een Syrisch
paspoort dat teruggevonden wordt, feit dat dezelfde dag een terrorisme-oefening werd gehouden… het
voedt verschillende complottheorieën. Of zijn het geen theorieën en is het echt een complot?
Men begint in mainstream-land wakker te worden.
Dezelfde publicatie komt tot de volgende conclusie:
Of bij deze aanslagen de overheid er voor iets tussen zit zullen we misschien nooit met zekerheid weten.
Maar wat vaststaat is dat de overheid baat heeft bij dit soort rampen. Elke crisis benut ze om haar macht uit
te breiden, om vrijheden af te nemen, om belastingen te verhogen, om onschuldige burgers te bespioneren,
om tegenstanders het zwijgen op te leggen, en ga zo maar door…
De dag waarop onze “leiders” door een woedende bevolking aan de schandpaal zullen worden genageld als
de “gekochte mannen en vrouwen van Wall Street”, is niet ver meer weg.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10029:werd-frankrijk-gestraft-voordwarsliggen-over-ttip&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Beperking en verbod wapenbezit burgers leidt historisch tot tirannie
Ook Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie fel tegen Europese plannen
Nadat de Joden in 1938 eerst via strenge wapenwetten
waren ontwapend en weerloos gemaakt, werden ze niet
lang daarna op transport naar de vernietigingskampen
gezet.
Sommige lezers vonden het naar aanleiding van het artikel
van gisteren maar een gevaarlijk idee om burgers toe te
staan wapens te dragen. Maar waarom? Waarom zou u
uitgerekend het recht om uzelf te mogen verdedigen uit
handen geven aan een overheid, die zich al jaren niets
meer aantrekt van de wil van het volk, en talloze besluiten
neemt die rechtstreeks tegen ons belang indruisen (zoals
de massale moslimimmigratie)? Bovendien blijkt het
historisch vaak bijzonder slecht af te lopen met burgers die toestaan dat hun overheid hun de middelen om
zichzelf te verdedigen ontzegt en verbiedt.
Wat Brussel nu wil doen doet sterk denken aan het Duitse Reichswaffengesetz in 1938, waarmee zigeuners,
Joden en homo’s categorisch ontwapend werden. De daarop volgende keiharde vervolgingen van deze
minderheden zou tenminste voor een deel anders zijn gelopen als de meerderheid van de bevolking had
vastgehouden aan het recht om wapens te dragen. Mogelijk was dan ook de mislukte democratische
revolutie in Duitsland in 1848 geslaagd.
Mede in dat licht is het tamelijk onthutsend dat zoveel mensen achter een nog strenger wapenverbod blijken
te staan, klaarblijkelijk omdat men denkt dat er overal onstabiele schietgrage figuren rondlopen die, zodra ze
een vuurwapen hebben, dit bij de eerste de beste gelegenheid leegschieten op nietsvermoedende
voorbijgangers.
Strenge wapenwetten zinvol?
Natuurlijk is er om de zoveel tijd een schietpartij op een school of campus in de VS. Maar is het enige
mogelijke antwoord daarop echt ‘verbieden!’ van het bezitten van wapens? In Amerika gaat men onder druk
van president Obama inderdaad die kant op. Zo voerde de staat New York onlangs de strengste
wapenwetten ooit in, zoals een verbod op automatische M16 geweren en het opleggen van bepaalde
psychologische criteria.
Het aantal doden in de VS als gevolg van vuurwapens lag in 2010 overigens op 11.078. Ter vergelijk: in dat
jaar kwamen er 37.961 mensen bij een verkeersongeluk om het leven; 38.364 mensen pleegden zelfmoord,
158.318 mensen stierven aan longkanker en 780.213 aan de meest voorkomende hartaandoeningen. Zou
het dan niet zinvoller zijn om (eerst) junkvoedsel en tabak te verbieden? Het gebruik van vuurwapens blijkt
bovendien direct gekoppeld aan sociaal-economische en ook etnische omstandigheden, en zeker niet aan
enkel het bezit ervan. Zo blijken blanke Amerikanen die vuurwapens hebben elkaar statistisch gezien
bepaald niet overhoop te schieten. Zwarte Amerikanen doen dat echter wel. De enkele blanke die met zijn
vuurwapen een bloedbad aanricht wordt echter aangegrepen om de illusie te creëren dat een lastig
structureel probleem kan worden opgelost door het bezit van wapens totaal te verbieden.
Wapengeweld vooral uit illegale bronnen
Een illusie die des te wereldvreemder is als wordt bedacht dat het leeuwendeel van het vuurwapengeweld in
stedelijke gebieden afkomstig is uit illegalebronnen. Hetzelfde geldt voor bijna alle terreuraanslagen in
Europa. Een verbod treft dan ook voornamelijk degenen die hun wapen legaal hebben verkregen. De zwarte
markt wrijft zich nu al in de handen als de strengere wapenwetten inderdaad in heel de VS worden
ingevoerd.
‘Moet men het volk aan tirannie uitleveren?’ schreef de klassieke liberale denker John Locke ooit.
‘Zelfverdediging is een deel van het natuurrecht, en mag de gemeenschap niet worden geweigerd, zelfs niet
tegen de koning zelf.’ Ongeveer honderd jaar later legden de Amerikaanse ‘Founding Fathers’ dit
onveranderlijke recht vast in de grondwet. ‘Als een regering... schadelijk blijkt, dan heeft het volk het recht
om die (regering) af te schaffen of te veranderen... Omdat een goed opgeleide militie voor de veiligheid van
een vrije staat noodzakelijk is, mag het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen niet worden
belemmerd.’
In de context van de daarop volgende burgeroorlog werd duidelijk dat hier niet enkel bedreigingen van
buitenaf, maar ook vanuit het land zelf werden bedoeld. Beter gezegd: van hogerhand, de eigen overheid.
Autoritair controlemechanisme
Of het aan het beroemde ‘second amendment’ lag dat de VS –in tegenstelling to veel Europese landen
(zoals Nazi Duitsland) die wèl strenge wapenwetten invoerden- tot nu toe nooit een totalitair regime kreeg,
kan niet met zekerheid worden gezegd. Wel duidelijk is dat de schietpartij op de Sandy Hook School in
Newtown in 2012, waarbij 26 mensen werden vermoord, geen daad van politiek verzet was. Desondanks is
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het gevaarlijk de gruweldaad van een enkele geesteszieke aan te grijpen een geweldmonopolie te
verstevigen, dat in het ergste geval niet meer weg te krijgen zou kunnen blijken te zijn.
Het recht op wapenbezit berust op het liberale concept dat het voortbestaan van de samenleving van
mensen met een vrije wil afhangt, en dat men elkaar ook in zaken van leven en dood vertrouwt. Op de
snelweg wordt dat geaccepteerd. Privé wapenbezit categorisch afwijzen is daarentegen een politieke daad
waarmee een autoritair controlemechanisme aan een vrije samenleving wordt opgelegd.
Beperking leidt historisch tot onderdrukking gewone man
Tegenstanders van het wapenbezit negeren of praten goed dat, zolang er mensen en vuurwapens zijn, de
macht uit een geweerloop komt. Historisch blijkt keer op keer dat als deze macht tot slechts een heel klein
clubje wordt beperkt, dit op de korte of lange termijn onherroepelijk leidt tot machtsmisbruik, steeds verder
gaande beperkingen van de vrijheid en uiteindelijk rechtstreekse onderdrukking van de gewone man. (1)
Dat is precies waar de EU met de nieuw voorgestelde maatregelen op uit is. Bedenk daarbij dat de
Kalashnikovs en explosieven waarmee de moslimterroristen in Parijs hun bloedbad aanrichtten sowieso
illegaal zijn. Wat Brussel wil is de zich netjes aan de wet houdende burgers nog machtelozer en weerlozer
maken tegen dit soort onmenselijk geweld. En misschien moeten we inmiddels ook wel zeggen: tegen de EU
zelf.
Ook KNSA fel tegen Europese plannen
Ook de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) verzet zich fel tegen de Europese plannen.
Niet alleen zal de schietsport in Nederland erdoor worden gedupeerd, maar ‘de KNSA is bovendien van
mening dat er geen enkel verband is tussen de verschrikkelijke aanslag in Parijs en de
schietsportbeoefening in Nederland en in de overige Europese landen. Het is onterecht om de gevolgen van
die aanslag af te wentelen op de schietsportbeoefening.’
‘De KNSA benadrukt nogmaals dat er een strikte scheiding bestaat tussen illegale en legale wapens en dat
de lidstaten van de EU en ook de Europese Commissie zelf dat goed voor ogen moeten blijven houden.’ Nu
al zijn volautomatische (militaire) geweren –zoals Kalashnikovs- verboden. Na de geplande wijziging worden
waarschijnlijk ook semi automatische geweren in de ban gedaan. (2)
Xander - (1) TAZ, (2) KNSA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Beperking-en-verbod-wapenbezit-burgers-leidt-historisch-tot-tirannie

‘Rusland overweegt kernwapens in Syrië te plaatsen en te richten op Turkije’
‘Niet Su-24, maar Turkse F-16’s schonden Syrische luchtruim’ - Moskou schort samenwerking met Ankara
op en stuurt grote kruiser
De Russen sturen hun raketkruiser ‘Moskva’ naar dezelfde
wateren waar ook een Frans en Amerikaans vliegdekschip
naar onderweg zijn.
Volgens hooggeplaatste Russische militaire analisten
overweegt het Kremlin serieus om kernwapens in Syrië te
plaatsen en te richten op Turkije (1). Het neerschieten van een
Russisch Su-24 jachtbommenwerper door Turkse F-16’s wordt
in Moskou zeer hoog opgenomen, mede omdat de weerloos
aan hun parachute hangende piloten zijn vermoord door
Turkmeense rebellen. Putin noemde de Turkse actie ‘een mes in de rug’ in de oorlog tegen het islamitische
terrorisme. Hij zei dan ook dat Turkije op ‘ernstige gevolgen’ moet rekenen. De NAVO komt alvast in een
spoedzitting bij elkaar.
De Su-24 was bezig met het bombarderen van stellingen van het door Turkije gesteunde ISIS in de provincie
Latakia. Radarbeelden tonen aan dat het Russische vliegtuig slechts enkele seconden het Turkse luchtruim
schond, maar dat was voor de Turken klaarblijkelijk voldoende om een zeer ernstig incident te veroorzaken.
Vooralsnog lijkt Putin opnieuw het hoofd koel te houden, want het neerhalen van het vliegtuig wordt door het
ministerie van Defensie in Moskou een ‘onvriendelijke daad’ genoemd, en (nog) geen oorlogsdaad. (2) Wel
wordt het Russische burgers voorlopig afgeraden om naar Turkije te reizen. Aangezien er jaarlijks miljoenen
Russische toeristen naar Turkije gaan, kan dat een grote financiële strop voor het land betekenen (3).
Het laatste nieuws is dat Rusland de militaire samenwerking met Turkije heeft opgeschort, omdat niet het
neergeschoten Russische vliegtuig, maar de Turkse F-16’s het Syrische luchtruim zouden hebben
geschonden. Bovendien stuurt het Kremlin de grote kruiser ‘Moskva’ naar de wateren bij Syrië met de
bedoeling om de Russische luchtdefensie te versterken. Die krijgt daar binnenkort gezelschap van een
Frans en Amerikaans vliegdekschip. (4)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Sputnik News ; (3) DEBKA ; (4) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Rusland-overweegt-kernwapens-in-Syri-te-plaatsen-en-terichten-op-Turkije
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Turkije eist onmiddellijk einde aan oorlog tegen ISIS, schiet Russische jager neer
Turkije kocht illegaal al voor $ 800 miljoen ruwe olie van ISIS en financiert daarmee hun terreuroorlog –
UPDATE 17.50 uur: Russische helikopter met door Amerika geleverde raket vernietigd – Oorlogsmisdaad:
Turkmeense rebellen vermoordden weerloze Russische piloten aan hun parachutes
De Turken hebben een Russisch Su-24
gevechtsvliegtuig neergeschoten dat het Turkse
luchtruim zou hebben geschonden. Die actie was een
gevolg van het dreigement dat Turkse officials enkele
dagen geleden aan het Kremlin overbrachten: Stop
onmiddellijk jullie militaire operatie tegen ISIS, of ‘er
zullen ernstige gevolgen zijn’. Zoals bekend toonden
diverse onderzoeksjournalisten aan dat ISIS in CIAkampen in Turkije is getraind, en de jihadisten het Turkse
grondgebied vrijelijk kunnen gebruiken voor transport en
als veilige haven. Ook wordt ISIS door Turkije financieel geholpen met de verkoop van ruwe olie op de
zwarte markt.
De Su-24 vloog op een hoogte van 6000 meter toen het door een Turkse F-16 werd neergehaald. Het
toestel stortte neer in Syrië, waarna de nog levende piloot zou zijn vermoord en gefilmd door ‘Allahu Akbar’
schreeuwende ‘gematigde’ rebellen. Uit radarbeelden blijkt overigens dat het vliegtuig slechts 9 seconden
lang het Turkse luchtruim schond, waardoor de indruk wordt gewekt dat de Turken heel bewust op zoek
waren naar zo’n incident. 17.50 uur: Putin was al erg boos over het neerhalen van een van zijn vliegtuigen
door Turkije, maar zal nu helemaal witheet van woede zijn nu bekend is gemaakt dat de Turkmeense
rebellen de beide Russische piloten hebben vermoord toen ze aan hun parachute naar beneden kwamen
(video)(video 2). Dit is een officiële oorlogsmisdaad. Op dit filmpje is één van de dode piloten te zien.
Turken woedend op Russen, bombarderen Koerden
Ankara is namelijk woedend op Moskou, omdat ook de anti-Assad moslimterroristen die door Turkije, het
Westen en de Arabische Golfstaten worden gesteund door de Russen worden gebombardeerd. Om die
reden werd de Russische ambassadeur in de Turkse hoofdstad met spoed ontboden. Daarnaast zegt Turkije
bang te zijn voor een nieuwe vluchtelingenstroom van met name Syrische Turken.
Het neerhalen van het Russische toestel zou een erg gevaarlijke manier zijn om wraak te nemen op Putins
oorlog tegen ISIS. Er is inmiddels een waslading bewijs dat Turkije het NAVO-lidmaatschap misbruikt om
ISIS te helpen en financieel te ondersteunen door het ver onder de marktprijs verkopen van ruwe olie op de
zwarte markt. Zo heeft Turkije al voor $ 800 miljoen olie van ISIS gekocht.
De Turkse president Erdogan beweert dat zijn luchtmacht eveneens ISIS doelen bombardeert, maar in
werkelijkheid laat hij het bommen regenen op de Koerden, die hij compleet probeert weg te vagen. De
Koerden zijn in de regio op de grond juist de belangrijkste kracht tegen ISIS.
Samenwerking ISIS-Turkije bewezen
Onder andere Nafeez Ahmed wees op het feit dat uit een groot aantal documenten en ander materiaal dat
werd buitgemaakt tijdens de verovering van een ISIS ‘safehouse’ bleek dat het inmiddels ‘niet te ontkennen
is’ dat Turkse officials en ISIS leden zaken met elkaar doen. Bovendien blijkt Turkije ook Ahrar al-Sham en
Jabhat al-Nusra, twee aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroepen, te steunen in hun strijd om de Syrische
president Assad ten val te brengen.
Een voormalige communicatietechnicus van ISIS onthulde aan Newsweek dat een deel van zijn werk
bestond uit het ‘ontelbare malen verbinden van ISIS veldkapiteins en commandanten in Syrië met mensen in
Turkije. ISIS commandanten zeiden ons niet bang te zijn, omdat ze volledigsamenwerkten met de Turken.’
Ook zijn er honderden Turkse militaire ‘adviseurs’ actief in Syrië.
Nieuwe Russisch-Turkse oorlog?
President Putin overlegt op dit moment over een Russisch antwoord, en lijkt zich duidelijk niet door de
Turken te willen laten provoceren. Beide landen streven in Syrië totaal tegengestelde doelen na (2). In het
verleden vochten Rusland en Turkije diverse oorlogen met elkaar uit, en als het zo doorgaat dan zou er in de
toekomst opnieuw een directe militaire confrontatie kunnen komen.
17.50 uur: Amerikaanse raket haalt Russische helikopter neer
Om nog meer olie op het vuur te gooien: de door het Westen gesteunde rebellen hebben met een
Amerikaanse raket een Russische reddingshelikopter neergeschoten. Dit is het directe gevolg van wat
recent berichten, namelijk het even gevaarlijke als absurde besluit van president Obama om bepaalde
islamitische terreurgroepen in Syrië van luchtafweer- en anti-tankraketten te voorzien, wetende dat deze
tegen de Russen zouden worden gebruikt. (3)
Xander - (1) Infowars, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Turkije-eist-onmiddellijk-einde-aan-oorlog-tegen-ISIS-schietRussische-jager-neer - Zie ook:
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24785722/__Lavrov_schrapt_bezoek_aan_Turkije__.html
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Putin: Erdogan is gevaarlijke islamist en steunt ISIS
Erdogan volgens sommige media zwaar de les gelezen door Obama, die Russische versie van neerhalen
Su-24 zou hebben bevestigd – Erdogan beschuldigt Putin van ‘bedrog’
Net als in september 2013 hopen de Westerse en
Russische oorlogsbodems bij Syrië zich weer op.
De Russische president Vladimir Putin waarschuwt het
Westen dat de Turkse president Recept Tayyip Erdogan
een gevaarlijke islamist is die samenwerkt met ISIS.
Daarmee is Putin de eerste leider die bevestigt wat
gevierde Westerse onderzoeksjournalisten en de
ontwikkelingen in Syrië de afgelopen jaren
ondubbelzinnig hebben aangetoond. Verder leidt het geen twijfel meer dat Turkije met het neerschieten van
een Russische jager bewust een militaire confrontatie tussen de NAVO en Rusland probeert te veroorzaken.
Eerder pleitte Erdogan al openlijk voor een NAVO-invasie van Syrië. Als Europa niet oppast en de banden
met Erdogan op zijn minst bevriest, sleurt de Turkse leider ons straks een nieuwe wereldoorlog in.
Turkse uitleg flauwekul
Het was voor het eerst in 65 jaar dat een NAVO-jachtvliegtuig van Amerikaans fabricaat met een raket een
Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot (5). Volgens de Turken bevond de Russische Su-24 zich 17
seconden in het Turkse luchtruim. Uit radarbeelden blijkt echter dat het toestel dan met extreem lage
snelheid (nog geen 400 km/uur) moet hebben gevlogen, wat in een oorlogssituatie hoogst onwaarschijnlijk
is, zeker niet als bedacht wordt dat de jager zich op 6 kilometer hoogte . De maximum snelheid van een Su24 is 1320 km / uur, dus 5 seconden –of zelfs minder- in het Turkse luchtruim is een stuk aannemelijker.
Met zelfs al zouden het 17 seconden zijn geweest, kan het niet anders dat de Turkse luchtmacht op de loer
heeft gelegen en welbewust op zoek was naar zo’n incident. De Su-24 tikte héél eventjes het Turkse
luchtruim aan, waarop een Turkse F-16 onmiddellijk een raket afvuurde. Het Russische toestel werd zo goed
als zeker geraakt toen het alweer boven Syrië vloog. De beide piloten kwamen dan ook in Syrië neer.
Putin: ‘Erdogan aan kant ISIS’
Zoals we gisteren al berichtten werd de Russische ambassadeur Andrey Karlov enkele dagen eerder in
Ankara ontboden nadat de Russen bommen hadden afgeworpen op dorpen waar Turkmeense terroristen
zich schuilhouden. Turkije eiste onmiddellijk een einde aan de Russische operaties, en daarmee impliciet
aan de oorlog die Rusland tegen ISIS en alle andere Soenitische terreurgroepen voert.
Putin haalde fors uit naar Erdogan, die volgens hem Turkije islamiseert en voor een negatieve atmosfeer
zorgt door radicale richtingen te steunen (1). Met het neerschieten van de Su-24 heeft Turkije zich aan de
kant van ISIS geschaard, wat hij gisteren al ‘een mes in de rug’ noemde. ‘Het vliegtuig was nooit een
bedreiging voor Turkije... Wij zullen zo’n misdaad zoals deze nooit tolereren. Turkije doet alsof wij een
Turkse jager hebben neergeschoten en eist een spoedzitting van de NAVO. Betekent dit dat Turkije van de
NAVO verlangt dat het ISIS steunt?’ (2)
Erdogan reageerde op zijn beurt woedend op Putin. Hij schreeuwde letterlijk dat ‘Er geen Daesh (de politiekcorrecte naam voor ISIS, omdat het woord islam er niet in voorkomt) is! Bedrieg ons niet! Wij weten de
locaties van Daesh!’ De Turkse leider zei echter ‘niet uit te zijn op een escalatie’. (4)
NAVO hypernerveus
De NAVO is hoe dan ook hypernerveus, omdat door het incident van gisteren de waarheid over de Turkse
samenwerking met ISIS (en overigens ook Al-Nusra / Al-Qaeda) niet langer voor het Westerse publiek
verborgen kan worden gehouden. Dat houdt in dat het land met het op één na grootste leger van de NAVO
openlijk het islamitische terrorisme ondersteunt en daardoor mede verantwoordelijk is voor de enorme
migrantenstroom naar Europa.
Toch samenwerking?
Tegelijkertijd stelde Rusland zich via ambassadeur Alexander Orlov voor om samen met de VS, Frankrijk en
ook Turkije een gemeenschappelijke generale staf op te richten voor de oorlog tegen het islamitische
terrorisme. De toenadering komt nadat Obama Erdogan zwaar de les zou hebben gelezen over het Su-24
incident en daarin zelfs de lezing van Rusland dat het vliegtuig niet boven Turkije, maar boven Syrië werd
neergeschoten, zou hebben onderschreven. Ondanks het voorstel spelen de Russen op zeker door de
raketkruiser Moskva voor de kust van Syrië te posteren. Het enorme oorlogsschip beschikt over S-300
afweerraketten die zullen worden afgeschoten op Turkse en Westerse vliegtuigen als deze het opnieuw
wagen Russische gevechtsvliegtuigen op de korrel te nemen.(3)
Volgens Israëlische defensiespecialisten hebben Obama en Putin nog altijd totaal verschillende oplossingen
voor de burgeroorlog in Syrië in gedachten. Obama blijft net als Erdogan volhouden dat Assad eerst weg
moet voordat ISIS kan worden verslagen, terwijl Putin nu juist stelt dat ISIS alleen kan worden verslagen als
Assad aanblijft. Tot nu toe laten alle feiten zien dat de Russische president het gelijk aan zijn kant heeft. (5)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (4) DEBKA, (5) DEBKA
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Nieuw record: In november 200.000 nieuwe migranten naar Duitsland
Al minstens 160.000 asielzoekers –maar vermoedelijk veel meer- spoorloos verdwenen – Machtsstrijd in
Duitse regering spitst zich toe – Artsen worden gedwongen agressieve migranten te behandelen
Vooralsnog houdt Angela Merkel zich staande met haar
onbeperkte open-grenzenbeleid, maar de belangrijke
ministers Schäuble (links) en de Maizière (rechts) voeren
nu gezamenlijk de druk op haar om dit te beperken
verder op.
November is nu al een recordmaand wat de komst van
moslimmigranten betreft: alleen al in Duitsland kwamen
tot en met afgelopen dinsdag 192.827 illegale
nieuwkomers aan. Daarmee werd het vorige record uit
oktober -181.000- ruimschoots gebroken. Zo’n 160.000
asielzoekers zijn inmiddels in de illegaliteit verdwenen
(3). Gisteren brak bij onze Oosterburen grote onrust uit vanwege het gerucht dat bezitters van vastgoed
zullen worden gedwongen om hun huizen en gebouwen open te stellen voor migranten. Willen ze dat niet,
dan moeten ze in één keer hun hypotheek aflossen. Kunnen ze dat niet, dan worden ze onteigend.
Inmiddels lijkt dit gerucht (nog) niet op waarheid te berusten.
‘Nee, zover gaan wij op dit moment niet,’ reageerde de perschef van het district Harburg, die deze
maatregelen zou willen invoeren. Het ‘gelekte’ bericht zou niet van hen afkomstig zijn. ‘Inbeslagname is op
dit ogenblik geen thema voor ons.’ Desondanks geven de gebruikte termen ‘op dit moment’ en ‘op dit
ogenblik’ voer voor speculaties dat de overheid in de toekomst mogelijk toch tot dergelijke extreme stappen
zou kunnen overgaan (2).
Artsen gedwongen agressieve migranten te behandelen
Wat al wel op grote schaal gebeurt is het vorderen van bijvoorbeeld gymzalen met het dreigement harde
maatregelen te nemen als deze niet worden opengesteld voor migranten (4). Ook artsen, doctoren en
medische specialisten moeten verplicht migranten behandelen, iets wat regelmatig wordt geweigerd (5)
omdat velen van hen zich zeer agressief opstellen en tal van ernstige besmettelijke ziektes met zich
meedragen. Een andere reden is dat de zorg voor autochtone patiënten in het gedrang komt, omdat de
artsen volledig overwerkt zijn. Zij zijn niet de enigen die steen en been klagen; medewerkers van het
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge klagen massaal over de torenhoge werkdruk. Bovendien wijzen ze
op het gevaar dat de identiteit van zogenaamde ‘Syrische vluchtelingen’ niet of nauwelijks wordt
gecontroleerd. ‘Er heerst op z’n zachtst gezegd een grafstemming onder de medewerkers,’ aldus een
medewerker. ‘Overal is angst en onzekerheid te voelen.’ (6)
Minstens 160.000 asielzoekers spoorloos verdwenen
Busladingen vol asielzoekers die in Duitsland aankomen blijken zich niet te willen laten registreren, en
verdwijnen vervolgens in de illegaliteit. In de deelstaat Baden-Württemberg is al 20% van het aantal
migranten in de illegaliteit verdwenen. In de andere deelstaten gaat het volgens schattingen om een
vergelijkbaar percentage, waardoor het officieuze aantal van 160.000 vermoedelijk nog veel hoger ligt.
De autoriteiten zeggen geen idee te hebben waarom zoveel asielzoekers verdwijnen. Volgens
onafhankelijke media sluiten ze zich of bij criminele bendes aan, of worden ze gebruikt voor de opbouw van
een enorm islamitisch terreurleger, dat –zoals we al vaker hebben geschreven- binnen nu en circa een jaar
actief zou kunnen worden. Op ‘Dag X’ zullen dan tegelijkertijd in heel Europa massaal aanslagen op de
burgerbevolking en andere belangrijke doelwitten worden gepleegd. Tenminste drie van de terroristen van
Parijs 13-11-15 waren vermomd als vluchtelingen naar Europa gekomen.
Machtsstrijd Berlijn spitst zich toe
De politieke machtsstrijd in Berlijn spitst zich toe nu de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de
Maizière de kant heeft gekozen van CSU-leider Horst Seehofer, die onlangs openlijk een keiharde botsing
met bondskanselier Angela Merkel had. De Maizière wil nu net als Seehofer een plafond aan het aantal
migranten stellen, omdat er in het huidige tempo volgend jaar minstens 4 à 5 miljoen asielzoekers in
Duitsland zullen zijn aangekomen.
Minister van Financiën Wolfgang Schäuble, al langer een felle criticus van Merkels open-grenzenbeleid,
krijgt op deze wijze steeds meer belangrijke medestanders. De Maizière werd enige weken geleden door
Merkel van enkele van zijn bevoegdheden beroofd nadat hij het gewaagd had om openlijk kritiek te hebben
op negatieve voorvallen met vluchtelingen, iets wat door Angela ‘der islam gehört zu Deutschland’ Merkel
absoluut niet wordt getolereerd. (7)
Xander - ; (1) MM News ; (2) Epoch Times ; (3) MM News ; (4) Junge Freiheit ; (5) Focus ; (6) Focus ; (7)
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Nieuw-record-In-november-200000-nieuwe-migranten-naarDuitsland
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Zoon van Turkse president Erdogan blijkt grootste financier ISIS
Russische minister van BuZa woest op Erdogan: ‘Turkse regering heeft effectief kant gekozen van ISIS’, wat
bevestigd wordt door Franse generaal – Amerikaans-Duitse onderzoeksjournalist Engdahl: ‘President
Erdogan dreigt met zijn Neo-Ottomaanse fantasieën het Midden Oosten te vernietigen’ – Turkse legertrucks
brengen gewonde ISIS-strijders naar medisch kamp in Turkije, geleid door dochter Erdogan
Dankzij de smokkel van gestolen olie door Bilal Erdogans
bedrijven heeft ISIS al honderden miljoenen dollars
verdient, mede dankzij de stilzwijgende steun van de EU
en de NAVO.
Gisteren verklaarde premier Mark Rutte dat hij geen
enkele reden heeft te twijfelen aan de Turkse lezing over
het neerschieten van een Russische bommenwerper,
mede ‘omdat Turkije NAVO-lid’ is (2). Of hij echt zo naïef is
of dat hij –voor de zoveelste keer- alleen maar hard zijn
best doet om zo over te komen weten we nog steeds niet,
maar feit is dat Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president, een van de grootste financiers van ISIS
blijkt te zijn. De familie Erdogan blijkt –met volle steun van de NAVO, de EU en ook Nederland- dik te
verdienen aan de gruwelijke terreuroorlog van de jihadisten.
Tegen de internationale pers hield de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zich nog
in, en zei hij enkel ‘ernstige twijfels te hebben dat het (neerschieten van de Russische Su-24) een onbedoeld
incident was. Wij geloven dat dit een geplande provocatie was.’
Lavrov: ‘Turkije heeft kant van ISIS gekozen’
Volgens Sputnik News haalde Lavrov echter woest uit naar zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu, die hij
verweet dat ‘de Turkse regering feitelijk de kant gekozen heeft van ISIS. De Turkse acties lijken met
voorbedachte rade, gepland, en uitgevoerd met een special doel.’
Daarbij herinnerde hij Cavusoglu eraan dat bewezen is dat Turkije ISIS steunt met het illegaal en ver onder
de marktprijs verkopen van ruwe olie, die wordt getransporteerd via het gebied waarboven het Russische
vliegtuig werd neergeschoten, en waar zich ook commandoposten en wapen- en munitiedepots van de (door
Turkije gesteunde) moslimterroristen bevinden.
‘Turkije vecht niet of nauwelijks tegen ISIS’
De Russische beschuldigingen worden bevestigd door onder andere de (gepensioneerde) Franse generaal
Dominique Trinquand: ‘Turkije vecht òf helemaal niet tegen ISIS, òf maar een heel klein beetje, en doet niets
aan de diverse soorten smokkelpraktijken aan zijn grens, of dat nu om olie, fosfaat, katoen of mensen gaat.’
Bilal Erdogan spil in oliesmokkel ISIS
Als gekeken wordt naar waar ISIS de vele honderden miljoenen dollars vandaan haalt om zijn terreuroorlog
te blijven financieren, komt iedere keer één naam prominent naar voren, namelijk die van Bilal Erdogan, de
35 jaar oude zoon van de Turkse president. Bilal is één van de drie grootste aandeelhouders vanBMZ Group
Denizcilik, een maritiem transportbedrijf dat al voor honderden miljoenen dollars aan gestolen Syrische en
Iraakse olie kocht van ISIS.
‘Erdogan dreigt Turkije en Midden Oosten te vernietigen’
De Amerikaans-Duitse onderzoeksjournalist F. William Engdahl schrijft dat ‘er steeds meer details aan het
licht komen waaruit blijkt dat ISIS (/ IS / Daesh) gevoed wordt en in leven wordt gehouden door Recep
Tayyip Erdogan, de Turkse president, en door zijn Turkse inlichtingendienst, inclusief de MIT (de Turkse
CIA). Als gevolg van Erdogans Neo-Ottomaanse fantasieën, die van Syrië en Irak helemaal tot aan China
reiken, dreigt hij, als hij zo doorgaat, niet alleen Turkije te vernietigen, maar ook het grootste deel van het
Midden Oosten.’ In oktober 2014 ‘versprak’ de Amerikaanse vicepresident Joe Biden zich tijdens een lezing
door te bevestigen dat Erdogan ‘ISIS steunt met honderden miljoenen dollars en duizenden tonnen wapens’.
Biden verontschuldigde zich enkele dagen later, maar enkel om Turkije zover te krijgen de luchtmachtbasis
Incirlik open te stellen voor Amerikaanse luchtaanvallen op ISIS (die er in werkelijkheid overigens nauwelijks
zijn geweest).
Hele familie Erdogan betrokken
Bilal Erdogan is eigenaar van diverse zeevaartmaatschappijen en zou naar verluid contracten met Europese
bedrijven hebben gesloten voor het transport van (door ISIS) gestolen Iraakse olie naar Aziatische landen.
De Turkse regering koopt deze geplunderde Iraakse olie op. Bilals bedrijven bezitten speciale werven in
Beiroet en Ceyhan, waar de ISIS olie op tankers wordt geladen en naar Azië (o.a. Japan) wordt gesmokkeld.
Gürsel, Tekin, vicepresident van de Turkse Republikeinse Volkspartij CHP, zei onlangs in een interview dat
Bilal dankzij de bescherming van zijn vader kan doorgaan met het smokkelen van deze olie en zo
’medeplichtig is aan terrorisme’. BMZ is bovendien een familiebedrijf. Ook Erdogans familieleden hebben er
aandelen in. Zij misbruiken publieke gelden en sloten illegale leningen af bij Turkse banken om deze
smokkel te kunnen blijven voortzetten.
Dochter Erdogan leidt medische zorg ISIS-gewonden
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Ook president Erdogans dochter Sümeyye is nauw betrokken bij ISIS. Zij leidt –zoals we enige maanden
geleden al schreven- een geheim medisch kamp in Turkije waar Turkse legertrucks dagelijks tientallen
gewone ISIS strijders brengen om te worden opgelapt en weer naar het bloederige jihadfront in Syrië te
worden gestuurd. De Koerdische YPG nam deze maand de Turk Ramazan Bagol, die probeerde zich bij
ISIS aan te sluiten, gevangen. Bagol zei dat hij door de ‘Ismailla Sekte’, die banden met Erdogan zou
hebben, was gestuurd, die heimelijk logistieke steun geeft aan ISIS en in de buurt van de Turkse stad Konya
jihadisten traint voor de oorlog in Syrië.
‘Erdogan achter chemische false-flag aanval Damascus’
Volgens de Franse geopolitieke analist Thierry Meyssan heeft Erdogan ‘Syrië geplunderd’ en zowel
industriële zaken als archeologische schatten uit het land geroofd. Erger nog: ‘Hij organiseerde een falseflag operatie om de NAVO een oorlog te laten beginnen: de chemische aanval op Ghoutta in Damascus in
augustus 2013’. Erdogan zou daarbij in het geheim nauw hebben samengewerkt met de voormalige Franse
minister van BuZa Alain Juppé en toenmalig minister van BuZa Ahmet Davutoglu (de huidige premier van
Turkije). In ruil voor de steun van Erdogan voor het Westerse Syrië’beleid’ beloofde Juppé de steun van
Frankrijk voor het toekomstige EU-lidmaatschap van Turkije.
Engdahls conclusie: ‘In oorlog zijn er nooit winnaars, en Erdogans war tegen Assad toont dat overduidelijk
aan. Turkije en de wereld verdienen beter. Ahmet Davutoglu’s beroemde ‘nul problemen met onze buren’
beleid heeft tot enorme problemen met alle buurlanden geleid, en dat door de belachelijke ambities van
Erdogan en zijn bende.’ (1)
Levensgevaarlijke ambities
Waar wij aan toevoegen: belachelijk, ja, maar tegelijkertijd levensgevaarlijk. Erdogan en Davutoglu steken
hun verlangens naar de herleving van een groots islamitisch Turks-Ottomaans Rijk –inclusief Oost Europa,
Noord Afrika, Syrië en Israël- al jarenlang niet onder stoelen of banken. De Turken, die na de VS het
grootste leger van de NAVO hebben, zijn bezig met een razendsnelle militaire opbouw en werken volgens
de Duitse veiligheidsdienst in het geheim aan eigen kernwapens.
Daarnaast zijn er tal van sterke aanwijzingen dat Erdogan welbewust miljoenen moslimmigranten op Europa
afstuurt. Daarmee wil hij ons continent verzwakken en ondermijnen, zodat wij de verwezenlijking van zijn
Neo-Ottomaanse visioenen niet in de weg kunnen staan.
Misschien nog wel erger en gevaarlijker is dat de EU, de NAVO en ook Nederland zich willens en wetens
laten misbruiken door Erdogan. We waarschuwen dan ook al jaren dat niet Rusland, maar Erdogans Turkije
het grootste gevaar voor de wereldvrede vormt. Na zijn gestolen verkiezingsoverwinning en de knieval van
de EU inzake de migrantencrisis en het toekomstige EU-lidmaatschap lijkt niets Erdogan nog te kunnen
weerhouden Kalief te worden van de Islamitische Ummah, een titel die hem al door tal van politieke vrienden
wordt toegedicht.
Xander - ; (1) Zero Hedge ; (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Zoon-van-Turkse-president-Erdogan-blijkt-grootste-financier-ISIS

Frankrijk heft deel mensenrechten op en schakelt alternatieve nieuwssites uit
Einde vrijheid van meningsuiting EU steeds dichterbij
Archieffoto: Anonymous protest tegen internet censuur.
Frankrijk heeft vanwege de aanslagen in Parijs een deel
van de Conventie van de Mensenrechten tijdelijk (?)
opgeheven. Welke mensenrechten op non-actief zijn
gesteld werd echter niet gezegd. Het gevolg is dat de
burgers nu volslagen weerloos zijn tegen ingrijpen door
de politie en het leger, die daar geen enkel gerechtelijk
bevel meer voor nodig hebben. De Fransen zijn
eveneens begonnen met het afsluiten van niet politiekcorrecte alternatieve nieuwssites. Kortom: Frankrijk is
bijna een totalitaire staat geworden, en de rest van de
EU zal ongetwijfeld spoedig volgen.
De regering in Parijs beroept zich op artikel 15 van de Conventie, waar staat dat landen van deze regels
mogen ‘afwijken’ als ze worden bedreigd door oorlog ‘of een andere openbare noodtoestand’. De
noodtoestand in Frankrijk werd na de aanslagen in Parijs met tenminste 3 maanden verlengd.
Met een beroep op artikel 15 mogen de Franse autoriteiten nu iedereen arresteren zonder dat daar een
gerechtelijk bevel voor nodig is. Hetzelfde geldt voor het opleggen van samenscholings- en
uitgaansverboden (avondklok), het doorzoeken van woningen en het onder huisarrest plaatsen van mensen
wier activiteiten als een gevaar voor de openbare orde of veiligheid worden beschouwd. (1)
Alternatieve nieuwssites in gevaar
Tegelijkertijd worden in pijlsnel tempo nog strengere anti-terreurwetten ingevoerd. Hiermee worden nu al
niet-politiek correcte en andere ongewenste alternatieve websites afgesloten, zoals ‘We Are Change’. ‘Le
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Blog de Resistance’, wat met 10 miljoen hits en duizenden abonnees een zeer populaire alternatieve
nieuwsbron is, vraagt zich dan ook af hoe lang het nog door kan gaan. ‘Het ergste is dat het de Fransen niet
kan schelen. Ze zijn totaal geobsedeerd door meer veiligheid, wat ten koste gaat van hun vrijheid.’
‘Ik ben erg bang voor de vrijheid van meningsuiting en de alternatieve media. Ik weet niet hoe lang ik nog
door kan gaan met vrijelijk te schrijven, en ben ook bang voor mezelf. De risico’s zijn inmiddels enorm. Het is
zeer moeilijk voor ons om tijdens de noodtoestand te kunnen blijven schrijven. Overal heerst stress en
spanning.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) YourNewsWire
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Frankrijk-heft-deel-mensenrechten-op-en-schakelt-alternatievenieuwssites-uit

VS erkent dat kernverdrag nooit is ondertekend door Iran en daarom niet bindend is
Chamberlain had tenminste nog een vodje papier mèt
handtekening. Obama heeft zelfs dat niet voor elkaar
gekregen.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
toegegeven dat Iran het door Obama zo bejubelde verdrag
over het omstreden nucleaire programma van het land nooit
heeft ondertekend, en dat de gemaakte afspraken niet
bindend zijn. Daarmee bevestigen de Amerikanen de lezing
van de Iraniërs, die dit al onmiddellijk na het sluiten van het
–in werkelijkheid dus niet bestaande- akkoord beweerden, maar wat door niet één Westerse regering
serieus werd genomen. Sowieso heeft Iran met massale defensie aankopen en het lanceren van ballistische
raketten alle afspraken uit dit fake verdrag geschonden.
Het Republikeinse Congreslid Mike Pompeo had een kopie van het JCPOA (Joint Comprehensive Plan of
Action) ‘verdrag’ met Iran in handen gekregen, en zag dat daar geen Iraanse handtekening onder stond. Op
zijn vraag aan het ministerie of dit correct was, werd bevestigend geantwoord. ‘Het JCPOA is geen verdrag
of uitvoerende overeenkomst, en daarom geen ondertekend document.’ Het ‘verdrag’ met Iran bestaat
daarom enkel uit niet-bindende ‘politieke afspraken met de P5+1... en de EU.’
Iran mag zichzelf controleren en slaat massaal wapens in
Volgens het ministerie is een Iraanse handtekening niet belangrijk, omdat er uitgebreide
controlemaatregelen zouden zijn genomen, en ‘Iran begrijpt dat wij de mogelijkheid hebben onze sancties
opnieuw in te voeren als het land zich niet aan de afspraken houdt.’ Eerder dit jaar wezen we op de details
van de afspraken die Obama met Iran maakte, waaruit bleek dat deze ‘controles’ van de nucleaire
installaties door Iran zelf mogen worden uitgevoerd – alsof een slager zijn eigen vlees mag keuren, of een
automobilist zijn eigen auto.
Gezien de massale, door alle partijen –inclusief de Ayatollahs zelf- bevestigde jarenlange misleiding van de
internationale gemeenschap door Iran hoeft niemand erop te rekenen dat de resultaten van deze ‘controles’
ook maar enigszins een juist beeld van de werkelijkheid zullen schetsen – àls er überhaupt al ‘controles’
zullen worden uitgevoerd. President Hassan Rouhani ‘adviseerde’ het Iraanse parlement in augustus zelfs
openlijk om het ‘verdrag’ NIET te ondertekenen met de woorden: ‘Waarom zouden we deze onnodige legale
restricties aan het Iraanse volk opleggen?’
Desondanks heeft met name Europa Obama’s fake verdrag aangegrepen om de handelsbetrekkingen met
Iran flink aan te trekken. Volgens critici zal het mede daarom erg moeilijk worden om opnieuw sancties in te
stellen. (1) Met de miljarden die dankzij het Witte Huis vrijkwamen door het opheffen van de sancties kocht
Iran onmiddellijk 100 Russische tankvliegtuigen en 150 Chinese J-10 gevechtsvliegtuigen, wat een directe
schending was van alle gemaakte afspraken. Hetzelfde gold voor nieuwe testlanceringen van ballistische
raketten waarmee Iran inmiddels Oost Europa kan raken.
Chamberlain had tenminste nog een handtekening
Er kan opnieuw maar één conclusie worden getrokken, namelijk dat de met Iran gemaakte afspraken het
papier waarop deze werden vastgelegd niet waard zijn.
Sceptici maakten al vaak een vergelijking met het onbenullige verdrag dat Neville ‘peace in our time’
Chamberlain met Adolf Hitler sloot, kort voordat deze de wereld in een tweede verwoestende oorlog stortte.
Maar Chamberlain had tenminste nog een vodje papier mèt handtekeningen erop. Obama heeft zelfs dat
niet, en om onbegrijpelijke redenen is er niemand in het Westen die zich daar ook maar een seconde
bezorgd over toont.
Xander - (1) Arutz 7
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/VS-erkent-dat-kernverdrag-nooit-is-ondertekend-door-Iran-endaarom-niet-bindend-is
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Donald Sutherland voorspelt New World Order toekomst Amerika (video)
Het komt niet vaak voor dat Hollywood acteurs zeggen wat ze
echt denken over bepaalde films waarin ze spelen.
Iemand die dat wel doet en daarbij geen blad voor de mond
neemt, is de bekende acteur Donald Sutherland.
Hij heeft natuurlijk in talloze films gespeeld en recentelijk is hij te
bewonderen in de science fictions films uit de serie The Hunger
Games.
De Hongerspelen is een Amerikaanse mediafranchise origineel
bestaande uit een succesvolle boekentrilogie van de
Amerikaanse schrijfster Suzanne Collins.
De Hongerspelentrilogie speelt zich af in de toekomst. Wat ooit
Noord-Amerika was, is nu gedeeltelijk onder water gelopen, en het andere deel is één land geworden,
Panem geheten. Het is verdeeld in een hoofdstad, het Capitool, dat in de Rocky Mountains ligt, en 12
districten eromheen. Deze zijn gewoon genummerd: District 1 tot en met District 12. Deze reeks speelt zich
voornamelijk af in het Capitool en District 12, waar de steenkoolmijnen liggen. District 12 ligt in de
Appalachen. Elk district heeft zijn eigen "specialiteit": District 12 zijn bijvoorbeeld mijnen en District 11
boomgaarden. Sinds District 13 vernietigd is, worden er elk jaar spelen gehouden in het Capitool, in een
grote arena: de Hongerspelen. Elk jaar moet elk district één meisje en jongen leveren van tussen de 12 en
18 jaar. Op het einde mag er maar één winnaar zijn. Dat betekent dat de 23 anderen allemaal moeten
sterven, vermoord worden door elkaar. Zo laat het Capitool zijn overmacht zien. Ook is er om de 25 jaar een
zogenaamde Kwartskwelling: speciale Hongerspelen waarbij er een aparte regel bijkomt.
Afgelopen week is de vierde film (deel twee van de derde film) van deze trilogie in première gegaan.
Donald Sutherland speelde mee in de Hunger Games films en toen men hem vroeg wat hij van die films
vond, kwam hij toch wel met een aantal verrassende opmerkingen.
De film is volgens hem een allegorie van de Amerikaanse elite en laat zien waar het land in de toekomst
naartoe zal gaan. Dat diegenen die aan de touwtjes trekken allerminst goede bedoelingen hebben en dat
alles draait om de profiteurs aan de top.
In de korte videoclip hieronder hoor je wat Sutherland heeft te vertellen. Wat daarbij opvalt, is de
gedesillusioneerde houding en uitdrukking op zijn gezicht.
Alsof hij persoonlijk een blik in de toekomst heeft geworpen. Een dystopia waar de bevolking van nu alvast
op wordt voorbereidt.
Men zegt ook wel dat dit soort films een psychologisch effect heeft op mensen; in zoverre dat men
accepteert dat dit de toekomst is en dat er geen ontkomen aan is.
Donald Sutherland is ook de jongste niet meer en waarschijnlijk heeft hij zoiets van: Het zal mijn tijd wel
duren en als ik door mijn uitspraken geen nieuwe rollen meer krijg, jammer dan.
https://youtu.be/a98uJTo0RkI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10057:donald-sutherland-voorspeltnew-world-order-toekomst-amerika&catid=20:het-complot&Itemid=33

Later zal iedereen heel verbaasd doen (video)
Onze leiders zullen later zeggen dat ze nooit hebben
geweten dat Turkije een medeplichtige is van de ISIS
terroristen. Klinkt bekend? "Ich habe es nicht gewusst".
De Turken die onder de paraplu van de NAVO niet
alleen ISIS in leven houden door het kopen van olie,
maar ook leden traint en voorziet van wapens.
In juni 2012 kwam een Turks gevechtsvliegtuig, al dan
niet per ongeluk, enige tijd boven Syrisch grondgebied
en werd dan ook prompt uit de lucht geschoten.
De Turkse president, psychopaat Erdogan, reageerde
“woedend” en zei het volgende:
“Een kortstondige schending van een grens kan nooit
een reden zijn voor een aanval”.
Niet alleen wordt er onder leiding van Erdogan keihard gelogen, hij spreekt zichzelf ook nog eens volkomen
tegen door een Russisch vliegtuig na een mogelijke grensoverschrijding van enkele seconden uit de lucht te
knallen. Onze grote, eeuwig schaterlachende premier kwalificeert zich zonder enige moeite voor de finale
van de domste uitspraak van de week:
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''Als iedereen zegt dat het klopt, de secretaris-generaal van de NAVO zegt dat het klopt en onze
Nederlandse diensten zeggen dat, misschien klopt het dan gewoon? Laten we dat nou even aannemen'', zei
Rutte.
Wat als de Grieken net zo hadden gereageerd nadat Turkije alleen al in 2014 iets van 2244 keer het
Griekseluchtruim heeft geschonden?
Ook de partner in crime van Erdogan, premier Ahmet
Davutoglu, wordt met de regelmaat van de klok
ontmaskerd. Zo schreven wij al eerder dat hij werd
betrapt bij het voorbereiden van een False Flag operatie
zodat Turkije een legitieme reden zou hebben om een
oorlog met Syrië te beginnen.
Ook begin dit jaar werd Davutoglu gesnapt met het
leveren van wapens aan Al Qaida en ISIS.
Hij beval een complete media black-out toen bekend
werd dat de Gendarmerie in een aantal vrachtwagens
die onderweg waren naar Syrië wapens ontdekte.
In die vrachtwagens zaten 50 raketten, 35 kratten
ammunitie, inclusief munitie voor mortieren en luchtafweergeschut. De hele operatie vond plaats onder
leiding van de Turkse veiligheidsdienst.
De openbaar aanklager Aziz Takei had een tip gekregen dat er een wapentransport onderweg was naar
terroristen en opdracht gegeven aan de Gendarmerie om de vrachtwagens bij de Turks Syrische grens te
controleren.
Toen de vrachtwagens onderweg waren naar het centrale bureau van de Gendarmerie om daar verder
onderzocht te worden, werd het konvooi onderweg gestopt door de MIT
(Turkse veiligheidsdienst). Zij blokkeerden de weg met een Audi en
verwijderden de contactsleutels van de vrachtauto’s.
Er ontstond een woordenwisseling waarbij de MIT duidelijk maakte aan de
vrachtwagenchauffeurs dat ze moesten doen alsof ze pech hadden en
werden er een aantal leden van de gendarmerie mishandeld.
Vervolgens komt de gouverneur van Adana, Huseyin Avni Cos, ten tonele en
verklaart dat trucks onderweg zijn met speciale permissie van de premier
(Davutoglu). Hij had ook de nodige autorisatiepapieren bij zich waardoor het
konvooi werd overhandigd aan de MIT.
Daarna werd het incident op de Turkse manier opgelost: De openbaar
aanklager Takei werd ontslagen en 13 leden van de militaire gendarmerie
werden gearresteerd wegens spionage. Een rechtbank in Adana gaf
vervolgens opdracht aan ieder mediakanaal om geen enkel bericht over de
aanhouding van de vrachtwagens te publiceren.
Duizenden ISIS strijders hebben hun opleiding in Turkije gekregen voordat
ze de grens over trokken richting Syrië. ISIS militanten kunnen vrijelijk
rondlopen in een stad als Istanboel, waar ze geen duimbreed in de weg wordt gelegd.
En ons land gaat als onderdeel van de EU met deze terroristenstaat om de tafel zitten om over een
versnelde toetreding van Turkije tot de EU te praten?
Deze waanzin is toch met geen pen te beschrijven?
Ondertussen, ondanks de al meer dan een jaar durende strijd van het Westen tegen ISIS slaagt deze
terreurgroep er zonder enige moeite in om een gelikte propaganda video te maken die zijn gelijke niet kent in
de terroristenindustrie.
Ondanks dat de studio’s zich formeel bevinden in een zo goed als plat gebombardeerde stad (Raqqa) in het
oosten van Syrië, slagen de koppensnellers er zoals gewoonlijk weer in om een video van hoge kwaliteit te
produceren. Een die niet zou misstaan in een Hollywood serie.
Video’s in Full HD en vaak met camera’s vanuit meerdere hoeken, gelikte grafische beelden, slow motion
herhalingen en zelfs een kunstmatige wind geven het geheel een dramatisch effect
Een professionele productie waarin de hele wereld wordt uitgedaagd en ze met name voor Amerika,
Rusland en Frankrijk een boodschap hebben: "Kom maar op".
Het enige wat er nog net niet bij staat is: Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Turkije en
Amerika/Israël.
https://youtu.be/bTw8kil8wqU ; https://youtu.be/JxTVwHXGfvI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10059:later-zal-iedereen-heelverbaasd-doen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Je bent een Marokkaanse moslim in een politiestaat
Afgelopen weken hebben we kunnen zien hoe een land in
sneltreinvaart kan veranderen in een volledige politiestaat.
Wat gebeurt er dan als je onderweg bent om een hapje te eten en
er uitziet als een “verdacht individu”?
Het volgende waargebeurde verhaal ontvingen wij via een lezer
(dank!). Het is het beangstigende relaas van iemand die in de
categorie verdachte individuen valt vanwege uiterlijke kenmerken.
Precies zoals een zwarte vrouw in een dure auto dat ook is.
Wat er dan gebeurt in onze moderne politiestaat en hoe je dan wordt behandeld, is te lezen in zijn
navolgende verslag:
Het verhaal speelt zich af in België, maar had natuurlijk net zo goed in ons land kunnen gebeuren.
Mijn getuigenis van onrecht.
Gisteren, 23 November 2015, tijdens mijn schoolpauze, nam ik de tram met een vriend richting het
shoppingcenter in Wijnegem om een middagmaal te halen. Van de tram zijn we direct naar de ingang
gegaan. We waren richting de Carrefour aan het wandelen toen we voor de United Brands twee
zwaargewapende agenten zagen staan.
We liepen verder en zonder dat ik het door had, werd ik achtervolgd door zwaargewapende agenten.
Omstaanders die er bij waren vertelde me later dat een van de agenten naar me wees en iets opriep via de
dispatch. Ik stapte niets vermoedend de winkel binnen en zocht naar mijn middagmaal. 2 rijstpapjes en een
fles water. Tegen mijn verbazing zag ik dat agenten de deur van de winkel aan het versperren waren maar
wist niet dat het voor mij was. Richting de kassa werd ik door een agent, met een oorlogswapen naar mijn
gezicht gericht gecommandeerd om op mijn knieën te gaan.
Vol angst, adrenaline en verbazing vraag ik verstijft wat de reden was dat er een wapen op mij wordt gericht.
"Op u knieën verdoemen" kreeg ik herhaaldelijk te horen als antwoord. Ik zak direct op mijn knieën en zie
langs alle kanten agenten mij omsingelen, van zwaar bewapend tot agenten in burger. Ik bleef maar roepen
uit angst dat ik "een student ben die net van school komt." Langs de rechterkant had ik een wapen voor mijn
gezicht en langs de linkerkant ook. Ik was omsingeld. Mijn vrijheid was omsingeld.
Vol angst bleef ik eisen naar mijn rechten. Naar een verklaring voor deze aanhouding. Ik kreeg geen
antwoord. Een agent deed mijn rugzak uit en begon die heel ruw te doorzoeken en begon mijn
schoolboeken en schoolspullen op de grond te smijten en kwam me daarna fouilleren. Mijn tas is twee keer
doorzocht geweest. Nog steeds op mijn knieën en handen in de lucht. Vol angst vroeg ik om het geweer niet
meer op mij te richting. Ik vertelde de agent dat ik gecontroleerd ben en vreesde om mijn leven door het
wapen. Het wapen was op mij gericht en zijn vinger zat op de trigger. Elk foute beweging en ik kon een kogel
door mijn hoofd hebben gekregen. Je kan jaren wapentrainingen hebben gehad maar ongelukken kunnen
altijd gebeuren en dat is waar ik aan dacht. Elk moment kan er een kogel vanuit het wapen vliegen en me
doden.
Daar zat ik dan zonder enig weet waarom. Een student die een middagmaal ging kopen. 20minuten lang op
zijn knieën met zijn handen omhoog met geweren op mij gericht en omringd door agenten. Ben ik een
terrorist? Is dit omdat ik moslim ben ? Heb ik iets misdaan ? Dat waren de vragen die in me opkwamen.
Medestudenten die op mijn vraag het wouden filmen, werden bedreigd met wapens en dreigingen dat ze
mee moeten naar het bureau als ze het filmen.
Vol angst bleef ik maar vragen naar de reden van de interventie. Ik vroeg om de naam van de
leidinggevende omdat ik het hierbij niet kon laten. Niemand die iets wou lossen. Geen enkele agent die zich
wou identificeren. Ik begreep niet waarom ik nog steeds onderschoot werd gehouden, nadat ik totaal
gecontroleerd werd. Mijn boekentas lag helemaal open op de grond en mij hebben ze al volledig
gefouilleerd. Ik voelde me een gevangen van Guantanamo Bay met al die wapens op me gericht en de
hysterie die er langs alle kanten was. Ik voelde mij een TERRORIST. Alhoewel ik als alles behalve een
terrorist kon geprofileerd worden, na al de lezingen die ik geef en alle debatten waar ik deel aan neem over
"radicalisering van jongeren".
Ze besloten om me me te pakken en boeide me. Er werd mij niet verteld dat ik aangehouden wordt, laat
staan de reden daarvan. Zonder enig verzet liet ik me boeien en bleef ik vragen naar de reden van de
aanhouding maar dit kreeg ik niet. Ik kreeg te horen "dit krijg je op't bureau wel te horen." Maar zelfs daar
kreeg ik niets. De agenten die me wegbrachten waren er zelf niet bij en waren wel "vriendelijk". Elk sociaal
contact toen zonder wapens zag ik al "vriendelijk" op dat moment. Ze brachten me naar het politiebureau in
Mortsel. Daar werd me nog steeds niet vermeld waarom ik aangehouden werd. Alhoewel de agenten
'vriendelijk' waren moest ik in een cel. Een betonnen balk met een matras en een vies toilet. De muren
waren kouder dan de temperatuur buiten en de deur was vol gekrast met "fuck the popo, bastards..." En
dergelijk. Daar zat ik dan op een matras in een betonnen balk, zonder ramen en alleen maar kunstmatig
licht. Liggend begon ik me weer af te vragen wat de reden kon zijn. Maar ik begreep dat er geen reden was.
De enigste reden die er zou kunnen zijn is mijn etniciteit, hoe ik eruit zie en op wat ik leek. EEN MOSLIM !
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Van 12:53 tot circa 15:30 zat ik daar. En het zou langer geduurd hebben, zou ik zelf niet een voorbijlopende
agent hebben aangesproken en uitgelegd dat ik hier al een tijdje zit zonder enige reden. Ik heb hem kunnen
aanspreken nadat ik het plastieken bekertje dat ik heb gekregen om mee te drinken, stuk heb gemaakt om
het 'spreekluikje' van de cel open te duwen. En het was me gelukt en die agent liep gelukkig 20min daarna
even langs. Hij ging zich informeren en kwam terug en opende de metalen deur. En zei me "je bent vrij om te
gaan". Ik keek hem vol verbazing maar ook dankbaarheid aan en vroeg of ik geen verklaring moest afleggen
of meer info zou krijgen over dit gebeuren. Hij antwoordde dat hij alleen weet dat ik de beschrijving voldeed
van een verdachte. Maar daar geloofde ik niets van. De persoon naast mij had exact de zelfde kledingstijl en
ook andere leerlingen. Een jogging en een rugzak kan niet verdacht zijn. Als dat zo is dan zal de politie lang
bezig zijn met mensen onnodig op te pakken. Er was een ander reden. De reden dat ik een Marokkaan ben.
Als "vrije man" werd mijn frustratie nog groter toen ik naar het nieuws keek. De leugens die ze daar vertelde.
Volgens de woordvoerder ging ik "herhaaldelijke naar de wc's en gedroeg ik me verdacht op de parking". Dit
leugen kan zwart op wit worden bewezen door de camerabeelden van de shoppingcenter zelf. Waarom
zouden politie agenten zelfs liegen ?
Mijn verhaal is 1 van de velen die er al zijn en die er nog zullen komen. Racial profiling is nu meer dan ooit.
Jongeren, waaronder mezelf, voelen ons meer en meer geviseerd. We kunnen niet eens meer een
middagpauze houden zonder dat er een wapen op ons wordt gericht.
Van de politie verwacht ik ook niets. Er wordt een klacht ingediend maar zoals gewoonlijk gaan ze dit niet
serieus nemen. Jongeren worden dit beu! Ik word dit beu ! Hoe kunnen we normaal functioneren als er
telkens een sticker met "mogelijk terrorist" op je voorhoofd wordt geplakt. Dit is hoe je radicalisme kweekt.
Dit is wat IS in zijn voordeel gebruikt.
Maar de vragen blijven maar komen. Waarom werd ik onderschoot gehouden? Waarom mij ? Waarom ik als
Marokkaan? Was het mijn kledij ? Mijn kleur ? Mijn geloof, dat ze onmogelijk konden weten ? Hadden ze
niets te doen ?
De kans is klein dat ik ooit een antwoord zal krijgen op die vragen maar we mogen het niet laten bij dit ! Ik ga
van het negatieve het positieve maken ! Ik start een hashtag op. Hashtag #MusliminBelgium. De reden
hiervoor is omdat mijn verhaal niet het enigste verhaal is en de anderen moeten ook gehoord worden, om zo
eindelijk mensen wakker te krijgen !
Deel je verhaal met de hashtag #musliminbelgium
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10060:je-bent-een-marokkaansemoslim-in-een-politiestaat&catid=37:wereld&Itemid=50

Beperking en verbod wapenbezit burgers leidt historisch tot tirannie
Ook Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie fel tegen Europese plannen
Nadat de Joden in 1938 eerst via strenge wapenwetten
waren ontwapend en weerloos gemaakt, werden ze niet
lang daarna op transport naar de vernietigingskampen
gezet.
Sommige lezers vonden het naar aanleiding van het
artikel van gisteren maar een gevaarlijk idee om burgers
toe te staan wapens te dragen. Maar waarom? Waarom
zou u uitgerekend het recht om uzelf te mogen
verdedigen uit handen geven aan een overheid, die zich
al jaren niets meer aantrekt van de wil van het volk, en
talloze besluiten neemt die rechtstreeks tegen ons
belang indruisen (zoals de massale moslimimmigratie)?
Bovendien blijkt het historisch vaak bijzonder slecht af te lopen met burgers die toestaan dat hun overheid
hun de middelen om zichzelf te verdedigen ontzegt en verbiedt.
Wat Brussel nu wil doen doet sterk denken aan het Duitse Reichswaffengesetz in 1938, waarmee zigeuners,
Joden en homo’s categorisch ontwapend werden. De daarop volgende keiharde vervolgingen van deze
minderheden zou tenminste voor een deel anders zijn gelopen als de meerderheid van de bevolking had
vastgehouden aan het recht om wapens te dragen. Mogelijk was dan ook de mislukte democratische
revolutie in Duitsland in 1848 geslaagd.
Mede in dat licht is het tamelijk onthutsend dat zoveel mensen achter een nog strenger wapenverbod blijken
te staan, klaarblijkelijk omdat men denkt dat er overal onstabiele schietgrage figuren rondlopen die, zodra ze
een vuurwapen hebben, dit bij de eerste de beste gelegenheid leegschieten op nietsvermoedende
voorbijgangers.
Strenge wapenwetten zinvol?
Natuurlijk is er om de zoveel tijd een schietpartij op een school of campus in de VS. Maar is het enige
mogelijke antwoord daarop echt ‘verbieden!’ van het bezitten van wapens? In Amerika gaat men onder druk
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van president Obama inderdaad die kant op. Zo voerde de staat New York onlangs de strengste
wapenwetten ooit in, zoals een verbod op automatische M16 geweren en het opleggen van bepaalde
psychologische criteria.
Het aantal doden in de VS als gevolg van vuurwapens lag in 2010 overigens op 11.078. Ter vergelijk: in dat
jaar kwamen er 37.961 mensen bij een verkeersongeluk om het leven; 38.364 mensen pleegden zelfmoord,
158.318 mensen stierven aan longkanker en 780.213 aan de meest voorkomende hartaandoeningen. Zou
het dan niet zinvoller zijn om (eerst) junkvoedsel en tabak te verbieden?
Het gebruik van vuurwapens blijkt bovendien direct gekoppeld aan sociaal-economische en ook etnische
omstandigheden, en zeker niet aan enkel het bezit ervan. Zo blijken blanke Amerikanen die vuurwapens
hebben elkaar statistisch gezien bepaald niet overhoop te schieten. Zwarte Amerikanen doen dat echter wel.
De enkele blanke die met zijn vuurwapen een bloedbad aanricht wordt echter aangegrepen om de illusie te
creëren dat een lastig structureel probleem kan worden opgelost door het bezit van wapens totaal te
verbieden.
Wapengeweld vooral uit illegale bronnen
Een illusie die des te wereldvreemder is als wordt bedacht dat het leeuwendeel van het vuurwapengeweld in
stedelijke gebieden afkomstig is uit illegalebronnen. Hetzelfde geldt voor bijna alle terreuraanslagen in
Europa. Een verbod treft dan ook voornamelijk degenen die hun wapen legaal hebben verkregen. De zwarte
markt wrijft zich nu al in de handen als de strengere wapenwetten inderdaad in heel de VS worden
ingevoerd. ‘Moet men het volk aan tirannie uitleveren?’ schreef de klassieke liberale denker John Locke ooit.
‘Zelfverdediging is een deel van het natuurrecht, en mag de gemeenschap niet worden geweigerd, zelfs niet
tegen de koning zelf.’ Ongeveer honderd jaar later legden de Amerikaanse ‘Founding Fathers’ dit
onveranderlijke recht vast in de grondwet. ‘Als een regering... schadelijk blijkt, dan heeft het volk het recht
om die (regering) af te schaffen of te veranderen... Omdat een goed opgeleide militie voor de veiligheid van
een vrije staat noodzakelijk is, mag het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen niet worden
belemmerd.’
In de context van de daarop volgende burgeroorlog werd duidelijk dat hier niet enkel bedreigingen van
buitenaf, maar ook vanuit het land zelf werden bedoeld. Beter gezegd: van hogerhand, de eigen overheid.
Autoritair controlemechanisme
Of het aan het beroemde ‘second amendment’ lag dat de VS –in tegenstelling to veel Europese landen
(zoals Nazi Duitsland) die wèl strenge wapenwetten invoerden- tot nu toe nooit een totalitair regime kreeg,
kan niet met zekerheid worden gezegd. Wel duidelijk is dat de schietpartij op de Sandy Hook School in
Newtown in 2012, waarbij 26 mensen werden vermoord, geen daad van politiek verzet was. Desondanks is
het gevaarlijk de gruweldaad van een enkele geesteszieke aan te grijpen een geweldmonopolie te
verstevigen, dat in het ergste geval niet meer weg te krijgen zou kunnen blijken te zijn.
Het recht op wapenbezit berust op het liberale concept dat het voortbestaan van de samenleving van
mensen met een vrije wil afhangt, en dat men elkaar ook in zaken van leven en dood vertrouwt. Op de
snelweg wordt dat geaccepteerd. Privé wapenbezit categorisch afwijzen is daarentegen een politieke daad
waarmee een autoritair controlemechanisme aan een vrije samenleving wordt opgelegd.
Beperking leidt historisch tot onderdrukking gewone man
Tegenstanders van het wapenbezit negeren of praten goed dat, zolang er mensen en vuurwapens zijn, de
macht uit een geweerloop komt. Historisch blijkt keer op keer dat als deze macht tot slechts een heel klein
clubje wordt beperkt, dit op de korte of lange termijn onherroepelijk leidt tot machtsmisbruik, steeds verder
gaande beperkingen van de vrijheid en uiteindelijk rechtstreekse onderdrukking van de gewone man. (1)
Dat is precies waar de EU met de nieuw voorgestelde maatregelen op uit is. Bedenk daarbij dat de
Kalashnikovs en explosieven waarmee de moslimterroristen in Parijs hun bloedbad aanrichtten sowieso
illegaal zijn. Wat Brussel wil is de zich netjes aan de wet houdende burgers nog machtelozer en weerlozer
maken tegen dit soort onmenselijk geweld. En misschien moeten we inmiddels ook wel zeggen: tegen de EU
zelf.
Ook KNSA fel tegen Europese plannen
Ook de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) verzet zich fel tegen de Europese plannen.
Niet alleen zal de schietsport in Nederland erdoor worden gedupeerd, maar ‘de KNSA is bovendien van
mening dat er geen enkel verband is tussen de verschrikkelijke aanslag in Parijs en de
schietsportbeoefening in Nederland en in de overige Europese landen. Het is onterecht om de gevolgen van
die aanslag af te wentelen op de schietsportbeoefening.’
‘De KNSA benadrukt nogmaals dat er een strikte scheiding bestaat tussen illegale en legale wapens en dat
de lidstaten van de EU en ook de Europese Commissie zelf dat goed voor ogen moeten blijven houden.’ Nu
al zijn volautomatische (militaire) geweren –zoals Kalashnikovs- verboden. Na de geplande wijziging worden
waarschijnlijk ook semi automatische geweren in de ban gedaan. (2)
Xander - (1) TAZ ; (2) KNSA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Beperking-en-verbod-wapenbezit-burgers-leidt-historisch-tottirannie
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Het Kennedymoment van Vladimir Poetin
Wanneer John F. Kennedy in 1962 had geluisterd naar het
Amerikaanse opperbevel en het grootste deel van zijn regering
dan had de wereld zoals we die kennen nu waarschijnlijk niet
meer bestaan.
Net zoals toen is het nu de beurt aan Vladimir Poetin en heeft
deze nu zijn “Kennedy moment”.
Met het neerschieten door Turkije van een Russisch
gevechtsvliegtuig is het conflict in Syrië op een gevaarlijke
manier geëscaleerd.
Turkije is lid van de NAVO en dat lid heeft net Rusland
aangevallen.
Misschien is de wereld sinds er in 1962 een Amerikaanse U-2 boven Cuba werd neergehaald niet zo dichtbij
een Derde Wereldoorlog geweest.
Toen was het Amerikaanse opperbevel en het grootste deel van de regering van John F. Kennedy vóór het
uitvoeren van vergeldingsbombardementen. Wanneer dit gebeurd zou zijn dan was de Russische leider
Chroetsjov gedwongen geweest om Berlijn in te nemen. Dat zou weer hebben geleid tot verdere vergelding
door de NAVO en voordat men het wist was dit conflict geëscaleerd tot een volledige nucleaire oorlog.
Gelukkig waren Kennedy en zijn naaste adviseurs in staat om deze keten van gebeurtenissen te voorzien,
slaagden erin om de oorlogszoekers te weerstaan, maakten rechtstreeks contact met Chroetsjov en
onderhandelden over een oplossing voor de crisis. Zou Kennedy toen zijn bezweken onder de druk dan is
het twijfelachtig of onze wereld zoals wij die kennen vandaag de dag nog had bestaan. Net zoals Kennedy
toen is het nu aan Poetin om het ultieme leiderschap te tonen. De rest laat het aardig afweten...
Nu heeft Vladimir Poetin zijn Kennedy moment.
Zal Poetin de zaak verder laten escaleren door militaire
actie tegen Turkije te ondernemen of zodanig zware
economische sancties in te stellen tegen het land waardoor
de “Westerse partners” van Turkije weer worden
gedwongen om nog zwaardere sancties tegen Rusland in
te stellen?
Of zal hij kiezen voor een verstandige en misschien wel de
moeilijkste oplossing en dat is zo goed als niets doen.
Het is dan misschien niet het meest macho antwoord aan Turkije, in het bijzonder in het oog van de
Russische bevolking, maar niets doen is in feite de krachtigste reactie.
Er is een sterke leider voor nodig, een met visie, die niet alleen handelt, maar soms ook juist niet als het
noodzakelijk is. We weten nu al dat Poetin de juiste actie zal ondernemen. Hij heeft dit al talloze malen laten
zien, zelfs in tijden waar alle andere partijen volkomen waanzinnig leken te zijn.
Hij heeft geen invasie van Oekraïne uitgevoerd en Kiev ingenomen toen Washington daar een staatsgreep
uitvoerde en aan de grenzen een voor Rusland vijandig regime installeerde. Zijn antwoord was heel beperkt
en bestond uit het veilig stellen van Sebastopol tegen de Amerikaanse zesde vloot en het voldoen aan de
wensen van de meerderheid van de bevolking van de Krim die in een referendum besloten dat ze bij
Rusland wilden horen.
Poetin en met hem Medvedev annexeerden Georgië niet en verdreven de toenmalige president Saakashvili
niet toen deze laatste op een onverantwoordelijke manier geweld gebruikte tegen Zuid Ossetië, waarbij hij
keer op keer overeengekomen wapenstilstanden schond en Russische burgers doodde. Rusland
neutraliseerde het leger van Georgië en keerde daarna terug naar de barakken.
Na de chemische False Flag aanval op Syrië was het te danken aan de behendige diplomatie van Poetin dat
dit niet escaleerde in een oorlog en dat de Syrische president Assad akkoord ging met het vernietigen van
alle chemische wapens in zijn land.
Gedurende de afgelopen 15 jaar is er door Poetin geen geweld gebruikt of gedreigd met geweld tegen
landen die lid wilden worden van de anti Russische NAVO alliantie, zelfs als dit betekende dat de NAVO zich
op de stoep van Rusland bevindt.
Moskou blijft bij het standpunt dat ieder soeverein land hun eigen beslissingen kan en mag maken.
Net als in 1962 toen de wereld haar voortbestaan dankte aan de ingetogenheid van Kennedy en Chroetsjov,
zo leven we nog steeds in relatieve vrede en dat is voor een groot deel te danken aan het geduld en
vastberadenheid van de Russische president, een staatsman van formaat.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10070:het-kennedy-moment-vanvladimir-poetin&catid=37:wereld&Itemid=50
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Kijk uit met drank in je auto in Frankrijk
Wie aan Frankrijk denkt, denkt aan wijn. Maar misschien is het niet
zo’n goed idee om de komende tijd met een fles wijn in je auto
door Frankrijk te toeren.
In het noorden van het land hebben de autoriteiten een totaal
drankverbod afgekondigd tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s
morgens.
In Frankrijk heerst de noodtoestand, ook wel Martial Law
genoemd. Dit is een hysterisch overspannen toestand waarbij
autoriteiten, zowel nationaal als lokaal, als een soort dictators in het wilde weg tekeer gaan.
Zoals we gisteren in een artikel aantoonden eist terrorisme maximaal enkele honderden doden per jaar
vergeleken met bijvoorbeeld de farmaceutische industrie die er ieder jaar honderdduizenden maakt.
De situatie in Frankrijk is nu dat de autoriteiten van Departement Nord voor ’s avonds en ’s nachts een totaal
alcoholverbod hebben ingesteld.
Dat betekent dat je in die periode nergens een fles drank kunt kopen, maar wel kunt drinken in
horecagelegenheden. Ook is het in die periode verboden om drank te bezitten op de openbare weg.
De reden die door de Prefect van het Departement, Jean-François Cordet, wordt opgegeven, is dat ze
iedere politieagent nodig hebben voor de bestrijding van terrorisme en dat die daardoor geen tijd hebben om
zich bezig te houden met allerlei problemen die worden veroorzaakt door drank zoals vandalisme,
burenruzies en opstootjes.
Uiteraard zijn de winkeliers in de regio furieus want die zien hun omzet voor een deel verdwijnen en dat net
met de feestdagen voor de deur.
Een prachtig voorbeeld over hoe Martial Law in de praktijk werkt.
Een lokale bestuurder die in het kader van het bestrijden van terrorisme een dergelijk volkomen onzinnig
besluit neemt.
Mensen drinken evengoed wel omdat het in de horeca niet verboden is en mensen kopen ook gewoon
drank. Het aantal burenruzies, opstootjes en vandalisme zal nauwelijks minder worden.
Wat wel gebeurt is dat een argeloze Nederlandse of Belgische
toerist die bijvoorbeeld via de Kanaaltunnel terugkomt uit Engeland
en ’s avonds laat of ’s nachts het Departement Nord passeert met
een paar flessen drank in de auto, strafbaar is. Je bent dan namelijk
op de openbare weg in het bezit van drank.
Wanneer je misschien bij toeval wordt aangehouden bij een
controle in dat Departement Nord en je hebt ook nog een keer je
uiterlijke kenmerken tegen mét daarbij een fles drank aan boord,
maak dan je borst maar nat want bij alle opsporingsinstanties ter
wereld is één en één nog steeds zeven.
Daarnaast bestaat Frankrijk uit iets van 83 Departementen. Als Departement Nord een dergelijk besluit kan
nemen dan kunnen de Prefecten van die andere 82 departementen dat ook.
Door de noodsituatie in Frankrijk kan dus de belachelijke situatie ontstaan dat er in de afzonderlijk
Departementen een soort eigen wetgeving van kracht is die jij als bezoeker van Frankrijk waarschijnlijk niet
kent.
Het bericht van het verbannen van alcohol ’s avonds en ’s nachts door Departement Nord heeft dan de pers
gehaald, in dit geval de gedrukte Telegraaf. Hoeveel besluiten worden er echter genomen door Prefecten die
niet de pers halen, maar die wel degelijk gevolgen kunnen hebben voor argeloze bezoekers van het land?
Het belang om goed te begrijpen wat er in Frankrijk gebeurt, kan niet worden onderschat. De overheid kan
doen en laten wat ze willen en niemand die er iets tegen kan doen. En zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld
hebben autoriteiten op lokaal niveau ook die bevoegdheid.
Dit is een ramp voor iedere bevolking. Voor een dreiging die statistisch gezien zo enorm klein is dat er
honderdduizenden keren meer kans is dat je overlijdt aan andere dingen dan een terroristische aanslag.
Onze “leiders” kennende zal het niet al te lang meer duren voordat we in een permanente Europese
noodtoestand verkeren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10068:kijk-uit-met-drank-in-je-auto-infrankrijk&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Het smerige spelletje met de Russische jet..!
2015 © WantToKnow.nl/.be
Rusland had de Verenigde Staten op de hoogte gebracht
van de missie van het Russische gevechtsvliegtuig dat
dinsdag door de Turkse luchtmacht is neergehaald. Dat
heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd.
Deze marsroute was tevoren ook afgesproken, vóórdat
Rusland zijn bombardementen op ISIS ging uitvoeren.
Verwarring moet natuurlijk voorkomen worden, waarin de
Westerse alliantie, onder leiding van de VS een
Russische vliegtuig neerhaalt, of andersom.. Maar nee,
de 17 seconden die de Russische jet over Turks
grondgebied vloog, waren genoeg voor de VS om
opnieuw een vuurtje te stoken tussen Rusland en de Europese NAVO-partners.
De Russische bombardementen op de goedkope Turkse olie,
zijn natuurlijk erg pijnlijk voor Turkije..
Maar is het neerhalen van de jet, op basis van het
bovenstaande kaartje niet veel logischer.. Want bij elke
‘misdaad’ is er toch een motief nodig.. Mits je niet met
psychopaten te doen hebt, die ‘iets-zomaar-doen’, zit achter
elke politiek-militaire actie een motief. Nou kijk maar eens
naar het kaartje.. De Turken zijn woedend omdat ze worden
afgesneden van de goedkope ISIS-olie die uit Syrië, met
medeweten van de VS en bondgenoten, naar hen wordt
getransporteerd..
De kletskoek-propaganda van de Turken gaat inmiddels
gewoon door; nu verklaart Ankarat, dat de nationaliteit van
het Soechoj-24-vliegtuig, niet bekend was.. “Onzin”, zo
sprak Poetin, ná zijn gesprek met Hollande van de week. “De Verenigde Staten, die een coalitie leiden
waartoe Turkije behoort, kenden zowel route als tijdstippen van onze vliegtuigen, en precies op de
(door Moskou meegedeelde) plaats en tijd worden wij (het Russische vliegtuig) geraakt”..! En
opnieuw herhaalde hij, dat diet vliegtuig boven Syrië vloog en zelfs helemaal niet boven Turks grondgebied
geweest zou zijn.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov windt er ook geen doekjes
om.. ‘Het doorgeven van onze vluchtgegevens is ons duur komen staan.”
De laffe rol van de Turken komt keihard aan het licht..!!
“Men krijgt de indruk”, zei de Russische president, “dat de Turkse leiders
doelbewust de Russische-Turkse betrekkingen in een impasse sturen. Turkije was
onze vriend, bijna een bondgenoot, en het is zonde dat dit op zo’n idiote manier om
zeep wordt geholpen”. De Russische leider stelde gewoon in het openbaar vragen,
die we natuurlijk niet op het NOS-propaganda-journaal te zien krijgen, over de olie
van IS en of deze in Turkije verkocht wordt.. Deze uitspraak van Poetin zou toch
elke burger in de EU, ná de aanslagen in Parijs, moeten treffen..?
“IS verdient honderden miljoenen, zo niet miljarden, aan de verkoop van olie en deze terreurgroep
wordt beschermd door het leger van een heel land. Het is dan ook niet vreemd dat ze zo moedig zijn,
mensen op zulke gruwelijke manieren kunnen vermoorden en terreurdaden over de hele wereld
kunnen plegen, inclusief in het hart van Europa. “
Gebaseerd op analyse van het Russische ministerie van Defensie, verklaarde minister Lavrov van
Buitenlandse Zaken: “We hebben serieuze twijfel aan het onopzettelijke karakter van deze daad. Het lijkt op
een geplande provocatie. Ook het filmen van het neerhalen van deze jachtbommenwerper, betekent dat de
Turkse filmploeg was getipt. En ja, wij geven vluchtgegevens door van onze verkenningsvluchten en zijn
kennelijk zo in ons eigen mes gelopen.”
Turkije is het laffe land dat een tegenstrijdige rol speelt in de strijd tegen IS en het Westen -inclusief de
Nederlandse regering EN HET NOS-journaal- willen dit niet hardop zeggen om de Turkse president Erdogan
als bondgenoot te behouden. In de hoop dat hij zijn land en luchtruim beschikbaar blijft stellen voor
aanvallen op Syrië, of omdat iederéén boter op zijn hoofd heeft… Omdat iederéén wel weet dat ISIS een
Amerikaanse-CIA-uitvinding is, die als camouflagedeken moet dienen, bij de aanvallen op het regime van
president Assad..??
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Een andere foto van de ongelooflijke verwoestingen die de
Russische bombardementen hebben aangericht aan de ‘ISISolie-industrie’..
Via Turkije kunnen geld, mensen en materieel naar Syrië worden
gesmokkeld. Ook de Russische premier Medvedev heeft gezegd
dat Turkije een financieel belang heeft bij de oliehandel met
terreurgroep IS. “De Turkse acties zijn bedoeld om de
Islamitische Staat te beschermen,” zei hij. “En dat is niet
verrassend, gezien de informatie die wij in handen hebben over
het financieel belang van sommige Turkse functionarissen bij de
aanvoer van olieproducten van IS.”
Valse paspoorten ook uit Turkije afkomstig..!
De Britse onderzoeksjournalist dr. Nafeez Ahmed heeft daarnaast onthuld dat Turkije, al geruime tijd lid van
de NAVO, de Islamitische Staat financiert. Het land steunt volgens hem ook andere terreurgroepen zoals
Ahrar al-Sham en Jabhat al-Nusra. Dr. Ahmed onthult dat Turkije tot over zijn oren verwikkeld is geraakt in
een clandestiene samenwerking met islamitische groeperingen in Syrië, waaronder IS. Het ergste is nog
dat de grote westerse mogendheden daar niets aan zullen doen, aldus de journalist. Volgens Ahmed
zijn ook de Syrische paspoorten die werden gevonden na de aanslagen in Parijs, vervalst en nagemaakt in
Turkije. De Turkse media meldden onlangs dat Turkije al meer dan 100.000 valse paspoorten heeft
uitgedeeld aan IS-strijders.
De Soechoj-24-jachtbommenwerper, waarvan afgelopen
dinsdag 24 november een exemplaar werd neergehaald
door Turks-CIA-gedreven krachten.
De invloed van de CIA..
Het is een logische veronderstelling dat het motief van
deze moordadige actie tegen feitelijk een bondgenoot
(tegen ISIS), bestaat uit het proberen tegen elkaar
uitspelen van partijen. Er is de VS natuurlijk niets aan
gelegen om Rusland opnieuw toenaderingen tot Europa
te zien maken; zij steken daar liever een stokje voor,
omdat het de NAVO-broederschap feitelijk ondermijnt.. Het lijkt erop dat de CIA, net als het halfjaar voor de
crash van de MH17 in Oekraïne, dikke maatjes is geworden met de geheime diensten in Turkije en proberen
een grotere oorlog te ontsteken.. Het enige probleem is, dat de CIA haar ISIS-dekmantel niet kan onthullen..!
President Poetin heeft inmiddels de order gegeven, dat de VS GEEN ENKELE info meer krijgt over de
vluchten die de Russen boven Syrië maken. Maar belangrijker is de order om de gevreesde S-400
luchtdefensie-afweerinstallaties in te schakelen en te stationeren op de luchtmachtbasis ‘Hmeymim’ in Syrië.
De raketten van dit systeem hebben een reikwijdte van 250 kilometer, waarbij eenvoudig de grens met
Turkije kan worden bewaakt, die max. 80 km weg ligt van deze basis. Het is een dodelijk wapen, zeker
gecombineerd met de inzet van een Russiche kruiser in de Middelandse Zee. Elk Turks-CIA-NATO-vliegtuig
is nu werkelijk gedoemd, wanneer het opnieuw zou komen tot een confrontatie tussen Russen en (een van
de) NAVO-landen.
Inmiddels is duidelijk afgesproken, kennelijk ook tussen
Poetin en Hollande, dat gematigde terrroistische
strijdgroepen niet zullen worden aangepakt.. Wij vragen
ons af, wat het criterium voor ‘gematigd’ dan is..!!
China zegt deelname toe.. UNIEKE BESLISSING..
Volgens militaire bronnen heeft ook China, een aantal
weken geleden, in een unieke beslissing, de Russen
toegezegd, dat het mee zal doen in de Russische
campagne tegen ISIS, die 30 september van start ging.
Het gaat om de inzet van Chinese J-15
gevechtsbommenwerpers, de gestationeerd zullen
worden op het Chinese vliegdekschip Liaoning-CV-16.
Deze beslissing is uniek te noemen, omdat China zich altijd uiterst terughoudend opstelt, wanneer het gaat
om militaire inzet, elders in de wereld, buiten de Chinese invloedssfeer.
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Dit Chinese vliegdekschip, de Liaoning-CV-16, is
inmiddels voor de kust van Syrië gestationeerd. Het was
de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi,
die deze beslissing toelichtte, na een zitting van de
Veiligheidsraad in New York: “The world cannot afford to
stand by and look on with folded arms, but must also not
arbitrarily interfere (in the crisis).” of in goed Nederlands:
‘De wereld kan het zich niet veroorloven toe te staan
kijken, met gekruiste armen voor de borst, maar dient
ook niet naar eigen goeddunken te gaan handelen (in
deze crisis)‘.
Het Chinese vliegdekschip Liaoning-CV-16.
De Russen mogen ook steeds meer op Irakese steun
rekenen, want ze mogen gebruik gaan maken, voor hun
bombardementen tegen ISIS, van de luchtmachtbasis ‘Al
Taqaddum’ nabij Habbaniyah, 74 km westelijk van
Baghdad. (Overigens doet deze luchtmachtbasis ook
dienst als uitvalsbasis voor zo’n 5000 Amerikaanse
troepen). Een gemeenschappelijke Russisch-IraanseSyrische-Irakese-coalitie is hiermee gesmeed. Zij werken
vanuit een commando-centrum in Irak, vanuit het Irakese
Ministerie van Defensie en hoofdkwartier van de militaire
staf in Baghdad.
Wat wij hier in Nederland dus te horen krijgen, met name
via het NOS-journaal, het propagandakanaal van de
Nederlandse regering, komt dus in geen enkele manier maar in de buurt van de werkelijke ontwikkelingen in
Syrië. Waar Rusland dóórgaat met het strategisch positioneren van vooral een buffer tegen de AmerikaansWesterse-coalitie. En al die tijd blijft de vraag: ‘Waarom is het zo stil, vanuit Israëlische kant. Van de kant van
de Likud-regering van Netanyahu.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/het-smerige-spelletje-met-de-russische-jet/

Nooit gezien: negatieve rente voor particulieren
24/11/2015 Jonas Vets
Nadat enkele banken in Europa al een negatieve rente
oplegden aan institutionele spaarders, is het nu ook de
beurt aan de particulieren.
De Zwitserse bank ABS verlaagde recent haar interest
op spaarrekeningen. Wie minder dan 100.000 Zwitserse
frank (€92.400) op zijn rekening heeft staan betaalt 0,125% per jaar, wie meer heeft moet 0,75% afdokken.
Als je dus bijvoorbeeld €10.000 bij deze bank hebt geparkeerd, betaal je daar nu dus jaarlijks €12,50 rente
voor. Bovenop de standaard kosten! Wie €100.000 heeft gespaard betaalt €750 euro!
Het is een maatregel die tot nu toe geen enkele bank durfde te nemen. De banken die deze maatregel al
namen, legden hem enkel op aan institutionele rekeninghouders voor grote bedragen.
Maar naarmate de centrale banken hun rentes blijven verlagen, wordt de situatie alsmaar prangender voor
spaarbanken.
In Zwitserland heeft de centrale bank de voornaamste rentevoet op -0,75% gezet, in Zweden staat hij op 0,35%. De ECB rekent dan weer 0,2% aan aan banken die bij haar geld parkeren.
Wat erger is: dit lijstje groeit constant. Het is een tendens en binnenkort kan het uw bank zijn die met slecht
nieuws komt.
Negatieve interestvoeten moeten de economie stimuleren, maar kunnen onvoorziene gevolgen hebben. In
theorie zouden banken gemakkelijker geld uitlenen als de rente laag staat. Maar wat als het aanrekenen van
een negatieve rente de spaarders hun geld onder de matras doet steken?
Als spaarders hun geld afhalen om de negatieve rente te vermijden, dan kan de bank minder geld uitlenen.
Het exacte tegengestelde effect! Om nog maar te zwijgen van een mogelijke bank run.
De financiële repressie rukt gestaag verder op: manipulatie van markten, de oorlog tegen cash, negatieve
interestvoeten… en we kunnen niet meer doen alsof dit enkel gebeurt in ontwikkelingslanden.
We hebben het hier over Zwitserland, in het hartje van Europa, een van de grootste financiële centra. Als je
geld daar zelfs niet meer veilig is, waar dan nog wel?
Bron: Mish
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Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlaggen (o.a. Operation Gladio)
Een uitgebreide en buitengewoon interessante documentaire over
psychologische oorlogsvoering. In dit derde deel uit de
documentaire serie van Counter Intelligence – Shining a Light on
Black Operations vertellen oud geheim agenten uitgebreid over
het fenomeen van valse valg aanvallen.
In de inleiding komt voorbij hoe psychologische oorlogsvoering al
werd toegepast in het verre verleden door o.a. Alexander de
Grote en Genghis Khan. Daarna wordt er ingegaan op valse vlag
plannen zoals Operation Northwoods en valse vlag operaties
zoals Operation Gladio. Vooral Operation Gladio is interessant
omdat het slachtoffer van deze valse vlag operaties voornamelijk
West-Europese burgers waren.
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog pleegden geheime
diensten van eigen landen in samenwerking met geheime diensten van ‘bevriende naties en organisaties’
zoals o.a. de VS en de NAVO succesvol aanslagen op West-Europese burgerdoelen. Deze
aanslagen/moorden werden via de mainstream media toegeschreven aan communistische extremisten om
zo een extern vijandbeeld bij de bevolking te scheppen. Dit werd gedaan om Europa en Rusland tegen
elkaar op te zetten. Deze strategie werd toendertijd bij geheime diensten ook wel – The Strategy of Tension
– genoemd.
Het is belangrijk dat mensen deze documentaire kijken omdat hieruit blijkt dat terreur op Europese bodem in
het verleden voornamelijk blijkt te zijn veroorzaakt door eigen geheime diensten en die van ‘bevriende
naties’. Ook zien we dat mainstream media in het verleden ook systematisch de verkeerde partijen als dader
aanwees en daarmee veel angst e boosheid onder de bevolking op heeft geroepen richting totaal verkeerde
partijen.
Part 3: The Strategy of Tension
The Strategy of Tension examines the history of false flag operations used for war, propaganda and
psychological operations–or ‘psy-ops.’
Operation Northwoods and Operation Gladio are examples used to illustrate the nature of clandestine
operation planning and execution; as well as shedding light on the intent and extent to which the National
Security apparatus manipulates events and manufactures outcomes to suit its goals. This programme also
looks at the issues that spin off from the history of false flag operations–such as how conspiracy theories are
used to discredit inquiry and investigative journalism; and also how the cultural preconditions around
dismissing false flag operations serve to protect their continuation and ‘plausible deniability.’
Valse vlaggen worden vaak door eigen of bevriende overheden
gebruikt om zo de bevolking te mobiliseren voor een oorlog die de
heersende klasse graag wil voeren om hun slavenkolonie wat uit
te breiden.
De andere 4 delen van deze 5 delige documentaire serie zijn ook
zeer de moeite van het bekijken waard. Je zult voorgoed met een
andere blik naar de wereld kijken. En stuur deze documentaire
serie vooral ook door aan politie agenten, mensen in het leger,
journalisten en mensen die bij geheime diensten werken. Het is
van essentieel belang dat juist mensen in die posities weten wat er speelt op dit gebied.
This 5-part documentary is a great expose on the national surveillance state that has arisen over the last 50100 years. Manipulating elections, overthrowing foreign governments, and secret assassinations are just a
few of the heinous acts committed in the name of national security. Now that Edward Snowden has blown
the lid off of the NSA’s Prism snooping program, this film series is even more important and relevant.
En als we dit verleden van terreur op Europese bodem kennen en nu de huidige terreur zien, zou het wellicht
mogelijk zijn dat Europa een nieuwe golf van Operation Gladio aanslagen over zich heen krijgt?
En wat moeten we denken van mainstream media journalisten die ondanks deze openbaar beschikbare
informatie het idee van valse vlaggen nooit als een optie bekijken en behandelen in hun
verslaggeving?
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations alle 5 delen via Meta-Noia
films.
-) Overzicht van 54 gedocumenteerde valse vlaggen
-) 100 jaar mindcontrol experimenten en psychologische oorlogsvoering
-) Wie hebben er baat bij oorlog?

NIEUWSBRIEF 236 – 30 NOVEMBER 2015 – PAG. 32

-) Wat drijft de psychopaat?
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Mensen betalen voor hun eigen onderdrukking
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het geloof in een heersende klasse voegt alleen maar geweld toe aan een maatschappij
-) Een kijkje achter de schermen bij de geheime diensten
http://achterdesamenleving.nl/geheim-agenten-vertellen-uitgebreid-valse-vlaggen-zoals-operationgladio/#.Vk7GTvlbWUm

‘Vuurtoren van de islam in Europa’ staat in Brussel, met dank aan koning Boudewijn
Big Mosque of Brussels
In een opiniestuk in de New York Times onderstreept de
Algerijnse journalist en auteur Kamel Daoud de invloed
van Saoedi-Arabië op de Islamitische Staat. Daoud stelt
– vanwege de dubbelzinnige houding van de Saoedi’s
tegenover de terreurorganisatie – de
vriendschapsbanden tussen het koninkrijk en het Westen
in vraag:
Er is de ‘zwarte’ IS en de ‘witte’ IS. De eerste onthoofdt,
doodt, stenigt, hakt handen af, vernietigt het wereldpatrimonium, haat archeologie, vrouwen en alles wat niet
moslim is. De tweede is beter gekleed, properder, maar doet exact hetzelfde. De Islamitische Staat en
Saoedi-Arabië.”
In zijn strijd tegen het terrorisme bekampt het Westen de eerste, terwijl het de andere de hand schudt. Een
systeem van ontkenning en de prijs die er voor betaald moet worden. Men wil de fameuze strategische
alliantie met Saoedi-Arabië redden, maar vergeet daarbij al te graag dat dit koninkrijk berust op een andere
alliantie, die met een religieus apparaat dat het wahabisme – het ultra-puriteinse islamisme dat de basis van
IS vormt – produceert, verdedigt, verspreidt en predikt.”
Een fenomeen dat door de Belgische en tot de islam bekeerde islamoloog Michaël Privot wordt bevestigd in
de Franse krant Libération. Volgens hem is de salafistische gedachte sterk verankerd bij de Brusselse
moslimbevolking. Sinds het begin van de jaren 1960 financierde Saoedi Arabië er de opening van de Grote
Moskee en van een islamitisch cultureel centrum. Saoedi-Arabië benoemt er de verantwoordelijken en
verspreidt er de wahabistische gedachte, die een ultra-orthodoxe islam uit de zevende eeuw verdedigt. De
Saoedi’s geven jonge Belgische moslms gratis studiebeurzen in Medina. Uit documenten van Wikileaks
bleek in juni dat België al in 2012 bij de Saoedi’s zijn bezorgdheid uitte omtrent het integrisme dat binnen de
Grote Moskee wordt gepomoot.
Via het Facebookaccount van Marc Ernst krijgen we inzage in een zeer lezenswaardig stuk van auteur
Thierry Debels, waarin de nauwe banden tussen België en het Huis van Saoed nog eens worden benadrukt.
Aan de origine van deze hechte vrienschap ligt volgens Debels… wijlen koning Boudewijn:
Meer over: Klik> wahabismeSaoediArabiëIslamitische Staatkoning BoudewijnGrote
Moskee
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De lugubere wereld van mindcontrol
In vele gevangenissen werden / worden alle gevangenen
geprogrammeerd, net zoals in het leger, waren / zijn er
gigantische legerbassissen in Amerika waar IEDEREEN binnen
de basis onder mindcontrol getraind werd / wordt om
sluipmoordenaar te worden. In mijn boek Mindcontrol schreef ik
in Januari van dit jaar [2015] een visioen, een denkbeeld, waar ik
midden in de nacht mee wakker werd.
MULTI-MODE PROGRAMMERING
Kathleen Sullivan vertelde dat ze gebruikt was om zowel mannen als vrouwen seksueel te behagen in de
zogenaamde "Beta" modus. De "Delta" modus was voor het gebruik van haar gespecialiseerde inzet als
sluipmoordenaar, bewakingsexpert, en als onderdeel van een team bij het ontzetten van gijzelaars. Tijdens
haar gebruik in de "Beta" modus, verklaarde zij getuige te zijn geweest van een klein meisje, dat daar bij die
gelegenheid was, om seks te hebben met Margaret Thatcher.
Maar wat is Alpha, Beta, Delta and Theta programmering?
"Alpha was de basis voor alle andere programma`s, zo lijkt het mij achteraf althans, waarbij een enorme
hoeveelheid informatie in mijn geheugen werd opgeslagen, zeg maar gerust: in mijn geest, dat weer gebruikt
werd door programmeurs om de andere programma`s te ontwikkelen. Dat was ook het gedeelte waar de
meer specifieke kennis werd opgeslagen. Beta was het seksueel behagende gedeelte, dat ook wel Barbie
genoemd werd, net als de pop.
Overlevenden Cathy O`Brien en Brice Taylor waren ook langdurig onderworpen aan de Beta seksslaaf
programmering. Zij werden, net als de actrice Marilyn Monroe, "het Presidentieel Model" genoemd. Dit waren
de topmodellen die speciaal geprogrammeerd waren voor het gebruik door Top Politici, omdat ze onmogelijk
uit te horen waren, en veiliger dan de bank van Engeland ( althans……. dat dacht men toen)
Volgens een boek dat in 1981 al verscheen van auteur Fritz Springmeier, die de Nieuwe Wereld Orde ook al
aan de kaak probeerde te stellen, was het Cathy O`Brien die gebruikt werd in een film als lesmateriaal voor
een nieuwe lichting programmeurs. De titel van deze "controversiële informatieve film" was:"Hoe splits je een
persoonlijkheid, en hoe creëer je een seks slaaf." Daarvoor werden twee heuse pornoproducenten
aangetrokken om deze trainingsfilms te maken. Kathleen kan zich nog herinneren dat ze in deze alternatieve
persoonlijkheden zowel als kind maar ook als volwassene gebruikt werd. Ze had zelfs meerdere "alters" voor
zowel haar rol als kind als voor de rol van volwassene. "In deze alternatieve staat van trance verweerde ik
mij niet. Ik was niet angstig, kende geen schrik of pijn. Ik was een totale robot, alleen maar bezig met
behagen zoals ik geprogrammeerd was."
Delta programmering is een militair sluipmoordenaars programmering, die langzaamaan in het bewustzijn
van de samenleving begint door te sijpelen in films als La Femme Nikita, en daar weer de Amerikaanse
verfilming van, onder de titel: Point Of No Return en The long kiss Goodnight.
Over deze Delta training wist Kathleen nog het volgende te vertellen:" De alters die gebruikt werden tijdens
operaties als bijvoorbeeld een moord of meerdere aanslagen, of invallen, maar ook als lijfwacht of als
onderdeel van een team tijdens het bevrijden van gijzelaars, werden allemaal strikt gescheiden gehouden.
Elke alter werkte vanuit zijn eigen geprogrammeerde emotie, en ik had een behoorlijk aantal alters die
allemaal andere dingen deden. Dit was speciaal zo geprogrammeerd, zodat één alter zich nooit het hele
gebeuren zou kunnen herinneren, als het zich überhaupt al IETS kon herinneren. Je werd ook willekeurig uit
een groepje robots gepikt voor een bijzondere opdracht, ik was dan nooit alleen. Er waren altijd meerdere
robots met ieder hun eigen specialisatie. Als je bijvoorbeeld als lijfwacht een diepe genegenheid voelde voor
degene die je beschermen moest met je eigen leven, dan mag die alter niet op pad gestuurd worden om
iemand te gaan vermoorden. Het menselijk geweten blijft een moeilijk te controleren afdeling voor de
programmeurs, ook onder mind-control. Soms hebben ze dingen niet helemaal zo goed in de hand als ze
zouden willen. De beste moordmachine zou op het cruciale moment plotseling medelijden kunnen krijgen
met zijn slachtoffer. Het motief en de emoties zitten dus in aparte vakjes opgeslagen, en dat is de reden dat
je zoveel alters hebt.
Het berekende mengsel van goed en kwaad lijkt wel een handelsmerk te zijn van de lieden achter dit hele
gruwelscenario, want aan de ene kant worden wij mensen beduveld waar we met de neus boven op staan,
door alle criminaliteit die wereldwijd door dit gespuis plaats vind achter de schermen, maar tegelijkertijd
houden deze goochelaars ons een lege hoed voor en toveren er weer een vrijwillige bijdrage uit van een
paar miljard aan een of ander "goed doel", zoals voor de Ebola bestrijding of het Wereld Natuurfonds.
Hoe kwam Brice Taylor tot de ontdekking dat ze zelf een slachtoffer was
van geïmplanteerde MPD en dat ze geprogrammeerd was?
Brice Taylor verteld hierover:" Het begon in 1985, toen ik in een zware aanrijding verzeild raakte waarbij mijn
hoofd door de voorruit knalde. Ik begon een soort van flashbacks te krijgen, flitsen uit het verleden, alsof een
inwendige bloeding de ene alter met de andere alter in verbinding bracht. Door al het geavanceerde
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programmeren in het verleden was een hersenhelft ontoegankelijk geworden voor me. Ik denk dat wat er
gebeurde was, dat ik begon met toegang te krijgen tot weerszijden van mijn hersenen. Dat er een opening
geforceerd was door de enorme klap op mijn hoofd tijdens het ongeluk."
"Dus een flinke klap op het hoofd heeft je tot "bezinning" gebracht?"
"Ik denk dat je dat zo kunt stellen ja."
Als Brice Taylor tot bezinning kwam door een flinke dreun op het hoofd, wellicht dat dit boek, deze bron van
informatie net dat "tikje" was dat voor mij de doorslag gaf. Mij heeft het wakker geschud, en dat is de reden,
dat ik dit monnikenwerk, om al deze informatie te vertalen en te bewerken, op me genomen heb. Ik vond dat
iedereen dit moest weten. Wellicht, dat het ook iets met u doet.
En dan tot slot nog even dit. Het was een plotselinge overpeinzing die me midden in de nacht uit mijn bed
deed komen, om te gaan schrijven. Toen ik deze gedachtenflits eenmaal had, liet het me niet meer los en
kon ik de slaap toch niet meer vatten. Ik ben midden in de nacht opgestaan. Ik moest dit eerst op papier
zetten, bang dat ik mezelf later niet meer zou kunnen herinneren aan deze ingeving.
Mijn hersenkronkel was deze: Nu het bekend is, laten we zeggen: "de geest is uit de fles ," dat men in
Amerika op grote schaal bezig is om complete pelotons van dit soort robotten te programmeren, wie zegt
ons dan dat dit alleen nog in Amerika gebeurd?
De getuigenissen in dit boek gaan allemaal ver terug in de tijd. Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan, en de
technologische ontwikkeling al helemaal niet. Ik vraag me dan ook af:"Hoe ver zijn ze NU met het uitvoeren
van hun plannen, en hoeveel van zulke legers als beschreven door Cathy O`Brien zijn er inmiddels? "
U mag mij gerust paranoia noemen, maar de feiten liegen er niet om. Denk ook even terug aan het aantal
zelfmoorden in de bankwereld, in januari / februari 2014 toen er in enkele weken tijd 6 topfunctionarissen
van bankgebouwen sprongen. Was dit voorkennis van robots in hoge posities in de bankwereld die zich
"iets" begonnen te herinneren, en zich daarom plotseling van het leven beroofden door van bankgebouwen
te springen? Of zat hun tijd er gewoon op, waren ze te oud geworden? Ze waren allen rond de 35 jaar.
Het gaat hier over mensen in onze samenleving die we op straat niet als robot kunnen / zullen herkennen,
omdat ze er net zo uitzien als u en ik, en zo op het oog, en aan de buitenkant, toch ook gewoon mensen zijn.
Mensen die "normale" banen vervullen zoals: bankiers, pausen, rechters, koningen, advocaten,
politieagenten, priesters, acteurs en actrices, zangers en zangeressen, ministers en presidenten, soldaten,
dokters, tandartsen enz. Banen, waar deze samenleving volledig op steunt en waarvan deze maatschappij
afhankelijk is. Banen die deze samenleving echter ook op elk gewenst moment volledig kunnen ontwrichten,
wanneer ze vervuld worden door de verkeerde mensen of robotten, of wanneer deze robotten door
"hogerhand" daarvoor de opdracht gegeven word. Was de vorming van een verenigd Europa daar misschien
een voorbeeld van? Zijn de functies binnen de Europese Unie al ingevuld door robots, of moet dat nog
gebeuren? De komst van de Euro, wie zat daar nou echt op te wachten? De Euro waar wij in Nederland
"nee" tegen gestemd hebben in een referendum nota bene.
Dat zet mij aan het denken ...
Elke strateeg, ( en Henry Kissinger in het bijzonder, heeft beslist bewezen, uniek en geniaal te zijn in zijn
sluwe plannen ) denkt steeds enkele zetten vooruit, net als een schaakgrootmeester. Je moet de
tegenstander altijd te slim af zijn. Vergeet hierbij de uitspraken van Kissinger niet. Hij had vele dubbelzinnige
teksten, die je goed moet weten te interpreteren.
Een van Kissingers uitspraken was: "Doe alles wat niet gezien mag worden onder de bescherming van het
daglicht, dan is er niemand die oplet," en nog een zo`n uitspraak van Henry Kissinger: "Als je iets te
verbergen hebt, doe het dan op een plek waar iedereen het zien kan," Het is dus een kwestie van de juiste
stukken gewoon zichtbaar op tijd op de juiste plek brengen vóórdat je kunt toeslaan met één enkele
vernietigende klap. Stel nu eens voor dat…….en nu wordt het griezelig!
Stel nu eens, dat er op grote schaal compleet geprogrammeerde robots elk land dat als doelwit geldt binnen
gebracht moeten worden? Hoe zou je dat onopvallend op grote schaal kunnen doen? Waar laat je die parate
troepen midden in de samenleving, onder het oog van de bevolking, zonder dat er iemand vragen gaat
stellen?
Antwoord: "Dan creëer je oorlogen in het buitenland en zodra de vluchtelingenstroom op gang begint te
komen, stop je het ene na het andere asielzoekerscentrum vol met mensen die de taal niet spreken,
misschien wel ziek of vuil zijn, armoedig en behoeftig. ( Het robottenleger) Het overgrote deel van de
bevolking wil deze asielzoekerscentra echt niet in zijn of haar woonwijk hebben, zo midden in de
samenleving, en men loopt er het liefst met een grote boog omheen, en dat, dames en heren, is nu juist de
bedoeling! Zo weinig mogelijk communicatie over en weer. De sluimerstand van de robotten niet verstoren.
Laat ze nog even slapen.
Robots in Den Haag schrijven ons de spelregels voor, voor ons land, Robot Mutti Merkel voert tot op de punt
en de komma nauwkeurig haar opdrachten uit en helpt zo systematisch heel Duitsland naar de knoppen. De
robots in Brussel bepalen helemaal niets zelf, maar zijn slechts doorgeefluikjes van opdrachten van de
Nieuwe Wereld Orde voor heel Europa. Duivelse misgeboorten, in een gigantisch landgoed, ergens op
aarde, bepalen alles voor de hele onwetende wereld, door op afstand deze regerende robotten aan te
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sturen. Het onderlinge toneelspel verdient beslist een paar Awards. De burger heeft het nakijken, geen
inspraak. "Ik stond erbij en ik keek ernaar," is straks het enige wat je nog aan je kleinkinderen weet te
vertellen. Als je dat tenminste nog mee mag maken.
Wat de toekomst ons werkelijk gaat brengen, zal alleen de toekomst zelf ons kunnen leren.
Getekend: Quasimodo
- schrijver van het boek / eBoek Mind Control.
Noot van de schrijver:
Ook Toos Nijenhuis heeft bij mij thuis in mijn eigen woonkamer verteld over
haar periode dat ze uitgezonden werd door de NEDERLANDESE REGERING
om als moordenares dienst te doen in Australië. Als je het hoopje mens
tegenover je zag zitten, kon je niet geloven dat ze ook maar in staat was om
een potlood met haar blote handen te breken. De schijn bedriegt echter enorm
in dit verband. Als de eigen persoonlijkheid aan de kant gaat staan om volledig
vervangen te worden door een andere persoonlijkheid, komt met die
metamorfose ook de bijbehorende kracht, kennis, vaardigheden en
koelbloedigheid. Zolang iemand niet "geactiveerd" is om zijn of haar rol te
vervullen, merk je er niets aparts aan. Ze noemen mensen onder mindcontrol
in die toestand "sleepers".
Waar ik mezelf in dat verband op dit moment erg veel zorgen over maak zijn
de honderdenduizenden zogenaamde "asielzoekers- immigranten" die Europa
als een tsunami overspoelen, als dat allemaal "sleepers" blijken te zijn, die nu
ongehinderd door ook maar enige vorm van grenscontrole, gepakt en gezakt
met die enorme voorraad munitie over de grens wandelt die Amerika nog maar pas vorig jaar opkocht, dan
kunnen we onze lol hier nog op. Kijk maar naar de jongste gebeurtenissen in Parijs. Ik zweer je dat dit
slechts het begin is van alle ellende.
https://youtu.be/zhl01wQm7sg

Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je
niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader]
Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen
waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale
voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De
samenleven is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen.
Ontdek [archief]
- See more at: http://gedachtenvoer.nl/page/De-Lugubere-Wereld-van-MindControl.html#sthash.pA6Gr2EQ.dpuf

Kind geneest van hersentumor ‘na kus van Bergoglio’
Toen Bergoglio in september in de VS was, ervaarden Joey en
Kristin Masciantonio een “mirakel” toen Bergoglio spontaan
hun één jaar oude dochter Gianna op het hoofd kuste.
Nu, twee maand later, geloven ze dat dit heeft geholpen tot het
verdwijnen van de tumor van Gianna, zoals te zien is op recente
scans. Gianna had namelijk een zeldzame, niet te opereren
hersentumor. Haar bloedcellen vielen haar hersenen aan weken na
haar geboorte en operatie was geen optie. Toen Bergoglio in het
land was wilden ze een glimp van hem zien, maar ze kregen wat meer dankzij een vriend van de FBI.
“Ik denk dat dit allemaal van God komt. Ik geloof dat de paus een boodschapper is van God,” zo zei Joey
Masciantonio aan CBS news.
De man die Gianna ophief voor Bergoglio is Domenico Giania, een bodyguard van Bergoglio. Dominic is de
naam van Gianna’s oudere broer en ze geloven dat dit nog een teken is van Goddelijke interventie. Ze
zeggen dat het bewijs zichtbaar is in de scans. De scan van augustus toont de tumor, in de scan van
november is er amper nog een tumor te zien.
“Ze wordt beter en sterker. Ze werpt zoentjes. Ze begint te wijzen naar dingen”
“Vorig jaar ging het over leven ter ere van haar, nu kunnen we leven met haar,” aldus Joey Masciantononio
nog.
http://philadelphia.cbslocal.com/2015/11/20/philadelphia-babys-brain-tumor-shrinks-after-kiss-frompope/#.VlHgLzQktyk.facebook
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Echter, dat dit zou gebeuren werd reeds bijna 4 jaar geleden voorzegd:
Profetie uit het Boek der Waarheid:
Jezus Christus, 21 januari 2012, over de opvolger van Benedictus (de Valse Profeet):
Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en
liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén
teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke
nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een
uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn
mond zal in twijfel getrokken worden. Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de
mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij mirakels kan verrichten.
http://restkerk.net/2015/11/23/kind-geneest-van-hersentumor-na-kus-van-bergoglio/

Onze 'bondgenoot' Turkije
Het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig door
de Turkse luchtmacht kan verregaande consequenties
hebben voor de internationale stabiliteit. In wezen is het
namelijk niets minder dan een glasharde oorlogsdaad. Wat
echter nog meer zorgen baart is de reactie van westerse
leiders evenals de NAVO, die onvoorwaardelijk achter
Turkije beweren te staan. Het is al jaren lang duidelijk dat
de Turkse belangen verre van overeenkomen met die van
het Westen, maar desondanks wordt de samenwerking op zowel militair als EU-niveau doorgezet. Waarom
heeft het almaar islamiserende Turkije recht op grenzeloze westerse steun?
De beslissing F16’s op het Russische Sukhoi toestel af te sturen is uiterst controversieel. Turkije beroept
zich op het recht zijn grondgebied te verdedigen, maar is daarin absoluut niet consequent. In de afgelopen
jaren hebben meerdere gevechtsvliegtuigen van andere mogendheden – zoals Israël en Griekenland – het
Turkse luchtruim betreden, wat vervolgens diplomatiek werd opgelost. Bovendien heeft het Russische
toestel in totaal slechtszeventien seconden boven Turks grondgebied gevlogen. In 2012 verklaarde de
Turkse president Erdogan nog:
“Een korte grensoverschrijding mag nooit de aanleiding zijn voor een aanval.”
Zelf neemt het land het eveneens niet zo nauw met internationale regels. Zo wordt het Syrische luchtruim
veelvuldig door de Turkse luchtmacht geschonden. Een uitgelekt Amerikaans document omschrijft hoe de
Turken het Griekse luchtruim dagelijks illegaal binnentreden. Alleen al in januari 2014 schonden Turkse
gevechtstoestellen het Griekse luchtruim een verbazingwekkende 1017 keer (!). In 2015 liepen deze illegale
incursies bijna uit op gevechten.
Dit is overigens slechts het topje van de ijsberg. Hieronder vindt u een overzicht van de wandaden die
Turkije straffeloos mag begaan:
– Het Turkse leger bezet Noord-Cyprus al sinds 1974, alwaar zij de oorspronkelijke Grieks-Cypriotische
bevolking hebben etnisch gezuiverd.
– Minderheden in Turkije – zoals Koerden, christenen en Joden – worden systematisch gediscrimineerd en
aangevallen.
– De Turkse marine betreedt in 2013 en 2014 Griekse wateren om Griekenland te provoceren.
– Turkse gevechtshelikopters schenden het Armeense luchtruim.
– De Turkse luchtmacht bombardeert Koerdische doelwitten in Syrië, dit terwijl het westen de Koerden
bewapent om IS te bestrijden.
– Turkije speelt een faciliterende rol in het leveren van strijders en materieel aan IS. Ook koopt het land op
grote schaal olie van de terreurbeweging.
– De regering van president Erdogan steunt de Oeigoerse minderheid in China om dat land te
destabiliseren.
Ook bij de grondoorlog in Syrië is Turkije actief betrokken. Aldaar steunen zij etnisch Turkse en Turkmeense
strijdgroepen die vechten tegen het Syrische regeringsleger. Op een video is te zien hoe een Turkmeense
strijdgroep op een laffe manier de piloot van het neergestorte Russische toestel doorzeeft met kogels terwijl
hij aan zijn parachute hangt.
Op de onderstaande video is te zien hoe dezelfde groep naast het levenloze lichaam van de Russische
piloot staat, waarna zijn dood wordt gevierd met Allahuh Akbar-kreten. Vergeet niet dat dit soort groepen als
‘gematigd’ worden beschouwd. https://youtu.be/qGDgtfwLG5g
Het blijkt maar weer dat het westen aan compleet de verkeerde kant staat in dit conflict. We steunen
rebellengroepen – die overigens niet schromen om met IS te collaboreren of de Sharia in te voeren – om de
seculiere regering van Syrië omver te werpen. Ondertussen wordt Turkije voor zijn vijandige gedrag beloond.
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Zo komen binnenkort de visumplichten tussen Turkije en de EU te vervallen, waardoor een volledig EUlidmaatschap weer een stap dichterbij komt. Bovendien ontvangt het land miljarden euro’s aan
steunpakketten opgehoest door de Europese belastingbetaler.
Ons buitenlands beleid is moreel failliet. Turkije, dat zich in het kader van internationale betrekkingen,
ideologie en religie steeds verder van het westen verwijderd, kan nochtans rekenen op grenzeloze steun.
http://curiales.nl/2015/11/25/turkije-navo/

Amerikaanse ‘napalm-piloten’ kregen op Paleis Soestdijk een hartelijke ontvangst
23 NOVEMBER 2015 GERARD DE BOER
Terwijl begin 1966 door de Amerikaanse terreurbombardementen op dichtbevolkte woonwijken, scholen en
ziekenhuizen inmiddels al 400.000 Noord-Vietnamese mannen, vrouwen en
kinderen om het leven waren gekomen (bron: New York Times), bleef de
Nederlandse regering pal achter het Amerikaanse Vietnam-beleid staan.
Op maandag 21 november 1966 werden zelfs twee Amerikaanse Vietnampiloten op de vliegbasis Soesterberg voor hun oorlogsmisdaden beloond met
een hoge onderscheiding. ‘Helden in de lucht’, kopte een jubelende Telegraaf.
Nadat de kapel van de Koninklijke Luchtmacht nog een paar vrolijke marsen
had gespeeld, werden de gedecoreerde ‘helden’ door een enthousiaste prins
Bernhard ontvangen op paleis Soestdijk.
https://gerard1945.wordpress.com/2015/11/23/amerikaanse-napalm-pilotenkregen-op-paleis-soestdijk-een-hartelijke-ontvangst/
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AD opent aanval op ‘complotdenkers’
De strijd tussen de mainstream media en de alternatieve media gaat nog steeds
voort.
Het AD kwam -hoe verrassend- met een artikel met als titel:Complotdenkers zijn
vaak echte sekteleidertjes. Daarin krijgen complotdenkers de volgende
‘kwalificaties’ mee, en ik citeer: [..]”lager zelfvertrouwen en een lage status; het
kan het vertrouwen in de democratie ondermijnen en het kan ook tot geweld
leiden[..] (gelukkig hebben we daar nog niet mee te maken en we doen ook maar
net of de democratie nog bestaat, red.) […] Complotters dromen er vaak zelf van
om als machthebber de burgers te belazeren; mensen die complotten verspreiden
zijn allemaal kleine sekte-leidertjes; vaak zijn het mensen met een lage sociale
status; duizenden Nederlanders geloven dat de condenssporen van vliegtuigen
niets meer of minder dan chemische sporen zijn [einde citaat] etc.
Wat opvalt is dat de aanvallen naar de alternatieve media nooit inhoudelijk ingaan op wat er gesteld wordt, al
dan niet met sluitende bewijzen; het wordt niet weerlegd (dat kan ook niet als ze hun werk zouden doen),
noch ter discussie gesteld. De mensen die zaken aan de kaak stellen, of het nu professoren zijn of integere
journalisten, zouden een lage sociale status hebben; daar wensen ze het mee af te doen. Het zijn altijd
persoonlijke aanvallen, drogredenen, ook wel bekend als argumentum ad hominem (op de man spelen), dus
met niet ter zake doende argumenten. Het leidde dan ook tot een storm aan reacties onder het artikel maar
ook op hunfacebook-pagina ruim 300 commentaren. Hoeveel angst moet er achter deze drogredenen
schuilgaan?
Het is te hopen dat de propaganda-rivier binnen de mainstream media snel opdroogt en dat de
verslaggevers eieren voor hun geld gaan kiezen. Zoals de Duitse journalist Udo Ulfkotte uiteindelijk deed
met zijn boek waarin hij met naam en toenaam onthult door wie en hoe journalisten worden omgekocht. Het
zou in ieder geval zeker bijdragen aan een nieuwe samenleving, waarin voor oorlogen, terrorisme en geweld
geen plaats meer is. We blijven ze nauwkeurig volgen!
Ondertussen zit de alternatieve media niet stil. Voor 19 december a.s. is er
wederom een OpenMind Conference in Aalsmeer georganiseerd in centrum
Zonnewijzer. Er zullen vier sprekers zijn tijdens deze conferentie die
ongecensureerde informatie geven over uiteenlopende onderwerpen. Zoals o.a.
de recente false flag-aanslagen in Parijs, geopolitiek, het monetaire systeem,
geo-engineering en weather modification programma’s, de huidige
gezondheidsproblematiek in de samenleving. Onder de sprekers is o.a. de
onderzoeksjournalist Ole Dammegård, waar ik meermalen over heb
geschreven. De volgende sprekers zullen een presentatie houden:
Ole Dammegård zal spreken over de recente false flag aanslagen in Parijs en
de agenda van de “New World Order”;
Ian R Crane is een ex-directeur uit de olie industrie. Hij zal praten over
geopolitieke agenda’s en het accent tijdens de lezing op 19 december zal liggen
op de technocratie en de gevolgen voor de samenleving.
Désirée Rover is medisch journaliste en is een fervent strijder tegen de vaccinatie agenda’s. Désirée zal
tijdens haar presentatie de gevolgen van geo-engineering en andere giftige programma’s voor onze
gezondheid belichten.
Willem Felderhof is de organisator van de Open Mind Conference NL en voormalig piloot bij de KLM. Tijdens
zijn presentatie zal hij spreken over geo-engineering en de huidige verschillende giftige aanvallen op de
mensheid. Ook zal hij belichten hoe je jezelf daartegen kunt wapenen.
Voor wie interesse heeft, bij deze.
In juni jl. was ook Ken O’Keefe in Nederland als één van de sprekers in Aalsmeer, zie het vorige artikel
waarin O’Keefe reageert op de aanslagen in Parijs in de Nederlands ondertitelde video. Ik heb opnieuw een
video vertaald en ondertiteld, waarin hij voor Press TV een boekje open doet over de schandalige
propaganda van de BBC, welke nota bene betaald wordt door het publiek. Hij laat zien hoe juist de BBC
bewust het publiek heeft voorgelogen inzake de aanslagen van 9/11 en daarin een hele grote rol heeft in de
wereld. Aan het woord zijn onder andere ook ex-verslaggevers van de BBC, een jurist en wetenschappers.
Het is echt te hopen dat het echte 9/11 scenario nu snel in de openbaarheid komt en dat de berechting voor
dit soort criminele praktijken niet lang meer op zich laat wachten!
(Met ondertiteling, duur ca. 25 minuten)
https://youtu.be/z8cXmwk78Cg
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/11/complotdenken-of-een-open-mind/#.VlavmvlbWUk
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The Economist 2015 Cover is gevuld met Cryptic Symbolen en Dire Voorspellingen
[Engels is niet correct vertaald]
DOOR VC OP 8 JANUARI 2015
Het tijdschrift The Economist een probleem met de naam "The
World in 2015 'gepubliceerd.Op de cover zijn vreemde beelden:
Een paddestoel wolk, de Federal Reserve in een spel genaamd
"Panic" en nog veel meer.
Ik zou normaal gesproken niet wijden een hele artikel analyseren
van de omslag van een publicatie, maar dit is geen publicatie. Het
is The Economist en het is direct gerelateerd aan de wereld elite.
Het is gedeeltelijk in handen van de Rothschild bankiersfamilie van
Engeland en de editor-in-chief, JohnMicklethwait, woonde een
paar keer naar de Bilderberg conferentie - de geheime vergadering
waar 's werelds meest krachtige figuren uit de wereld van de
politiek, financiële zaken en de media te bespreken globale beleid.
De uitkomst van die bijeenkomsten is volledig geheim. Het is
daarom veilig om te zeggen dat de mensen in The Economist weet
dingen die de meeste mensen niet. Om deze reden wordt het
"2015 voorspelling" cover nogal raadselachtig.
De sombere en duistere dekking kenmerkt politieke cijfers, fictieve
personages en popcultuur iconen die zeker zal het nieuws in 2015.
Echter, het allerbelangrijkste, het bevat ook een aantal tekeningen
die uiterst symbolische en zinspelen op belangrijke elementen van
de Agenda van de elite. Hier is de cover:
(U kunt een grotere versie van de hoes te bekijken hier).
Op het eerste gezicht zien we politieke figuren als Obama en
Poetin, verwijzingen naar de kop van het rugby en de nieuwe
Spider-Man film. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat er een
overvloed van storende elementen. Hier zijn een aantal van hen.
Two-Faced Globe
De ene kant van de wereld kijkt stoïcijns naar het Westen, terwijl
de andere kant lijkt woedend. Betekent dit vertegenwoordigt een
confrontatie tussen het Oosten en het Westen? Het deksel is
voorzien van een paar andere symbolen die verwijzen naar de
'opkomst van het Oosten ". Wat meer verontrustend is dat, direct
onder die boze wereld, worden afgebeeld een
paddestoel wolk (het soort dat gebeurt na een nucleaire
bom afgaat) en een spion satellieten worden gelanceerd
in de ruimte.
High tech surveillance en nucleaire oorlogsvoering. The
Economist is niet erg optimistisch.
De kleur van de Faces
Neem een kijkje op de gezichten van de persoonlijkheden op de cover. Sommigen van
hen zijn in full colour, terwijl anderen zijn in
zwart en wit. Waarom is dat?
Onder de in het zwart op wit zijn Poetin,
Merkel, Obama, Hillary Clinton en David
Cameron. Onder die in kleur zijn David Blaine,
een jonge persoon die een "Singapore" banner
(Singapore is de gastheer van de 2015 SEA
games) en een willekeurige kerel die virtual
reality apparatuur. Een snelle compilatie van
deze gegevens blijkt dat die in zwart-wit
weergegeven om een deel van de elite
(waaronder de ISIS man die waarschijnlijk
werkt voor hen) zijn en die in kleur zijn
"outsiders". Is dit de manier waarop de elite
ziet de wereld?
Rattenvanger
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De aanwezigheid van de rattenvanger op deze 2015-themed hoes is
ronduit verontrustend. De rattenvanger van Hamelen is een Duitse
legende over een man die zijn magische fluit gebruikt om weg te
lokken van de kinderen van de stad Hamelen, om nooit meer te zien.
De rattenvanger leidt de kinderen van Hamelen. Illustratie van Robert
Browning "De rattenvanger van Hamelen"
Dit folkloristische figuur uit de Middeleeuwen wordt gezegd dat ofwel
massale dood door pest of ramp, of een beweging van massale
immigratie vertegenwoordigen. Ook perfect vertegenwoordigt de jeugd
van vandaag worden "gelokt" en verbijsterd door de 'muziek' van de
massamedia. Gunstig genoeg, er is een kleine jongen die net onder de
Piper's fluit.
Clueless Boy
Recht onder de rattenvanger zien we een jonge jongen met stomheid
geslagen blik op zijn gezicht. Hij kijkt naar een spel genaamd "Panic".
De woorden "Federal Reserve" en "Chi" (die waarschijnlijk staat voor
China) zijn op de top, terwijl de woorden "Groen licht!" En "sis!" (Die
waarschijnlijk staat voor "Isis" of "Crisis!") Zijn op de bodem. De kleine
jongen horloges als dit twisted spel van Plinko ontvouwt zich op
dezelfde manier de clueless massa kijken machteloos terwijl
verschillende gebeurtenissen zich ontvouwen op de massamedia.
Zoals de naam van het spel staat, het uiteindelijke doel is om paniek te
veroorzaken in de hele wereld als crises worden bijna willekeurig
gegenereerd door degenen die het spel te besturen. En dat is op een
magazine cover in handen van de Rothschilds.
Crop-O-Dust
Aan de voorzijde van Poetin is een klein vliegtuig, waarop is
geschreven Crop-O-Dust. Dit verwijst naar het concept van het gewas
afstoffen die 't hij proces van het bespuiten van gewassen met
gepoederdeinsecticiden en fungiciden van een vliegtuig. "Juist onder
de helikopter is een kind ... het eten van iets.Verontrustend.
Zitten recht onder het gewas-o-stof, is deze jongen het eten van een
zwaar bewerkte pakket van noedels. Is hij de inname van het gif dat
werd verspreid door het vliegtuig?
China
Een panda het dragen van een China-vlag Speedo terwijl buigen haar
spieren is een vrij duidelijke manier van uitbeelden van het feit dat
China wint macht. Ernaast is een sumoworstelaar die een grote batterij
waarop de polariteiten (+ en -) duidelijk worden aangegeven. Zijn ze
verwijzend naar een schakelaar in de polariteit in de wereld van de
macht van het Westen naar het Oosten?
Spook
Opkomende van achter het been van Obama is een spook het lezen
van een tijdschrift, getiteld "Holiday".Waarom is dit spook, die een dode persoon vertegenwoordigt, het
plannen van een vakantie? Is het vertegenwoordigen van het feit dat de massa zo verarmde dat het enige
tijd zullen ze op vakantie is wanneer ze dood zijn zullen zijn? Is de relatie met de talloze mensen die stierven
tijdens het reizen in de afgelopen maanden? Griezelig.
Schildpad
Staande voor alles, staren recht in onze zielen is een schildpad met nadruk lijnen rond zijn schelp. Wat
betekent het vertegenwoordigen? Zal schildpadden maken een enorme comeback in
2015? Waarschijnlijk niet. Een boze schildpad is het symbool van de Fabian Society,
een zeer krachtige
organisatie die werkt
al meer dan een eeuw
in de richting van de
vorming van een
wereld regering.
Het motto van de
Fabian Society is
"Toen ik staking, ik
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slaan hard".
De filosofie achter Fabian socialisme is in feite de blauwdruk van wat we nu noemen de Nieuwe Wereld
Orde.
De Fabian Society is een zeer oude groep van oorsprong uit Engeland
in 1884, met als doel het vormen van een enkele, wereldwijde
socialistische staat. Zij krijgen hun naam aan de Romeinse generaal
Fabius, die zorgvuldig gepland strategieën gebruikt om langzaam te
slijten zijn vijanden over een lange periode van tijd om de overwinning te
krijgen. "Fabian Socialisme" maakt gebruik van incrementele
verandering over een lange periode van tijd om langzaam te veranderen
een staat in tegenstelling tot het gebruik van gewelddadige revolutie
voor verandering. Het is in wezen het socialisme door stealth. Hun
oorspronkelijke embleem was een schild met een wolf in schaapskleren
die een vlag met de letters FS Vandaag het internationale symbool van
de Fabian Society is een schildpad, met het motto volgende: "Toen ik staking, ik
slaan hard."
- De Fabian Society , The Weather Eye
De Fabian Society gebruikt om openlijk te pleiten voor een wetenschappelijk
geplande maatschappij en ondersteund eugenetica door middel van sterilisatie.
De oorspronkelijke logo is een wolf in schaapskleren ... Maar ik denk dat was niet
de beste manier om de wolf van de massa te verbergen.
Het originele logo van de Fabian Society.
Het brengen van een mondiaal systeem weer door kleine incrementele
veranderingen is precies wat de wereld elite momenteel doet. Dit is waarschijnlijk
de reden waarom er is een boze schildpad op de cover van deze Bilderberg
verbonden publicatie - die zich voor de chaos achter.
11,3 en 11,5
De rechter zijkant van de cover is voorzien van wat meer cryptische symbolen. Er is een stapel van vuil op
de grond en twee pijlen op die zijn ingeschreven 11.5 en 11.3. Zijn deze data om te onthouden? Waarom
zijn ze naast een stapel van vuil? Als je omhoog kijkt deze cijfers als coördinaten, ze wijzen op ergens in
Nigeria. Display nummers die pas echt begrepen kan worden door "die in de weten" is een van de favoriete
hobby het occulte elite.
Staande voor het vuil is Alice in Wonderland op zoek naar boven naar de Cheshire Cat.
Dit iconische kat is gekend voor het verdwijnen geheel, waardoor alleen zichtbaar
zijn griezelig grijns. We zien dan ook een toespeling op een wereld van fantasie,
illusie en bedrog zoals waargenomen door Alice - een vertegenwoordiger van de
massa's. Samen met de ietwat overbodige toevoeging van David Blaine - een
tovenaar - het deksel mengt echte wereld evenementen met illusies.
Andere opmerkelijke symbolen op deze dekking omvat een spaarpot vliegen van
James Cameron's zakken; Een model draagt een creatie van Alexander McQueen
(de elite favoriete ontwerper die in vreemde omstandigheden overleden) en een
Aziatisch officier dragen van een gezichtsmasker om hem te beschermen tegen
een dodelijke ziekte.
2015 lijkt groot, nietwaar?
Concluderend
The Economist is niet een willekeurige krant dat eigenzinnige 2015 voorspellingen
om een paar extra exemplaren verkopen publiceert. Het is direct verbonden met
die wereldwijde beleid en die ervoor zorgen dat deze worden toegepast
vormgeven. De publicatie is deels in handen van de Rothschild bankiersfamilie van
Engeland en zijn redacteur woont regelmatig Bilderberg bijeenkomsten. Met
andere woorden, is The Economist verbonden met degenen die de middelen en de
macht om "voorspellingen" een realiteit te maken.
De 2015-themed dekking geeft in principe de algemene agenda van de elite en is
doorspekt met cryptische symbolen die lijken te worden opgenomen voor "de kenners". En de massa's,
zoals Alice kijken naar de Cheshire Cat verdwijnen, zal zich richten op illusies terwijl de wolf in
schaapskleren zal toeslaan ... en slaan hard.
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/economist-2015-cover-filled-cryptic-symbols-dire-predictions/
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Waarom ik Islamitische Staat IS noem en geen Daesh
Posted on november 25, 2015 by Fubar
Om te beginnen gebruikt Obama de term Daesh. En
alles wat Obama doet is fout. Obama ging van ISIS naar
ISIL naar Daesh. ISIS en ISIL zijn geografisch gezien
niet correct. Islamitische Staat is groter dan Irak en Syrië
en verspreidt zich ook buiten de Levant. Van
Afghanistan, Uzbekistan, tot de Sinaï, Somalië, Libië,
Mali en Nigeria.
En ook in 2014 kwam de de Franse minister van
buitenlandse zaken en socialist Laurent Fabius er rond
voor uit:
‘Dit is een terroristische groep en geen staat”, zei de
Franse minister Laurent Fabius in 2014 daarover. „Ik
raad het dan ook af om de term Islamitische Staat te
gebruiken, omdat dat de lijnen tussen islam, moslims en
islamisten vervaagt.’ (Esperanza)
En precies dat is de reden dat ik Islamitische Staat zeg.
Het kan niet vaak genoeg benadrukt dat IS, islamitisch
is. IS doet precies wat mohammed deed.
Regionale vijanden van IS gebruiken wel Daesh:
Daesh?
Daesh is a loose acronym of the Arabic for “Islamic State
of Iraq and the Levant” (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq alSham).Use of acronyms is rare in the Arabic world, with
the notable exception of the Palestinian group Hamas
(Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾiSlāmiyya).
First used in April 2013 by Arabic and Iranian media
hostile to the jihadist movement, Daesh became a name
commonly used by the enemies of IS, notably forces
loyal to Syrian President Bashar al-Assad as well as
activists and less fanatical rebel groups also fighting the
Damascus regime.
A principal reason for using the acronym was to remove
the words “Islamic” and “State” in reference to the group
in a bid to stop Muslims in war-torn Syria and beyond
flocking to its ranks.
Defiance and disrespect
It is also considered insulting, and the IS itself doesn’t like the name Daesh one bit.
Beyond the acronym, “Daesh” sounds lie the Arabic “Daes”, meaning “one who crushes something
underfoot” as well as “Dahes”, which means “one who sows discord”.
Dahes is also a reference to the Dahes wal Ghabra period of chaos and warfare between Arab tribes which
is famous in the Arab world as one of the precursors of the Muslim age.
“Daesh” therefore has considerably negative undertones. There can be little political ambiguity behind the
French government’s decision to deploy Daesh as a linguistic weapon. France 24>>
Daesh is een wasmiddel.
Ik gebruik IS of Islamitische Staat om te benadrukken dat
het islamitisch is. Vaak, als ik er aan denk, doe ik dat ook
met andere islamitische staten. Islamitische Staat
Saoedi-Arabië, Islamitische Staat Iran, Islamitische Staat
Turkije etc. om aan te geven dat ook andere islamitische
staten net zo erg zijn als Islamitische Staat, in dat geval
doe ik zelfs, tegen mijn gewoonte in, islamitisch met een
hoofdletter.
Naar mijn mening is het een staat, of je dat nou leuk
vindt of niet. Ze heffen belasting, hebben een leger, een
staatsbestuur, delen iets wat je sociale uitkeringen zou
kunnen noemen uit en zo verder. Ze hebben, een
inmiddels redelijk vastomlijnd grondgebied (los van de aangesloten groepen buiten het ‘kalifaat’), het
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soennitische deel van voorheen Irak en Syrië. Die laatste twee waren kunstmatige staten met een door een
liniaal getrokken grens met binnen die grenzen zodanig diverse bevolkingsgroepen dat het wel een keer tot
een uitbarsting moest komen. Het heeft ook voordelen om het als een staat te beschouwen, bijvoorbeeld dat
we er dan wel officieel mee in oorlog kunnen zijn, en dat mohammedanen met een NL paspoort dan ook als
‘overgelopen naar de vijand’ aangemerkt kunnen worden, iets wat nu nog steeds niet kan.
Ik heb er geen probleem mee om het soms ISIS te noemen, en dat het in de regio Daesh genoemd wordt
kan ik ook begrijpen (zie bovenstaande uitleg in het Engels), maar in het Westen lijkt het me belangrijk niet
de islamvergoeilijkers de kans te geven om islam uit islamitische staat te schrappen. islam is de essentie van
Islamitische Staat.
Lees ook een uitleg van Frans Groenendijk waarom hij consequent IS gebruikt.
http://fenixx.org/2015/11/25/waarom-ik-islamitische-staat-is-noem-en-geen-daesh/
Daesh is wel een beledigende term voor ISIS. In het Arabisch betekent het “iemand die anderen onderdrukt
en verdeeldheid zaait”. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2951016/Child-receives-60-lashes-townsquare-referring-ISIS-hated-Daesh-term-Iraq.html

Richard Wolff: economische update nov. 2015
24 november, 2015 |
Auteur: Boudine
Deze economische update dateert van 12 november en
ik heb hem gemist! Dat is wonderlijk en ik vraag me af of
YouTube soms ook mijn abonnementen censureert, net
als indertijd Facebook. In elk geval heb ik vandaag weer
met plezier naar Richard Wolff geluisterd. De man is een
boeiende spreker en hij doorspekt zijn economische
nieuws met grappen. Uiteraard gaat het vaak over de
toestand in de VS, maar veel van wat hij zegt, geldt ook
voor Europa en Nederland. Per slot leven we hier in een zelfde economisch systeem: het kapitalisme. Wolff
laat feilloos zien hoe onmenselijk en absurd dit systeem is.
Na een kleine 5 minuten van aankondigingen begint Wolff met kleine nieuwsfeiten en hun grote
consequenties. Voetbalclubs worden betaald door het Pentagon om nationalistische propaganda te
bedrijven in de pauzes. Universiteiten worden betaald door Coca-Cola voor onderzoek waaruit blijkt dat
Coca-Cola goed voor u is. Bedrijven worden beboet voor gesjoemel, met een boete die slechts een fractie
bedraagt van wat dat gesjoemel oplevert. Bedrijven verhuizen hun officiële adres naar een kantoortje in een
klein buitenland waar de belasting laag is. In het land waar ze produceren en winst maken, zijn ze dan
vrijgesteld van belasting, want ze zijn opeens een buitenlands bedrijf! En ga zo maar door.
Bij minuut 57 heeft Wolff het even over de immigratie, bij voorbeeld van de vluchtelingen die deze zomer
Europa binnenstroomden. Dit duurt nog geen 10 minuten, maar luister er even naar. Want in de wereld van
het kapitalisme is niets wat het lijkt en alles is bruikbaar zolang het maar geld oplevert! Bij 1 uur en 6
minuten heeft Wolff het even over het feit dat sommige woonwijken plotseling veranderen van goedkope
volksbuurten in dure yuppen-wijken. Oorzaak is de scheve distributie van inkomens, waardoor de rijken
steeds rijker worden. Deze rijke mensen wonen graag dicht bij elkaar, in een buurt die beschikt over de juiste
ligging en goede voorzieningen. Een Nederlands voorbeeld is te vinden in de Amsterdamse Pijp, nog niet zo
lang geleden een volksbuurt. De grachtengordel ging daar in vóór!
Vanaf 1 uur en 15 minuten gaat het over de presidentskandidaat Bernie Sanders, die een democratisch
socialisme voorstaat. Wolff legt uit, wat die woorden betekenen. In Europa noemt men dat sociaal
democratie. Zijn uitleg eindigt met een waarschuwing, want de sociaal democratie laat de wortels van het
kapitalisme onaangetast. De productiemiddelen blijven in handen van de kapitalisten, de aandeelhouders.
De verworvenheden van de sociaal democratie worden door hen langzaam maar zeker teniet gedaan. Dit is
in de VS gebeurd met de politiek van president Roosevelt en het gebeurt in Nederland met de politiek van
Willem Drees en andere sociaal democraten. De meeste sociale voorzieningen die bestonden in de jaren ’70
zijn reeds grondig afgebroken.
Een stabiel socialisme vereist dat de productiemiddelen eigendom zijn van de bevolking en dat de arbeiders
zelf beslissen over wat er wordt geproduceerd, op welke manier dat gebeurt en hoe de opbrengst van deze
arbeid over de bevolking wordt verdeeld. Voor een sociaal democraat is dat een brug te ver!
Global Capitalism: November 2015 Monthly Update duurt een uur en 38 minuten.
https://youtu.be/2ns8ErdaJoQ
http://www.boublog.nl/2015/11/24/richard-wolff-economische-update-nov-2015/#more-22867
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In Obama's trouwring is ingeschreven: "Er is geen god dan allah"
HJIC 22 september 2015
VIA | Als student aan de Harvard Law School, de praktijk van het dragen van een gouden band op zijn
huwelijk-ringvinger dan-bachelor Barack Obama verbaasd zijn collega's.
Nu, onlangs gepubliceerde foto's van Obama uit de jaren 1980 laten zien dat de ring Obama droeg op zijn
huwelijk-ringvinger als een ongehuwde student dezelfde ring Michelle Robinson gezet op zijn vinger op de
paar huwelijksceremonie in 1992.
Bovendien is volgens de Arabische taal en de Islamitische experts, de ring Obama draagt al meer dan 30
jaar is versierd met het eerste deel van de islamitische geloofsbelijdenis, de Shahada: "Er is geen god dan
Allah."
De Shahada is de eerste van de vijf zuilen van de islam, de uiting van de
twee fundamentele overtuigingen die een persoon een moslim te maken: er
is geen god dan Allah en Mohammed is Allah's profeet.
Oprechte recitatie van de Shahada is de enige voorwaarde voor steeds een
moslim, omdat het uitdrukt afwijzing van alle andere goden van een
persoon. Egypte geboren islamitische geleerde Mark A. Gabriel, Ph.D.,
onderzocht foto van de ring van Obama op verzoek WND's en concludeerde
dat de eerste helft van de Shahada wordt ingeschreven op het.
"Er kan geen twijfel over bestaan dat iemand met de inscriptie 'Er is geen
god dan Allah' heeft een zeer nauwe band met de islamitische geloof, de
islamitische religie en islamitische samenleving waarop deze verklaring
wordt zo sterk gehecht zijn," Gabriel vertelde WND.
Jerome Corsi's "Waar is de ECHTE Geboorteakte?" Zorgvuldig documenteert het verhaal de oprichting
media nog steeds weigert te vertellen
"Dreams from My Father Real" producer Joel Gilbert, een Arabische spreker en een expert op het MiddenOosten, was de eerste om te concluderen dat de ring van Obama, naar verluidt uit Indonesië, droeg een
islamitische inscriptie.
Foto's vorige week gepubliceerd door de New Yorker van tijd Obama bij Occidental College, genomen door
fellows studenten, geven aan dat de ring Obama droeg drie decennia geleden is degene die hij draagt in het
Witte Huis.
Zoals WND gemeld in juli, eerder gepubliceerde foto's hebben aangetoond
Obama het dragen van een gouden band op zijn trouwring vinger continu vanaf
1981 in Occidental, door middel van het afstuderen aan de Columbia in 1983, in
een bezoek aan Afrika in 1988 en tijdens zijn tijd aan Harvard van 1988 tot 1991.
Maar niemand, tot nu toe, zijn de ring met genoeg detail om het te identificeren
als degene die hij op dit moment draagt weergegeven.
WND meldde een satirische editie van de Harvard Law Review gepubliceerd door
studenten in 1990 bevat een mock Dewers Scotch profiel reclame spot met
Obama. Onder een lijst van Obama's 'Laatste Prestaties "is:" Afbuigen
doorvragen Over Ring On Left Hand. "
Het commentaar suggereert de ring was een onderwerp van de student
nieuwsgierigheid op het moment en dat Obama was niet aanstaande met een
verklaring.
Hij heeft nog niet uitgelegd waarom hij droeg de band op zijn trouwring vinger voordat hij trouwde met
Michelle.
image: http://www.wnd.com/files/2012/10/OBAMA-RING-wh-photo-THERE-ISNO-GOD-EXCEPT-ALLAH-hand-closeup.jpg
Verklaring
Gabriel, geboren islamitische ouders in Opper-Egypte, opgegroeid te midden
van de islamitische cultuur. Hij gememoriseerd de Koran op de leeftijd van 12
en studeerde af in 1990 met een Masters diploma van de prestigieuze AlAzhar Universiteit in Caïro, de vooraanstaande soennitische instituut van het
leren.
Hij legde uit dat op de ring van Obama, de verklaring "Er is geen god dan
Allah" (La Ilaha Illallah) is ingeschreven in twee delen, een boven de ander.
Op het bovenste gedeelte, "Er is geen god" is geschreven in Arabische letters,
van rechts naar links: Lam, Alif, Alif, Lam, Ha.
Op het onderste deel is "behalve God," in Arabische letters van rechts naar
links geschreven: Alif, Lam, Alif, Alif, Lam, Lam, Ha.
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In het onderste gedeelte, wordt het woord "Allah" geschreven gedeeltelijk op de top van het woord "behalve",
aldus Gabriel, de auteur van "de islam en terrorisme" en "Reis in de geest van een islamitische terrorist."
Het is gebruikelijk in islamitische kunst en de Arabische kalligrafie, vooral wanneer uiting Quranic berichten
op sieraden, om kunstzinnig plaatsen letters op de top van elkaar om ze te passen in de toegewezen ruimte.
De tentoonstelling laat zien hoe de Arabische inscriptie past over de twee delen van de Obama ring.
'First-rate accent'
In een interview tijdens de presidentiële campagne van 2008, New York Times columnist Nicholas Kristof
ondervraagd Obama over zijn islamitisch onderwijs in Indonesië, waar hij woonde 1967-1971.
Na erkennen dat hij ooit in de problemen voor het maken van gezichten tijdens Koran studie lessen in zijn
lagere school, Obama voorgedragen voor Kristoff de aanhef van de Arabische oproep tot gebed, de Adhan.
Het gebed bevat de Shahada, de uitdrukking van islamitische geloof, met elke regel tweemaal herhaald:
Allah is verheven! Allah is verheven!
Ik getuig dat er geen god dan Allah
ik getuigen dat Mohammed zijn profeet
Kristof merkte Obama reciteerde het gebed in het Arabisch "met een
eerste klas accent."
"In een opmerking die heerlijk uncalculated leek (het zal Alabama kiezers
hartaanvallen te geven), beschreef Obama de oproep tot gebed als 'een
van de mooiste geluiden op aarde bij zonsondergang,' 'Kristoff schreef.
Gabriel vertelde WND dat een persoon het dragen van een ring met "Er
is geen god dan Allah" toont de betekenis van de islam in zijn leven.
"Christenen nooit gebruik van de verklaring," merkte hij op. "Door het
dragen van de Shahada op sieraden, een persoon communiceert dat
Allah in de controle van alle omstandigheden. Allah stuurt u; Allah is de
ene en enige. "
Obama, die Toer Jeremiah Wright Trinity United Church of Christ in
Chicago woonde voor twee decennia, heeft herhaaldelijk aangedrongen
dat hij een christen is.
'Gezegend statement in de islam'
Gabriel benadrukte het belang van de Shahada in het beroep van het geloof in
de islam.
"Moslims reciteren van de Shahada wanneer ze wakker in de ochtend en
voordat ze gaan slapen 's nachts," zei hij. "Het is vijf keer per dag herhaald in
de oproep tot gebed in elke moskee. Een enkele eerlijke recitatie van de
Shahada in het Arabisch is alles wat nodig is voor een persoon te bekeren tot
de islam. "
Gabriel van mening dat het onmogelijk zou zijn voor Obama niet bewust te zijn
van wat er op de ring, noemde het een "gezegend verklaring in de islam."
"Door het dragen van deze religieuze verklaring aan de ene hand, dat de
persoon tot de islam verbindt," zei hij. "Het wordt gedragen in de hoop dat
Allah's bescherming zou zijn met de persoon, in de hoop op het verwerven van de gunst van Allah."
Hij bevestigde dat islamitische mannen dragen gouden ringen, ondanks het
verbod in de islamitische wet.
"Hoewel de islamitische wet verbiedt het dragen van gouden sieraden door
mannen, het is een algemeen aanvaarde gewoonte, zelfs in streng
islamitische landen," zei hij. "Het dragen van gouden ringen is nog
aanvaardbaar als het een religieuze boodschap bevat, zoals 'Er is geen god
dan Allah.' '
Hij merkte er ook brede acceptatie van de mannen met gouden sieraden in
niet-Arabische islamitische samenlevingen zoals Indonesië, Bangladesh,
Maleisië en Pakistan, waar de moslims in het algemeen begrijpen dat
moslims zijn onderhevig aan sterke invloeden van de plaatselijke nietArabische culturen.
"Daarom, hoewel technisch verboden, een moslim man met een gouden ring
is niet neergekeken, vooral als de sieraden weerspiegelt een liefde voor de
islam en een verbinding met de islamitische samenleving," zei hij. "Een nog grotere mate van acceptatie is
voor ondernemers die zich bezighouden met ongelovigen, omdat zo'n persoon als een persoon van invloed
zou worden beschouwd."
'Ik heb de islam bekend op drie continenten'
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Filmmaker Joel Gilbert, een expert op de islamitische geschiedenis, merkte Obama droeg de ring tijdens zijn
high-profile speech in Caïro op 4 juni 2009 in de eerste maanden van zijn presidentschap.
"Nu hebben we een nieuwe context voor wat Obama bedoelde toen hij vertelde de islamitische publiek in
Cairo dat hij heeft 'bekend islam op drie continenten", aldus Gilbert."Hij vertelde ook het Cairo publiek dat hij
als het een deel van zijn verantwoordelijkheid als president van de Verenigde Staten om te vechten tegen
negatieve stereotypen van de islam, waar ze verschijnen. ' Alle religieuze moslims per definitie nodig om de
islam te verdedigen. "
Gilbert's meest recente documentaire films over het Midden-Oosten zijn "Vaarwel Israël: Bush, Iran en de
opstand van de Islam" en "Atomic Jihad: Ahmadinejad Komende Oorlog en Obama's politiek of Defeat"
De Occidental ring
De vorige week gepubliceerd door New Yorker foto's geven Obama droeg de
ring bij Occidental College.
Een foto toont Obama zitten naast Occidental kamergenoot Hasan Chandoo
in 1981, blijkbaar te wachten voor een maaltijd te worden geserveerd.
Uitgebreide linkerhand Obama toont duidelijk de ring, zoals hieronder te zien.
De tweede van de onlangs vrijgegeven foto's toont Obama bereiken voor een
boek uit een Occidental College bibliotheek plank.
Een close-up van de bibliotheek foto hieronder te zien.
In de bovenstaande foto, kan het ontwerp van de ring zien, waaronder een reeks van parallelle staven die
zijn buitenomtrek onderscheiden.
De Obama trouwring
De ring werd genoemd in een New York Times artikel in 2009 vertellen de
bruiloft van de Obama's '.
In het verhaal, Jodi Kantor beschreef haar "ingewikkelde gouden ontwerp,"
merkt het kwam van Barack Obama's jeugd huis van Indonesië en was niet
de traditionele, zoals Michelle's.
Kantor schreef:
Vlak voor de Toer Jeremiah Wright A. Jr. uitgesproken Barack Obama en
Michelle Robinson man en vrouw op de avond van 3 oktober 1992, hield hij hun trouwringen - betekenende
hun nieuwe, duurzame obligaties - voordat de gasten aan het Trinity United Church van Christus. Michelle's
was traditioneel, maar Barack was een ingewikkeld gouden ontwerp uit Indonesië, waar hij als jongen had
gewoond.
Er werd geen melding in het artikel dat Obama al was het dragen van de ring meer dan een decennium.
De foto's van de ring uit de jaren 1980 kan worden vergeleken met meer recente foto's, zoals die
gepubliceerd door de Huffington Post in 2010 in een artikel van Anya Strzemien, "Obama's 'Ingewikkeld'
Indonesische Wedding Band: Een close-up," gezien hier.
http://tothedeathmedia.com/obamas-wedding-ring-is-inscribed-there-is-no-god-but-allah/
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Eurogroep voorzitter: Immigranten blazen sociale zekerheid op
EU-president Juncker: Euro als gemeenschappelijke munt in gevaar
Ze kondigen het nu zelfs openlijk aan: Onze sociale zekerheid zal
worden opgeblazen door de onbeperkte massa immigratie – precies
het doel waar Brussel op aandringen van de grote multinationals al
jaren naar streeft.
We waarschuwen er net als andere critici al heel lang voor, maar
serieus werd het tot nu toe nauwelijks genomen. Nu gebruikt
Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem echter dezelfde woorden: om de welvaartsstaat in Europa
overeind te houden, ‘moet je de buitengrenzen bewaken.’ Als dat niet lukt, dan ‘komen er heel veel mensen
om uitkeringen vragen, en blazen ze het systeem op. Dat is wat nu gebeurt in Nederland.’ (1) Met andere
woorden: een van ‘onze’ hoogst geplaatste politici laat hiermee klip en klaar weten dat de massa immigratie
een einde zal maken aan onze sociale zekerheid. Denk namelijk maar niet dat Brussel, een van de grootste
drijvende krachten achter de komst van miljoenen moslims, nu plotseling wèl serieus werk maakt van het
afsluiten van de buitengrenzen.
Om die reden komt Dijsselbloem zelf ook met de zoveelste kuloplossing om de migrantenstroom te
beperken: een mini-Schengen verdrag met landen zoals Duitsland, Oostenrijk, België en Zweden, bedoeld
om de grenzen met andere EU-landen die weigeren om net als wij onbeperkt moslimmigranten op te nemen
streng te bewaken.
Dat gaat echter nooit lukken. Ten eerste Brussel wars van iedere mogelijke tweespalt in de EU, hoe klein die
ook begint. Ten tweede pleit men er in Brussel al heel lang voor om de legale immigratie juist te
vereenvoudigen, en wordt nauwelijks iets substantieels gedaan aan de illegale immigratie. Ten derde
weigert de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog steeds om de asielzoekerstsunami ook maar enigszins
te beteugelen. Daarmee volgt ze trouw de dictaten van Brussel (en Washington).
Juncker: Euro in gevaar
EU-president Jean-Claude Juncker waarschuwde enkele dagen geleden opnieuw voor het einde van het
Schengen verdrag en daardoor zelfs de euro. Juncker, fervent voorstander van de massale
moslimimmigratie, geeft de schuld daarvan echter aan de Oost Europese landen, die hun grenzen
grotendeels of zelfs compleet hebben afgesloten. (2)
Einde sociale zekerheid maakt weg vrij voor superstaat
De ‘waarschuwingen’ van Dijsselbloem en Juncker zijn in realiteit dan ook niets anders dan aankondigingen
van wat gaat komen, wat al heel lang in de plannen en boeken van de EU staat, namelijk de geplande,
welbewuste vernietiging van onze sociale zekerheid door deze op te blazen door het toelaten van miljoenen
moslims – en daar dan vervolgens anderen de schuld van geven.
En waarom? Omdat de Europeanen door de onvermijdelijke loondumping en wijd verspreide armoede veel
effectiever onderdrukt kunnen worden door de totalitaire en geïslamiseerde Europese superstaat-regering
waar Brussel uiteindelijk op uit is. En natuurlijk ook omdat dit de grote multinationals in de kaart speelt, voor
zover die door het TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika al niet vrijwel onbeperkte macht over ons
zouden hebben gekregen.
Xander - (1) NU, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Eurogroep-voorzitter-Immigranten-blazen-sociale-zekerheid-op

Laat je je kind niet vaccineren? Dan ook geen financiële voordelen meer van het rijk!
Wie in Australië zijn kind niet laat inenten krijgt vanaf
volgend jaar geen kinderopvangtoeslag en
gezinsbelastingvoordeel meer. Dat heeft het Australische
parlement deze week besloten. Jaarlijk lopen gezinnen
daarmee zo’n 11.000 euro per kind mis.
Tony Abbott, voormalig premier van Australië, verklaarde
eerder dat ouders die hun kinderen wel vaccineren, erop
moeten kunnen vertrouwen dat ze op de kinderopvang
geen ziektes oplopen omdat anderen gewetensbezwaren
hebben tegen vaccinatie.
Het aantal kinderen dat niet is ingeënt in Australië is
relatief laag. 97 procent van alle kinderen wordt wel gevaccineerd. Toch stemde het parlement met een
meerderheid voor de ‘no jab, no pay’-maatregel, omdat het aantal kinderen dat niet is ingeënt het afgelopen
decennium fors is gestegen. 39.000 kinderen (onder de zeven jaar) zijn op dit moment niet gevaccineerd,
dat zijn er 24.000 meer dan tien jaar geleden.
https://au.news.yahoo.com/…/no-jab-no-pay-laws-pass-parlia…/
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Derde Wereldoorlog
Is de Derde Wereldoorlog op komst, is deze al begonnen of
te vermijden?
Deze vragen zijn al vaker gesteld geworden door onze lezers.
Zeker nu Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig naar beneden
heeft geschoten bij de grens van Syrië. Heeft Turkije het
startschot gegeven?
In dit uitgebreide, maar beperkte artikel, zullen we deze moeilijke
vragen behandelen. Dit zullen we doen in het licht van de
geopolitieke machtspelletjesover engergiebronnen (olie en gas), de globale economische
verhoudingen en de rol vanpropaganda, extremistische ideologieën, deoorlogsindustrie
van de Navo-landen, de Petro Dollar als de wereld reservemunt en schulden…. het is
een moeilijke puzzel …. Je kunt dit artikel als een alternatieve wegwijzer beschouwen
voor het vormen van je eigen standpunt over we hoe we we deze gevaarlijke
ontwikkeling kunnen stoppen. Voor vele lezers zullen de schellen van de ogen vallen.
1. Is de Derde Wereldoorlog al begonnen?
De aanloop naar een Derde Wereldoorlog is al een tijdje bezig via
handelsoorlogen(sancties), valuta oorlogen(devaluaties)en de proxy-oorlogen
(uitbreiding invloedssferen) in vooral Syrië en de Oekraïne met een enorme
vluchtelingencrisis als gevolg. Het zijn in feitehakblokken opgezet voor vooral Rusland om een Derde
Wereldoorlog te ontketenen. Poetin (de nieuwe Boeman in de media van het Westen) is een ex-KGB
agent, een judoka achtste dan, en een schaakmeester. Het neo-conservatieve project voor een New
American Century is geen vreemd plan voor hem. Hij heeft het regime changespelletje (in naam van
vrede en democratie) doorzien en is niet in de val getrapt. Poetin is niet er op in gehakt en is niet met al
zijn militaire macht de Oekraïne binnengevallen om de Russen daar te beschermen. Dit artikel gaat niet om
Poetin te verheerlijken, hij heeft gewoon het spelletje slimmer
gespeeld en is het Amerikaans Imperialisme zat. De vraag is of hij
zijn hoofd koel kan houden nu Turkije een SU-24 heeft neergehaald.
Hilary Clinton vergeleek Poetin met Hitler. Inderdaad, een
opmerkelijke vergelijking. Op Hitler’s beroep om de onderdrukking
van de Duitsers in Polen aan de kaak te stellen werd keer op keer
niet naar geluisterd. Duitsland viel Polen binnen om de getergde
Duitsers daar te beschermen en ontketende daarmee de Tweede
Wereldoorlog. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt
vooral geschreven door de overwinnaars en er ontbreekt in de
geschiedschrijving vaak aan meer gebalanceerde analyses over de
verloop van de Tweede Wereldoorlog; en de opkomst van de Derde
Wereldoorlog. Polen had na het Verdrag van Versailles een behoorlijk
gedeelte van Pruisen opgesnoept. Ingrijpende veranderingen van de
oude nationale grenzen en invloedssferen leiden vaak tot nieuwe
spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en kunnen
uitmonden in geweld en (burger)oorlogen. Het zijn ideale hakblokken
in geopolitieke machtsspelletjes voor het uitbreiden van
invloedssferen.
In de Oekraïne hebben we een soortgelijk verhaal. Poetin is absoluut
geen lieverdje als het gaat om het hanteren van vijanden, maar we
kunnen beweren dat Poetin door diplomatie en tactische operaties
een Derde Wereldoorlog heeft vermeden in de Oekraïne en Syrië. Hij
heeft zijn eigen nationale belangen en invloedssferen gedeeltelijk
weten te beschermen tegen de NAVO (d.w.z. de militaire havens in
de Krim en Syrië). De NAVO die tegen de afspraak in buiten zijn
invloedssfeer opereert en het vuurtje met valse EU-politici en
extremistische groeperingen opstookt. Waarom hebben we die NAVO
nog niet opgedoekt na de val van de muur?
Helaas, de oorlog in Syrië is nog steeds gaande, maar ook de situatie
in de Oekraïne kan nog vreselijk uit de hand lopen en tot een Derde
Wereldoorlog leiden. Op dit moment staat ISIL of ISIS centraal.
Poetin heeft Obama in Syrië schaak gezet: wil Obama (met een
Nobelprijs voor de Vrede) echt de DIA-funded ISIS bestrijden? Of
gaat het alleen maar om het uitschakelen van Assad?….
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om gaspijpleidingen? Normale burgers willen geen oorlog. Gelukkig Poetin ook niet,anders hadden we die al
gehad. Hij heeft alle kansen gehad om een Derde Wereldoorlog te beginnen. Gedurende zijn vorige Valdai
Forum Speech en de laatste Valdai Forum Speech van 22 oktober 2015, liet hij telkens blijken dat hij zeer
bang is dat een Derde Wereldoorlog met de NAVO onvermijdelijk is. Waarom zou een Derde Wereldoorlog
met de NAVO onvermijdelijk zijn?
2. De ontwikkelingen verantwoordelijk voor de opkomst van een Derde Wereldoorlog:
De Verenigde Staten en vele landen in de NAVO, zoals
Engeland en Frankrijk, hebben een machtige
oorlogsindustrie. Het zijn de financiële, economische
strategische belangen van vooral de elite in deze landen
die hier meer worden gediend. Deze belangen hebben
niks met het volk in de Verenigde Staten of Engeland te
maken, maar alles met de winsten van het militairindustrieel en financieel complex. Dit wordt prachtig
verpakt in zoete woorden en politiek correcte
propaganda. Diplomatie is het voortzetten van de oorlog
met andere middelen. Onze Westerse media is
nietonafhankelijk als het gaat om de berichtgeving over het ‘Pax’ ‘Americana’ en de NAVO waar we
helaas een deel van uit maken. Hetneoconservatieve projectvoor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw vol met
‘vrede’ moet worden gestopt. De oorlogen in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië zijn willens en wetens
doorgevoerd ondanks alle mogelijke voorstellen om tot een vreedzame oplossing te komen van alle
afgezette schurken in de ‘Axis of Evil‘. De Pentagon werkt aan devoorbereidingen voor een 3de
Wereldoorlog en ontwikkelt concrete oorlogsplannen. We kunnen zeggen dat de Derde Wereldoorlog na
9/11 al begonnen is, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. Luister eens generaal Wesley Clark
over deze bewuste oorlogspolitiek om de invloedssfeer en belangen van Rusland te beperken om de
controle over het Midden Oosten te waarborgen:
Militairen voeren beleven uit meestal met de illussie dat ze het ‘Goede’ doen.2.1. De opkomst van de
Derde Wereldoorlog in het licht van de PetroDollar, het Wahabisme en de Heartland.
De zwart, bloedige geldstroom, de PetroDollar als de
world reserve currency moet kosten wat het kost
behouden worden.Het is het fundament van de ‘Pax’
Americana, het Anglo-Amerikaans financieel en
militair imperium. Het is een zwarte vloek gebleken
voor vooral het Midden Oosten. De Derde Wereldoorlog
heeft niks met Islam te maken, maar het misbruiken van
de Islam als religie en gevaarlijke afwijkende
ideologische stromingen zoals die van de Wahabieten en
Salafisten.
”Islamitische” sektarische terroristische groeperingen
zoalsISIS of ISIL zijn mogelijk gemaakt door de geheime
diensten en gebaseerd op vooral eenWahabistische
ideologie. Allemaal om de winstgevende ‘War on Terror‘
te kunnen voortzetten en nieuwe proxy-oorlogen te
beginnen in dit geopolitieke machtspel om de controle
van het Midden Oosten. De Amerikaanse DIA en de
algemene proxy-oorlogspolitiek van het Westen is
hypocriet en heeft een dubbele pet op. De verkapte
steun voor de ISIS/ISIL is verder versterkt geworden
door geldstromen uit 40 verschillende landen, waaronder
Turkije en vele andere NATO landen in het Westen. De
Turkse strijdmacht en geheime dienst spelen een
smerige verdeel-en-heers politiek in deze strijd tegen
vooral de Koerdische PKK ‘terroristen’. Turkijke koopt
illegaal olie van ISIL. De zoon van de president van
Turkije, Bilal Erdogan speelt hier een belangrijke rol. De familie Erdogan verdient grof geld aan deze smerige
illegale oliehandel. Hier wordt door de NATO veel te weinig of niks aan gedaan! Waarom heeft de
Amerikaanse strijdmacht samen met Turkije en de andere landen nooit de oliehandel ISIL lam gelegd?
Precies, tot nu toe heeft Turkije er geld aan verdient! ……… Follow the money!
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Een andere sleutelspeler en bondgenoot van de
Amerikanen is Saudië Arabië. Dit land is de bakermat en
de verspreider van het Wahabisme in de hele
Islamitische wereld en is de sluitsteen in het Petrodollarsysteem. Saudië Arabië speelt hier natuurlijk eigen grote
rol in het uitvoeren van een gewetenloze verdeel- en
heerstactiek om de eigen invloedssfeer uit te breiden en
daarbij ook de Petro Dollar te handhaven. Deopkomst en
de macht van het Wahabisme is mogelijk gemaakt door
de Britse geheime dienst en de enorme winsten die gemaakt worden met het PetroDollar
systeem. Hiermee kan o.a. de ideologie mee worden verspreid over de hele Islamtische wereld. In Rusland
wonen er zo’n 28 miljoen islamieten, in China zo’n 40
miljoen. Dus, de groeiende invloed van het Wahabisme
in de Islamitische wereld is ook een probleem voor
Rusland en China. Dus, het gaat hier niet alleen maar
om olie- en gaspijpleidingen. De controle en exploitatie is
nu vooral in handen van de Westerse energiebedrijven.
Belangrijke leidingen lopen door Syrië en de Oekraïne
waar vooral de Russische Gazprom veel invloed heeft.
Controle hierover is belangrijk. De internationale handel
in gas en olie moet ook allemaal in US Dollars worden
berekend en verrekend en levert enorm veel geld op
voor de Wahabisten.
Aan dit spelletje willen veel landen, waaronder
Rusland, China en Iran niet meer aan meedoen. Ze
kennen de oorlogspolitiek nu wel. Militair kunnen ze
nog weinig doen. Ze werken dan ook hard aan bilaterale
handelsverdragen, currency swaps, alternatieve
handelsplatformen, betalingssystemen, pijpleidingen, en
ontwikkelingsbanken. Concrete voorbeelden zijn de Zijde
Route met een eigen goudfonds, de CIPS (China
International Payment System) als alternatief voor
SWIFT, en de Asian Infrastructure Development Bank.
Rusland, China en Iran werken meer en meer samen.
Deze samenwerking zien we nu duidelijk in Syrië.
Rusland en China zijn ook de belangrijkste spelers in de
BRICS alliantie. Vooral het feit dat ze geen gebruik willen
maken van de PetroDollar en alternatieve systemen
bouwen is een probleem. Vooral Poetin is een obstakel,
hij laat zich niet omkopen en manipuleren.
Historisch gezien, is het wel zo dat iedereen die
samenspant om de PetroDollar te ondermijnen zal worden bedreigd of uiteindelijk een kopje kleiner worden
gemaakt (zoals Saddam en Khadaffi). Het is belangrijk dat de Verenigde Staten als de ‘Good Guys’
overkomen en dat Rusland, China of Iran in de val wordt gelokt met hakblokken om een Derde Wereldoorlog
te veroorzaken. Even voor de duidelijkheid, Syrië is ook een hakblok voor Iran. Iran kan volledig worden
ingezogen in deze complexe burger- en proxy-oorlog. Het kan daar een verdere conflict tussen de
soennieten en sjiieten, veroorzaakt door een sektarische Wahabistische ideologie en de opkomst van ISIL,
volledig laten escaleren tot een Derde Wereldoorlog. De aanslagen van ISIL in Parijs zetten de spanningen
verder op scherp in Syrië. Een van de ISIL terroristen beschikte over een (vals) Syrisch paspoort. In Frankrijk
heerst nu de noodtoestand en verklaarde ISIL de oorlog. Zal Frankrijk zich meer actief gaan mengen in de
oorlog in Syrië? Turkijke steunt stilletjes en actief ISIL voor het imperken van de Koerdische krachten. Als
NATO-land heeft het op 24 November 2015 zonder pardon een gevechtsvliegtuig van Rusland neergehaald.
De Russische piloten zijn door de Turkmeense bondgenotendoodgeschoten. De Turken misbruiken hun
NATO-lidmaatschap voor hun eigen doeleinden.
De situatie escaleert snel, het is een grote ingewikkelde tijdbom en we hebben nog niet eens gesproken over
de rol van de Mossad en de strategische belangen van Israël! Israël bombardeert af en toe stellingen van de
Hezbollah in Syrië die aan de kant van Iran en Assad vechten! In ieder geval, het moge duidelijk zijn dat
Syrië een ingewikkeld hakblok is waar de Derde Wereldoorlog daadwerkelijk op het punt staat om uit
te breken. De bekende hakblokken in de Eerste en Tweede Wereldoorlogen waren Servië en Polen. Het
Duitse Rijk die daar op in hakte is nu onder controle gebracht en vastgeklonken in de EMU.
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Nu komen we bij een ander zeer belangrijk punt als het gaat om
wereld oorlogen. Wat we niet snel beseffen in dit spel, is dat de
macht van Duitsland kosten wat het kost beperkt moet blijven.
Deze vazalstaat mag niet meer samenwerken met Rusland.
Sinds Poetin schoon ship heeft gemaakt in Rusland (en vooral
GazProm) om zo niet meer worden gedomineerd door
Amerikaanse belangen, waardoor hij zijn eigen zelfstandige
buitenlandse machtspolitiek kan uitvoeren, heeft Duitsland (en
slaafs Nederland natuurlijk ook) sancties moeten invoeren. De
Duitse buitenlandse politiek en berichtgeving wordt bijna volledig
bepaald door schimmige Amerikaanse en Britse organisaties zoals
de CIA, het CFR en de Chatham House. Wat blijkt, de Duitse
Kwestie is weer volledig actueel in het kader van de Europese
schuldenproblematiek en de internationale geopolitieke
overwegingen.
De Duitse Kwestie moet dan vooral worden gelezen vanuit de
Anglo-Amerikaanse verdeel-en heerspolitiek van het EuroAziatische continent, de Heartland. De Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog zullen volledig
opnieuw moeten worden herschreven uit het perspectief van de Heartland theorie en de belangen van het
Anglo-Amerikaanse Imperium in eurazië. In het volgende fragment kun je duidelijk horen hoe deze theorie
nog steeds centraal staat bij de Amerikanen:
—–
De Heartland theorie is ook prima beschreven geworden door Brzezinski, hij is met Kissinger één van de
belangrijkste adviseurs aangaande de Amerikaanse buitenlandse politiek en is vaak op bezoek bij de CFR.
Kissinger was de architect van deMadmen Strategy tijdens de Vietnamoorlog en heeft pas nog een boek
uitgegeven,World Order, over hoe de USA orde kan behouden over de wereld via totalitaire
handelsverdragen als de TTIP. Beide oorlogscriminelen adviseren soms Obama. DeHeartland wordt door
Brzezinski deGrand Chessboardgenoemd. Hij is mede-verantwoordelijk voor het steunen en ontwikkelen van
de voorgangers van Al Qaeda’, de Mujahadin en Bin Laden tijdens de Koude Oorlog. Deze ‘vrijheid strijders’
werden bewapend om Rusland uit Afghanistan te verjagen. Het is
gewoon het zelfde spelletje dat nu wordt gespeeld met ISIS en Al
Nusra, alleen de namen veranderen. Door het verder bewapenen
van de terroristen en de rebellen in Syrië probeert de CIA tevens
een nieuw Afghanistan scenario voor de Russische interventie in
Syrië te scheppen. Turkije is al begonnen de situatie te escaleren.
Deze zienswijze helpt ons niet alleen om een aankomende Derde
Wereldoorlog te begrijpen, maar ook om de andere
wereldoorlogen in een ander licht te zien.We zouden ook kunnen
beweren dat de Tweede Wereldoorlog nog niet echt voorbij is. De
Tweede Wereldoorlog is overgegaan naar een Eerste Koude
Oorlog en nu naar een tweede ‘Koude’ oorlog. De uiteindelijke
doelstelling om de hele wereld volledig te domineren is nog niet bereikt. Met de val van de Muur leek even
alles op schema te liggen. Poetin heeft roet in het eten gegooid. Het Chinese en Perzische rijk hebben de
kans gegrepen om samen te werken met de Russen. Dit is een enorm probleem voor de hegemonie
van de V.S. aangezien ze de controle over Eurazië verliezen.
Het begin van de Derde Wereldoorlog is dat moment waarbij de militaire escalatie zo oplooptdat er een
directe militaire confrontatie komt met vooral Rusland of China. Het
lijkt er nu erg veel op dat niet alles volgens Amerikaans plan
verloopt. De Amerikanen lijken er een enorme zooi van te maken
door gebruik te hebben gemaakt van oncontroleerbare Wahabistische
terroristen en het stimuleren van dit terrorisme door de vele DroneStrikes die Obama telkens bestelt om vele onschuldigen Islamieten te
vermoorden als collateral-damage. Het doek is gevallen. Erger nog
voor Obama, Rusland is niet door de economische sancties en de
lage olieprijs in elkaar gestort. Bovendien is nog niet gehakt geworden
op de hakblokken door Rusland.Rusland, Syrië, Iran en China
hebben het spel door. Ze hebben de Amerikaanse propaganda
tegen de Amerikanen zelf ingezet waardoor Rusland en Iran nu
kunnen opereren in Syrië.
2.2. Een Derde Wereldoorlog in het licht van de ontmanteling van
de PetroDollar en goud als schaakstuk.
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China en Rusland zullen waarschijnlijk trachten de Petro Debt Dollar
te ontmantelen, zonder zelf te veel schade op te lopen, waardoor
het Amerikaans Imperium zal imploderen onder haar eigen
schulden. Hierdoor kan een directe militaire confrontatie en daarmee
een Derde Wereldoorlog worden vermeden. Helaas, een enorme globale
financiële crisis in de US Dollar en de staatschulden zal dan het gevolg
zijn….niemand weet precies wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.
Waarschijnlijk is dit de aanleiding waarom de Chinezen zich vrij rustig
houden, Amerikaanse obligaties dumpen en zo veel mogelijk goud
kopen. Alle overtollige Dollars investeren ze in Afrika, Zuid-Amerika,
Nieuw Zeeland en Zuid-Europa.
China speelt een stille sleutelrol voor het bepalen van de toekomst.
De Derde Wereldoorlog kan puur financieel worden afgehandeld door de
Chinezen door Wall Street plat te leggen viacyberwarfare en de US
PetroDollar geheel te ontmantelen door de Chinese Yuan op een
gecombineerde olie- en goudstandaard te zetten. Game Over. De
OPEC-landen zouden makkelijk overstag gaan en een Chinese Yuan
gedekt door goud accepteren voor de oliehandel en als een extra
reservemunt willen handhaven. Goud is hier het schaakstuk om een
Derde Wereldoorlog in militaire zin te vermijden en de Westerse
elite schaakmat te zetten…. de vraag is wat de Amerikaanse
militaire elite uiteindelijk zal doen in dit scenario…..het eindspel is
alles behalve zeker en zal vooral enorme gevolgen hebben voor het
Westen, in het bijzonder Amerika. China zit zelf ook verstrengeld in dit
financieel systeem en economisch gaat het niet meer goed. We moeten
trachten zowel een puur financiële Derde Wereldoorlog als een militaire
Derde Wereldoorlog te vermijden. Hopelijk door een nieuw vreedzame
Bretton-Woods overeenkomst te organiseren voor het maken van
afspraken voor een multi-polaire wereld met meerdere reservemunten
en een globaleschuldsanering overeenkomst. Hierover later meer….
3. Alle oorlogen zijn uiteindelijk de oorlogen van bankiers, ook een
Derde Wereldoorlog!
De echte Axis of Evil, dat zijn de organisaties en de elite
dieoorlogsideologieën (van o.a. de Neo-cons & Wahabisten)
ondersteunen onder valse namen en voorwendsels.Het is
uiteindelijk een elitaire groep van mensen die enorm veel geld verdienen
aan schuld, oorlogen en olie met behulp van organisaties zoals de
Federal Reserve,Goldman Sachs en andere heersers over het
financiële systeem met als voornaamste knooppunten New York – Wall
Street, the City of London en de BIS in Basel. Ze werken met behulp van netwerken en infilteren alle
belangrijke overheidsorganen. Een concrete term die voor dit verschijnsel wordt gebruikt is deDeep State.
De Staat in de Staat, een schaduw overheid die uiteindelijk de democratie uitholt en via lobbies en donaties
het beleid uiteindelijk dicteert.
Sinds de Verenigde Staten van degoudstandaard is afgestapt en deze
heeft vervangen door een oliestandaard kon de overheid ongelimiteerd
schulden maken om oorlogen te voeren en daarmee vooral
deaandeelhouders van de oorlogsindustrie en gerelateerde banken en
corporaties blij te maken. De winsten worden afgeroomd door de
elitaire groepen die uiteindelijk het beleid bepalen. Tevens kon het
Anglo-Amerikaans imperium haar supermacht behouden dankzij de
enorme onbetaalbare staatsschulden die op de rekening van de
belastingbetalers staan. Schulden die nooit kunnen worden
terugbetaald, maar door het PetroDollar wereld reserve systeem en een
machtig leger mogelijk zijn gemaakt.
In die zin is de PetroDollar ook gekoppeld aan het fenomeen
vanfractioneel bankieren en geldschepping puur op basis van schuld.
Vandaar, het zijn uiteindelijk financiële belangen en er moeten banken
aan te pas komen om dit systeem te bouwen en deze oorlogen te financiëren. De US PetroDollar
alswereldreservemunt, kan ongelimiteerd worden bijgeprint als schuld, en deze schuld kan ook weer als
schuldwapens worden ingezet via de IMF en de World Bank…. van daar follow the money bij oorlogen en
conflicten. Dit leidt tot de uitspraak: All Wars are Bankster Wars. Majoor-Generaal Smedley Butler(1881 –
1940) met tweeCongressional Medals of Honor schreef al het volgende in 1935:
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“I spent 33 years and 4 months in active service as a
member of our country’s most agile military force–the
Marine Corps. I served in all commissioned ranks from
second lieutenant to Major General. And during that
period I spent most of my time being a high-class
muscle man for Big Business, for Wall Street and for
the bankers. In short, I was a racketeer for capitalism. I
suspected I was part of a racket all the time. Now I am
sure of it. Like all members of the military profession I
never had an original thought until I left the service.”
Smedley D. Butler (1881-1940)
Wat is een racket volgens deze generaal in zijn boek: A racket is best described, I believe, as something that
is not what it seems to the majority of the people. Only a small “inside” group knows what it is about. It is
conducted for the benefit of the very few, at the expense of the very many. Out of war a few people make
huge fortunes.
Woodrow Wilson, de president van de Verenigde Staten,
in de periode 1913-921, is een van de medeplichtige
voor het bouwen van dit systeem. Hij schreef het
volgende over het zetten van zijn handtekening onder de
Federal Reserve Act: “I am a most unhappy man. I have
unwittingly ruined my country. A great industrial nation is
controlled by its system of credit. Our system of credit is
concentrated. The growth of the nation, therefore, and all
our activities are in the hands of a few men. We have
come to be one of the worst ruled, one of the most
completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free
opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion
and duress of a small group of dominant men.”
De Federal Reserve Act heeft dewereldreservemunt
geprivatiseerd!Door het te koppelen aan een
oliestandaard is deze omgetoverd tot een instrument
van totale macht, een geldpers voor het maken van
ongelimiteerde staatsschulden. Geld als schuld is
macht. Hij die de schuld beheerst heeft de macht! De
geldpers en het systeem van schulden hebben de
burgers van deze wereld in de armoede gejaagd of tot
diep in de schulden gejaagd; en daarmee tot
schuldslaven gemaakt. Geldschepping staat ten diensten
van de banken en de elite, die ook graag geld uitgeeft
voor het omkopen van relevante politici, het uitschakelen
van oppositie en het verder uitbouwen van een enorme machtsapparaat in
de vorm van allerlei geheime diensten, een oorlogsindustrie en een
politiestaat; om zo ook een mogelijke opstand van burgers de kop in te
drukken. Ze hebben ook de media opgekocht. De media moet iedereen
politiek correct houden als het gaat om de wezenlijke zaken!
Alternatieve stemmen moeten als complotdenken of doorzichtige
propaganda worden weggehoond, alternatieve geldsystemen als
dommigheid voor criminelen.
Terrorisme en Poetin moeten ons bang maken en de oorlogsindustrie
zolang bezig houden totdat alle landen volledig onder controle zijn
gebracht. Poetin was een enorme verassing voor de oligarchen (de
financiële elite) in Rusland. Ze dachten dat hij makkelijker te controleren
zou zijn als Jeltsin. Wat een vergissing is dat gebleken! Hij heeft van
Rusland weer een souvereine staat gemaakt en de economie weer
herstelt. Hij heeft ook de PetroDollar losgelaten voor de handel in gas en
olie met zijn nabije bondgenoten. Een economische oorlog door sancties, een valuta oorlog en dalende
olieprijzen hebben nog niet het gewenste resultaat gegeven. De oorlog in de Oekraïne en Syrië kunnen nog
steeds volledig uit de hand lopen en leiden tot een Derde Wereldoorlog. Zal het zo ver komen? Laten we
eerst een aantal documentaires bekijken voordat we verder gaan naar mogelijke stappen die we kunnen
zetten om een Derde Wereldoorlog te vermijden.
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Aanbevolen documentaires:
All Wars are Bankers wars – WWIII is geen uitzondering!
Klik hier voor een transcript op PDF met bronnen!
Bankers Staged World Wars
The men behind the curtain:
World War III – Who will be blamed?
Wanneer worden we als burgers wakker? Wanneer doorzien we de
propaganda en stopt Nederland een slaaf te zijn van de NATOAmerikaanse oorlogspolitiek voor een nieuwe Amerikaanse Eeuw?
Wanneer wordt Duitsland wakker en heft ze die stomme sancties stop en
zoekt het vrede met Rusland? Wanneer worden wij wakker en zien we
dat de Euro en de US Dollar gecentraliseerde machtsmiddelen zijn om
landen en vooral ook de middenstand uiteindelijk te verpauperen en
verder vast te ketenen aan schulden? We worden gemanipuleerd door de
media en onder het mom van de ‘War on Terror’ worden steeds meer
berooft van onze rechten en privacy! Wanneer worden die Arabieren
wakker en zien ze in dat ze volgen een oud Romeins verdeel- en
heerspolitiek tegen elkaar worden uitgespeeld…. en uiteindelijk maar één echte vijand hebben. Iran lijkt het
spel door te hebben….
4. Wat kunnen we doen om de komst van een Derde Wereldoorlog te vermijden?
We kunnen beginnen om kennis en goed onderzochte feiten te verzamelen over deze gevaren en deze te
verspreiden. We moeten mensen bewust maken van de propaganda om ons heen. We moeten
onafhankelijke, onderzoekende journalisten steunen. We kunnen stemmen met de voeten. Stem niet meer
op partijen die zo graag willen bombarderen of ingrijpen in deze zogenaamde ‘humanitaire’ proxy-oorlogen
en preventieve oorlogen om dictaturen om ver te werpen voor hetdemocratisch welzijn van het volk. Het is
grote lariekoek en media manipulatie. Hoe gaat het nu met Libië? Praten we nog over het welzijn en
democratie van die arme onderdrukte mensen daar?
Stem niet op partijen die de ”War on Terror” slogan misbruiken om onze rechten en vrijheid verder te
beperken. Stem niet op partijen die de Nederlandse belangen onderschikt maken aan die van het
Amerikaans Imperialisme, de Europese Unie, de grote corporaties en de banken. We moeten vooral uit de
NAVO stappen en dit eisen van onze politieke partijen. We moeten protesteren tegen monsterverdragen
zoals het TTIP. TTIP er niet is voor de bevolking maar
juist gericht is tegende bevolking. De VS noemt
openbaring van TTIP zelfs gelijk aan hoogverraad! We
moeten ook het Verraad van Lissabon ongedaan maken
en Nederland weer souvereiner maken binnen een
Europese Gemeenschap en niet ons laten onderdrukken
binnen een totalitaire EMU-dictatuur van ongekozen
politieke kwakzalvers. We moeten vermijden dat
Nederland een echte politiestaat wordt in handen van
een euro-dictatuur. Tijd voor het oproepen van de
Watergeus in ons!
Stap uit het huidige geldsysteem zo veel als je durft en
voor jou mogelijk is.
Onderzoek alternatieve fintech oplossingen binnen een
peer-to-peer economie en de mogelijkheden van crypto currenciesom geld als machtsmiddel weer te
decentraliseren en te democratiseren. Zeker, de combinatie Bitcoin & Fintech maakt het mogelijk om
financieel onafhankelijker van banken, grenzen en overheden te opereren. Je kunt buiten het systeem
stappen en jezelf financieel vrijer maken. Voor meer informatie: waarom zou ik Bitcoins kopen?
Steun initiatieven om banken weer volledig in te richten
als nutsbedrijven. Daarnaast moeten ze worden gesplitst
in kleinere onderdelen en moet de ontmantelde Glass
Steaggalwetgeving weer overal in het Westen worden
ingevoerd om kleine spaarders echt te beschermen.
Steun het Burger Initiatief Ons Geld. Steun initiatieven
voor het eisen van een nieuwe internationale
overeenkomst over invloedssferen, globale schuldsanering en wereld reservemunten. Natuurlijk, het beste
zou zijn om zo veel mogelijk reservemunten te handhaven en deze weer onder volledige controle van de
overheid en de burgers te krijgen om zodoende alle banken als nutsbedrijven in te richten. We moeten leren
uit de fouten van het verleden en niet meer de zelfde fouten uit onze monetaire geschiedenis herhalen en de
lessen van de Founding Fathers over gezond en vrij geld weer volgen. Een nieuwe Bretton-Woods
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conferentie moet worden georganiseerd om tot nieuwe afspraken te komen over invloedssferen, het
monetaire systeem en schuldsanering voor het vermijden van een Derde Wereldoorlog en het echt
verwezenlijken van vrede.
Ga zelf op onderzoek uit, lees, leer en denk zelf kritisch na over wat zich nu in onze wereld afspeelt.
Waarom maken we steeds de zelfde fouten! We laten ons elke keer maar weer manipuleren en lopen
telkens in de zelfde vallen. We worden als burgers dom gehouden, betutteld, gemanipuleerd en bang
gemaakt.Denk zelf eens na waarom we zo onwetend zijn gehouden over wat geld is en hoe ons geldstelsel
werkt. Bescherm jezelf…. denk aan jezelf en je familie, jouw gemeenschap en vrienden. Bescherm je
vermogen, koop goud, zilver en wees kritisch. Op deze site CBIT ADVIES kun je veel artikels vinden over
ons geldstelsel, alternatieve systemen en contraire oplossingen. Let op! Deze artikels gaan niet over
beleggingsadvies. Het zijn fonkelende sterren aan de nachthemel op een woelige, zee voor het bepalen van
je eigen koers op deze ongekende wateren. Ten slotte, – Listen to All, Follow None!
https://youtu.be/uDtzpB0_pKo
Wat is jouw mening over de mogelijke uitbraak van een Derde Wereldoorlog? Hoe kunnen we deze
ontwikkeling stoppen? Los van het feit of je het wel eens bent over deze beperkte analyse… denk je dat de
NAVO en de EMU in het voordeel van de Nederlandse burgers werken? Deel je mening op de Google+ post:
xxxxx
Post Scriptum:
1. Nogmaals het is tijd dat Europa zich vrij maakt van de EMU en de NATO opheft. We moeten de Europese
Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten met eigen valuta’s en
bilaterale handelsverdragen met Rusland. De eerste stap om een Derde Wereldoorlog te stoppen is door
deze kennis te verspreiden en andere mensen te waarschuwen en uiteindelijk een signaal af te geven aan
Den Haag dat we het niet meer pikken en dat we het spelletje door hebben! Stop een Derde Wereldoorlog
door niet passief toe te kijken, maar door kennis te delen en te kijken hoe je persoonlijk in jouw unieke
omstandigheden een positieve bijdrage kunt leveren. Alle super kleine beetjes helpen en het begint bij jezelf
door kritisch na te denken en deze beperkte analyse over de opkomst van de Derde Wereldoorlog nog eens
te lezen, de video’s te bekijken en de bronnen te raadplegen. Dit onderwerp is te belangrijk om te worden
genegeerd.
2. Voor de lezers die meer over dit onderwerp willen lezen, kunnen we een andere zeer vooraanstaande
getuige er bij halen uit de Amerikaanse elite: de Harvard professor Carroll Quigley. Hij is beroemd voor zijn
boeken Tragedy & Hope en the Anglo-American Establishment. Voor het publiek is hij bekend geworden
doordat hij een mentor van Bill Clinton is geweest. Quigley verklaarde in detail in de bovengenoemde
boeken welke verborgen motieven en financiële krachten binnen het Anglo-Amerikaanse machtsblok de
Wereld Oorlogen bewust in beweging hebben gezet door het opzetten van hakblokken. Oorlogen zijn geen
toeval, ze komen voort uit bewuste, rationele beslissingen in combinatie met enorme domme strategische
blunders en fouten van alle betrokken partijen die streven naar het uitbreiden van hun invloedssferen. Dit ten
gunste van de financiële elite die alle partijen uiteindelijk van geld voorzien en manipuleren.
3. Voor het raadplegen van meer informatie over het onderwerp Derde Wereld oorlog kunnen we de
volgende artikels en sites aanbevelen:
 Derde Wereldoorlog
 Lang Leve Europa – EU & VS machtspolitiek & vluchtelingencrisis Midden Oosten.
 Putin’s Valdai Speech over de Derde Wereldoorlog
 Global Research – Bankers hate Peace
 WantToKnow
 Hidden Secrets of Money
 Stop War Coalition
 BloomBerg – War in Syria – Putin & Fight agains ISIS
 NY Times – War in Syria – Putin & Open Letter to US
 G. Soros on World War III
 Stop de Bankiers – oorlog om oorlogsvluchtingen te vermijden
 Global Research – Regime change & war in Ukraine.
 Guillaume Fayé – Avant Guerre – Islam en de komst van een Derde Wereldoorlog
 La Troisieme Guerre Mondiale – WWIII
 Peter Koenig: WWIII could destroy Europe for a third time.
 PetroDollar Warfare & World War III
 Armstrong Economics
 P.C. Roberts – How America was lost – from 9/11 to the Police Warfare State!
 US Planning to wipe out Russia since 1945
 Who’s pivoting where in Eurasia?
 ISIS financed from 40 countries!
 Turkey is escalating the New Cold War
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Derde Wereldoorlog
De opkomst van de Derde Wereldoorlog. Analyse over
de oorzaken, de voorbereidingen en hoe we misschien
WWIII kunnen vermijden. Helaas, een 3de wereldoorlog
is nabij!
WWIII
Written by: Logicon - Date Published: 09/11/2015
3de Wereld Oorlog in het kader van de PetroDollar Warfare en het Project van een New American Century.

Witte Huis geeft ISIS-strijders 45 minuten de tijd om te vluchten
door John Diks op nov.24, 2015
Flyers waarschuwen voor bombardementen
De regering Obama in Het Witte Huis geeft ISIS een ’45
minuten waarschuwing’ voordat hun olietankwagens
zullen worden gebombardeerd, middels het droppen van
folders waarop staat de chauffeurs beter kunnen
vluchten omdat straaljagers onderweg zijn om hen te
bombarderen.
“Kom nu uit uw vrachtwagens , en maak u ogenblikkelijk
uit de voeten. Waarschuwing: We zijn onderweg om uw
tankwagens te vernietigen. Als u uw leven niet wil
verliezen ga dan onmiddellijk weg van uw olietrucks,
staat er op de folders.
Het droppen van de folders wordt gerechtvaardigd op
grond van de vooronderstelling dat de bestuurders van
de trucks burgers zouden kunnen zijn en geen ISIS
strijders. Het is echter een verklaring die de kritiek erop
niet weg kan poetsen.
Het is niet zo dat deze chauffeurs onschuldige en niet
betrokken burgers zijn zoals kinderen, ouderen of zieke
mensen, schrijft J.E. Dryer. Ze zijn de ISIS-oorlog aan
het voeren net als alle andere niet-geüniformeerde
deelnemers die samen 100% van de gelederen van ISIS
uitmaken.
Dit is hoe ver de regering-Obama gaat om”collateral damage” te voorkomen en weet u, het kan nog erger!
Vergelijk Obama’s aanpak van de bestrijding van ISIS met die van Rusland.
Terwijl het de Amerikanen 15 maanden kostte voordat ze een begin maakten om raffinaderijen en
tankwagens aan te vallen, vernietigden Russische bommenwerpers meer dan 1000 tankwagens in slechts
vijf dagen.
Ter vergelijking; kolonel Steve Warren zei, dat de VS slechts 116 tankwagens vernietigden in de eerste
Amerikaanse aanval op de lucratieve zwarte oliemarkt van ISIS die voor 50% de financiële middelen
verzorgt van de terreurgroep.
Amerikaanse luchtaanvallen op ISIS olieactiviteiten zijn
zo zeldzaam dat PBS (Public Broadcasting Service)
beeldmateriaal van van Russische gevechtsvliegtuigen
gebruikte die een olieopslagplaats in Syrië
bombardeerden, als bewijs van VS aanvallen op de olieinfrastructuur van de Islamitische Staat.
Amerikaanse piloten hebben ook bevestigd dat ze
werden bevolen om 75% van hun munitie niet af te vuren
op ISIS doelen omdat ze geen goedkeuring konden
krijgen van hun superieuren.
De VS zijn niet van plan om de financiering van de
Islamitische Staat af te snijden, want zonder geld kan de terreurbeweging niet vechten tegen Assad.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/11/witte-huis-geeft-isis-strijders-45-minuten-de-tijd-om-tevluchten/#.VlbDePlbWUk
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Bombardeerde de Russische Su-24 ISIS of eigenlijk Turkmenen?
Er zijn nogal wat Turkse lezers op mijn Facebook pagina die boos
gereageerd hebben op mijn vermelding dat Turkije ISIS steunt en
die stellen dat het neerhalen van de Russische Su-24 tactische
bommenwerper een gevolg was van het bombarderen van de
Turkmenen in het Oosten van Turkije. Ook de website The
Guardianbeweerde al dat Rusland Turkmeense dorpen
bombardeert. Ook zou Turkije volgens anderen Rusland al
meerdere malen gewaarschuwd hebben voor het schenden van
het Turkse luchtruim. Ook is er iemand die beweert in contact te
staan met lokale journalisten en hulpverleningsorganisaties. Deze
dame beweert dat Rusland alleen maar scholen, wijken,
ziekenhuizen en rebellen bombardeert (zie onder). Bij dit alles kun je je natuurlijk afvragen van wie al die
informatie komt en of wanneer mensen iets roepen dit dan ook de waarheid is. Iedereen kan zomaar van
alles beweren zonder keiharde bewijzen.

Sowieso zou het niet vreemd hoeven te zijn als Rusland inderdaad de Turkmenen bombardeert, omdat dit
volk feitelijk een van de grondleggers van het Turkse rijk is. Alhoewel Wikipedia in mijn optiek nu niet
bepaald als de meest zuivere bron voor geschiedkundige feiten kan gelden, meldt het [citaat] In de 11e
eeuw trok een aantal van hen onder leiding van de clan der Seldjoeken naar Perzië (Iran) en Klein-Azië. In
Klein-Azië traden zij op als ghazi’s ( =strijders voor het geloof). Het Byzantijnse gebied, het huidige Turkije,
werd door hun toedoen geïslamiseerd en geturkificeerd. Zo legden zij de grondslag voor het rijk van de
Osmanen. In de 15e eeuw werd het westen van Perzië overheerst door twee Turkmeense dynastieën, de
dynastie van het Zwarte Schaap (Karakoyunlu) en die van het Witte Schaap (Akkoyunlu). De Perzische
dynastie van de Safawiden (1501–1722), hoewel zelf waarschijnlijk van Koerdische herkomst, steunde op
een confederatie van Turkmeense groepen, die voor de sjiitische richting in de islam waren gewonnen. Een
van deze groepen was die van de Kadjaren, die Perzië van 1794 tot 1925 regeerden. De sjiitische stroming
onder de Turkmenen in het Osmaanse Rijk werd bloedig onderdrukt door sultan Selîm I (1512–1520). De
Turkmenen in Centraal-Azië bleven trouw aan de soennitische islam. Van de 16e tot de 19e eeuw werden
de oostelijke gebieden van Perzië voortdurend geplaagd door Turkmeense roofovervallen. Hieraan kwam
pas een einde door de inlijving van hun woongebieden bij het Russische Rijk in 1885. Ruim de helft van de
Turkmenen woont thans in Turkmenistan, waar zij tijdens het sovjetbewind tot een sedentaire leefwijze
werden gebracht. Ook de meeste Turkmenen in Oost-Turkije, Noord-Perzië en Noordwest-Afghanistan zijn
sedentair geworden. Als de aanname zou kloppen dat Turkije ISIS steunt, dan zou het niet geheel
onaannemelijk hoeven te zijn dat de Turkmenen aan de zijde van ISIS strijden. Wie zal het zeggen?
In dit alles blijft namelijk steeds gelden dat we het met de informatie moeten doen van de pers en de vraag
die dus vooral belangrijk is, is: “Wie kunnen we geloven en wat is waar?” Zelfs als informatie direct uit het
land komt van ‘mensen die we daar kennen’, is de vraag in hoeverre die mensen hun beeldvorming halen uit
de media of uit eigen waarneming. Dus ook met betrekking tot de opmerking van mevrouw Voss kunnen we
diezelfde vraag stellen. Dezelfde vraag kunt u stellen bij mijn veronderstelling dat Turkije ISIS zou steunen.
Ik probeer deze stelling echter te onderbouwen, zoals ik dit artikel deed.
De journalistiek is absoluut niet wat mensen er van verwachten. Grote persbureaus en mediakanalen zijn
volledig in handen van de gevestigde orde. Onderstaand filmpje is een getuigenis van journalist Udo
Ulfkotte. Hij vertelt in onderstaand filmpje hoe de journalistiek in grote mate gecontroleerd wordt door de
geheime diensten. Daarbij merk ik op dat ook deze getuigenis een slimme zet zou kunnen zijn om een
(klein) deel van de waarheid te onthullen, zodat er een nieuw vangnet gebouwd kan worden voor
ontwakenden. Zo lijkt Udo Ulfkotte een belangrijke rol te vervullen in de Pegida stroming in Duitsland. De
stroming die zich tegen de ver-islamisering van Europa verzet. Dat lijkt dan juist weer precies te zijn wat de
gevestigde orde wil, namelijk de autochtone bevolking opzetten tegen de islamitische bevolking, zoals in dit
artikel toegelicht. Niets is dus wat het lijkt in medialand en zelfs het ‘een klein beetje optillen van het deksel
van de beerput’, zoals Udo Ulfkotte doet kan ten doel hebben grote groepen mensen achter zich te winnen.
Denk daarbij een beetje aan hetzelfde effect als de website Infowars.com die de Amerikaanse overheid
keihard bekritiseert op zaken als 911 en veel waarheid onthult, maar niet de echte agenda benoemt. De
informatie over oorlogen is dus moeilijk in te schatten. Het is daarom de kunst om de agenda van de kabal
leren te doorzien en u niet te laten verblinden door voorkeur op basis van nationaliteit, religie of politieke
voorkeur.
Bron linkvermeldingen: wikipedia.nl, spiegel.de, theguardian.com
http://www.beyondthematrix.nl/2015/11/29/bombardeerd-de-russische-su-24-isis-of-eigenlijk-turkmenen/
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Britse pers: Rusland stuurt 150.000 soldaten naar Syrië
Iran: ‘Westen heeft wereldoorlog ontketend’ – Israël: Russische toestellen schenden regelmatig ons
luchtruim, maar dat is geen probleem, want samenwerking met Moskou is uitstekend
‘Syrië’ begin hoe langer hoe meer op het begin van de
Derde Wereldoorlog te lijken nu Rusland volgens de
Britse (1), Iraanse (2) en Libanese pers van plan zou zijn
om een enorme troepenmacht van 150.000 soldaten
naar het land te sturen. Ali Akbar Velayati, de
belangrijkste adviseur van de Iraanse opperleider
Ayatollah Khamenei, spreekt openlijk van een ‘door het
Westen ontketende wereldoorlog’, en belooft de Syrische
president Assad extra troepen te sturen. Nu zelfs de
Duitsers 1200 soldaten, schepen en gevechtsvliegtuigen
naar de regio sturen, zogenaamd om tegen ISIS te
vechten, lijkt het er sterk op dat binnenkort alle belangrijke landen militair aanwezig zijn in of rond Syrië. Eén
vonkje is genoeg...
Feitelijk is dat eerste vonkje er al geweest, namelijk het neerhalen van een Russische bommenwerper door
NAVO-lid Turkije, afgelopen dinsdag. Dat vonkje, een agressieve Turkse provocatie die nu al grote gevolgen
heeft, deed het kruitvat Syrië / Midden Oosten echter niet exploderen – tenminste, nog niet.
Iran: ‘Westen heeft wereldoorlog ontketend’
Enkele duizenden elitetroepen van de Iraanse Revolutionaire Garde vechten al geruime tijd aan de kant van
Assad. Daar komen er binnenkort nog honderden bij, zo beloofde Teheran. Zij worden ingezet tegen alle
Soenitische terreurgroepen, dus niet alleen ISIS, maar ook tegen de door het Westen gesteunde
moslimrebellen en Al-Nusra/Al-Qaeda. Daarbij krijgen ze de steun van het Shi’itische Hezbollah, al heeft die
organisatie zijn handen vol aan de regelmatige Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Syrië en
Libanon. De Verenigde Staten blijven islamitische strijders opleiden en bewapenen om tegen Assad te
vechten. Saudi Arabië, Qatar en Turkije steunen om dezelfde reden juist ISIS, dat weer door Frankrijk zou
worden gebombardeerd, en binnenkort misschien ook door de Britten. Dat doen de Russen veel beter, maar
die vallen ook de door de Turken en Arabieren gesteunde terroristen aan, en dat vinden Frankrijk en de
NAVO helemaal verkeerd, omdat het Kremlin Assad daarmee in het zadel houdt.
Ali Akbar Velayati, hoofdadviseur van de opperleider Ayatollah Khamenei, verklaarde dat Iran ‘in de door het
Westen ontketende wereldoorlog’ achter Syrië blijft staan (3). Nu ook de Duitsers zo’n 1200 soldaten, een
marineschip en Tornado-gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen ISIS gaat inzetten (4), begint het er steeds
meer op te lijken dat Teheran gelijk begint te krijgen met zijn doorgaans overtrokken retoriek.
‘Rusland schendt ook ons luchtruim, maar wij werken goed samen’
Volgens generaal-majoor (res.) Amod Gilad, directeur van het Politieke Militaire Zaken Bureau van het
Israëlische ministerie of Defensie, schenden Russische gevechtsvliegtuigen regelmatig het Israëlische
luchtruim. ‘Maar dankzij het excellente veiligheid-partnerschap tussen Israël en Rusland hebben wij
afspraken om hiermee om te gaan... Wij weten hoe een escalatie te vermijden.’
‘De Russische vliegtuigen hebben niet de bedoeling om ons aan te vallen, dus zou het verkeerd zijn om
automatisch te reageren en ze neer te schieten als ze zich vergissen. Erdogan heeft daarom alle reden om
zijn actie te betreuren,’ vervolgde Gilad. De Israëlische luchtmacht krijgt op zijn beurt van Rusland
grotendeels de vrije hand om doelen van Hezbollah aan te vallen, ook al vechten de Shi’itische terroristen
aan de kant van Iran en Assad. (5). Minister van Defensie Moshe Yaalon bevestigde vandaag dat tenminste
één Russisch vliegtuig een mijl (1,6 km) diep het Israëlische luchtruim was binnengedrongen. ‘Dat was
duidelijk een fout van de piloot die bij de Golan vloog,’ legde Yaalon uit. Israël maakt zich daar dan ook geen
zorgen over, maar wel over het feit dat de Russische bombardementen mogelijk de weg vrijmaken voor de
Iraanse Revolutionaire Garde en Hezbollah om het Syrische grensgebied met Israël in te nemen (6).
Russische no-flyzone boven Syrië
De hypermoderne S-400 luchtafweerraketten –die een bereik hebben van maximaal 400 kilometer- die
Rusland in Syrië heeft opgesteld vormen samen met de modernste elektronische storingsapparatuur een noflyzone boven heel Syrië, waar geen Turks of Westers toestel ongestoord kan opereren als het Kremlin dat
niet toestaat. Sinds woensdag kunnen de Amerikanen en Turken daarom geen bombardementen in Syrië
meer uitvoeren, dus beperken ze zich tot Irak.
De Turken hebben elektronische tegenmaatregelen genomen, maar kunnen niet tegen de superieure
technologie van de Russen op. Israëlische vliegtuigen hebben vergelijkbare apparatuur en kunnen wel in
Syrië opereren, maar zijn daar erg voorzichtig mee omdat ‘wij geen Russisch vliegtuig willen aanvallen of
neerschieten. Rusland is niet onze vijand,’ herhaalde een hoge official van de Israëlische luchtmacht (7).
Xander - (1) Daily Mail / Express (via Gegenfrage), (2) Alalam.ir, (3) Sputnik News, (4) Frankfurter
Allgemeine, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) DEBKA, (7) DEBKA
Russische consequenties van een onrechtmatige Turkse daad
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Zondag, 29 november 2015
Afgelopen donderdag hebben de Russen ter
bescherming van hun luchtmacht het beruchte S-400
luchtafweersysteem geïnstalleerd in Syrië.
Niet alleen durven de Turken nu niet meer in Syrië te
bombarderen, maar Poetin gaat ook nog eens korte metten
maken met de illegale ISIS oliehandel van de familie
Erdogan.
De luchtaanvallen van Turkije en Amerika in Syrië, als
onderdeel van de zogenaamde wereldcoalitie tegen ISIS,
zijn opeens gestopt terwijl deze in Irak gewoon doorgaan,
althans voor Amerika.
Volgens een woordvoerder van het Pentagon heeft dat
allemaal helemaal niets te maken met de installatie van de
S-400 raketsystemen in Syrië enkele dagen geleden.
Binnen 24 uur nadat woensdag de beslissing was genomen, arriveerde het luchtafweersysteem donderdag in
Syrië per Russische superjumbo, de Antonov AN-124
Men vreest dit S-400 systeem want het is in staat om ieder vliegtuig, helikopter of raket neer te halen die met
snelheden vliegen van tot 4,8 kilometer per seconden oftewel 17.000 kilometer per uur.
De enige raket die door de S-400 niet naar beneden kan worden gehaald zijn de intercontinentale (nucleaire)
raketten want zij vliegen met snelheden van 6-7 kilometer per seconde.
Het S-400 systeem heeft een bereik van 400 kilometer en kan een hoogte halen van 27 kilometer. Dit betekent
dat ongeveer 75 procent van Syrië bestreken kan worden, met daarnaast het volledige luchtruim van Libanon,
Cyprus, de helft van Israël en een groot deel van Turkije.
Het systeem is zo geavanceerd dat het zelfs objecten op de
grond kan ontwaren zoals auto’s en andere militaire
voertuigen. Het bereik is ongeveer 600 kilometer en dat
betekent dat het dekking kan geven aan de Russische
luchtmacht over een heel groot gebied, zelfs tot aan de
Turkse hoofdstad Ankara.
Volgens onafhankelijk geopolitiek analist Pepe Escobar is
het allemaal begonnen na de aanslagen in Parijs toen de
Franse president Hollande met Rusland wilde gaan
samenwerken om ISIS te bestrijden.
Wat doet Erdogan? Hij laat zijn criminele partner Davotoglu
opdracht geven om enkele uren voor de ontmoeting van
Hollande met Obama in Washington een Russisch toestel uit de lucht te schieten.
In eerste instantie leek het voor Erdogan goed uit te pakken want er zou nu helemaal geen kans meer zijn op
samenwerking met Rusland in Syrië, dacht hij….
Waar hij geen rekening mee had gehouden was dat Poetin en Hollande overeen kwamen dat ze niet zouden
toelaten dat hun band verstoord zou worden.
Verder hebben ze samen besloten om alleen terroristen te bombarderen en geen partijen die tegen ISIS
strijden. Dan resteert nog het maken van een lijstje met welke doelen er dan wél geraakt zullen worden.
Uiteraard staan op die lijst ISIS, al-Nusra en Al Qaida. Omdat een groot aantal loslopende groepen salafisten
inmiddels zijn opgeslokt door al-Nusra zal het voor Rusland niet zo moeilijk zijn om de Fransen ervan te
overtuigen dat dit allemaal legitieme doelen zijn.
Wat ook heel belangrijk is voor de Koerden, is dat Frankrijk steun voor rebellen op de grond die tegen ISIS
vechten, zal vergroten. Met andere woorden, Frankrijk gaat de vijanden van Erdogan, de YPG (Syrische
Koerden), extra steunen.
Het mooiste van alles is uiteraard dat Hollande en Poetin overeengekomen zijn om de privéoliehandel van de
Erdogan clan te vernietigen. Er zal een barrage aan luchtaanvallen komen op olietransporten richting Turkije.
Dat betekent het einde van de formidabele winsten van de BMZ group van zoon Bilal en het tevens van het
grootste deel van inkomsten voor ISIS.
Zoals Escobar zegt, "Laat de Sukhois maar komen".
Poetin blijft ook altijd beleefd. Zo zei hij, “Theoretisch is het mogelijk dat Ankara niet op de hoogte is van de
gestolen Syrische olie dat Turkije binnenkomt, maar dat is moeilijk voor te stellen”.
Met de installatie van de S-400 is sultan Erdogan gewaarschuwd.
Rusland heeft drie prioriteiten.
1) Door het installeren van het S-400 systeem is er eigenlijk al een no fly zone aan de zuidkant van de Turks
Syrische grens. Ankara is zo bang dat ze zelfs een vliegverbod hebben opgelegd aan uilen en kraaien.
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2) Rusland zal (hard) toeslaan op alles wat zich verdacht beweegt tussen Turkije en Syrië. Zoals Turkse
“humanitaire konvooien” die wapens vervoeren. Dit is al gebeurd deze week bij Azaz waar een dergelijk
transport werd verpulverd, op vijf kilometer afstand van de Turkse grens.
3) Het intensiveren van bombardementen in de grote regio waar de CIA een soort “cash en wapen” snelweg
richting FSA (Free Syrian Army = anti Assad) en “onschuldige” Turkmenen (Turkse broeders) exploiteert.
Rusland gaat korte metten maken met het clandestiene zakenimperium van de familie Erdogan en dit zal zijn
inclusief de olietankers. Frankrijk zal dit allemaal prima vinden want Rusland doet iets aan ISIS en dat is een
gezamenlijk belang.
Waarom stelt weer niemand de vraag hoe het in 's hemelsnaam kan dat de wereldcoalitie onder aanvoering van
Amerika gedurende een geheel jaar niet één keer ook maar iets van deze illegale oliemachine heeft
gebombardeerd?
Waar uiteraard de tweede vraag uit volgt: Hoe kan het dat het Westen, en dan in het bijzonder Amerika,
helemaal niets gedaan heeft aan het misdadige kartel dat ISIS financiert? Uiteraard weet de CIA dit, net zoals
de AIVD en Rutte en consorten dat weten.
We zullen, net zoals Poetin, beleefd blijven, “Theoretisch is het mogelijk dat de Nederlandse Minister van
Defensie dit niet weet en dan waarschijnlijk voornamelijk omdat ze het te druk heeft met haar hoed, maar dat is
moeilijk voor te stellen”. https://youtu.be/MlO4EpR27xo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10074:russische-consequenties-vaneen-onrechtmatige-turkse-daad-video&catid=37:wereld&Itemid=50

China's gigantische valutareserves... opnieuw een grote leugen?
21 OKT 2015
Jarenlang heeft China in de internationale economie zijn
gigantische valutareserves als een wapen kunnen
uitspelen. Nu de druk op de Chinese economie
verscherpt, moet men zich volgens de financiële
nieuwssite Monfinancier.com echter de vraag stellen
hoeveel waarheid er achter die grote reserves zit. Met
zijn grote financiële slagkracht leek China niets te
moeten vrezen, maar de werkelijkheid is volgens
Monfinancier heel anders.
“Wanneer er de voorbije twintig jaar gewag werd
gemaakt van mogelijke problemen in de Chinese economie, werd steevast gewezen op de gigantische
valutareserves van het land,” aldus Monfinancier. “Keer op keer werd daarbij opgeworpen dat China dankzij
die reserves, die nochtans nooit door iemand zijn geteld of gezien, nagenoeg onkwetsbaar was."
"De valutareserves leken voor China quasi een goddelijk verdedigingswapen. Maar die situatie blijkt nu niet
langer te gelden. Eén jaar geleden werd nog gewag gemaakt van een valutareserve van 4.000 miljard dollar.
Dat bedrag is inmiddels echter met 500 miljard dollar ingekrompen.”
Niet onuitputtelijk
“In het verleden bouwde China zijn reserves steeds verder op door de buitenlandse handel en de producten
die het land over de hele wereld verkocht,” verduidelijkt Monfinancier.
“Men moet nu echter vaststellen dat China geconfonteerd wordt met een belangrijke kapitaalvlucht, vooral
van investeerders, terwijl de centrale bank van het land moet ingriipen om die beweging te compenseren en
de yuan te ondersteunen. Elke dag moet de Chinese centrale bank Chinees geld kopen en Amerikaanse
dollars verkopen om de nationale munt te beschermen.”
Ook econoom Wei Yao, China-expert bij Société Générale, waarschuwde recent dat de Chinese reserves
niet onuitputtelijk zijn.
“Door die vaststelling zullen de analisten uiteindelijk vraagtekens plaatsen achter de manier waarop de
Chinese valutareserves werden berekend en tot de vaststelling komen dat deze middelen al gedurende
decennia bewust zijn overschat,” aldus Monfinancier. “Dat is ook normaal, want de valutareserves waren
voor de Chinese overheid immers een wapen voor economische propaganda.”
Bovendien zal het fenomeen er volgens de nieuwssite toe leiden dat China zal verplicht worden om de koers
van de yuan sneller dan verwacht vrij te laten fluctueren. Wanneer de Chinese munt echter niet meer wordt
ondersteund, dreigt de yuan volgens Monfinancier een zware klap te zullen krijgen. (mah)
http://www.express.be/business/nl/economy/chinas-gigantische-valutareserves-opnieuw-een-groteleugen/216410.htm
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Infowars slaat 3e groot alarm voor Derde Wereldoorlog en klimaattop Parijs
‘Westen voert oorlog namens Saudi Arabië dat groot Islamitisch Kalifaat wil creëren’ – Turkije dreigt NAVO in
oorlog met Rusland te storten
Als de globalisten in de VN, de EU, het IMF, de VS en de NAVO hun zin krijgen is het binnen enkele jaren
definitief voorbij met onze vrijheid en welvaart, en
zullen we worden geregereerd door een onder
het mom van ‘het klimaat’ opgerichte tirannieke
wereldregering.
De voorman van ’s werelds bekendste
alternatieve nieuwssite Infowars, Alex Jones,
e
slaat voor de 3 keer dit jaar groot alarm voor de
aanstaande winter, waarin de NAVO en Turkije
volgens hem de Derde Wereldoorlog met
Rusland zouden kunnen veroorzaken. Daarnaast
houden anti-humane globalistische organisaties
zoals de VN deze week in Parijs een klimaattop
waar onder het mom van het volledig uit de duim
gezogen CO2/Global Warming klimaat’probleem’
tot de vernietiging van de welvaart en toekomst van de Westerse burgers zal worden besloten.
En het zijn zeker niet meer alleen de alternatieve media die over het gevaar van WO-3 berichten, aldus
Jones. Verschil is wel dat die er al veel eerder voor zijn gaan waarschuwen, toen de reguliere media nog
hosanna berichtten over de –in realiteit niet bestaande- economische opleving.
Syrië op randje van totale escalatie
De meest recente spreekwoordelijke dominosteen was ongetwijfeld het neerschieten van een Russische
bommenwerper door Turkse F-16’s, morgen een week geleden. Of het Russische vliegtuig nu wel of niet
enkele seconden het Turkse luchtruim schond maakt volgens Jones eigenlijk niets uit, want de Turken zelf
schenden zelf al 4 jaar lang vrijwel dagelijks het luchtruim van Syrië om de Koerden en andere pro-Assad
groepen te bombarderen. Ook vuurt de Turkse artillerie op het Syrische leger. Dit wordt niet alleen
toegegeven in Ankara, maar men is er zelfs trots op. In tegenstelling tot de Turken opereren de Russen
echter met toestemming van de officiële regering in Syrië; desondanks vinden de Turken dat zij wel alle
recht hebben om dagelijks illegale bombardementen in het land uit te voeren, maar de Russen niet.
Die hebben daarom al tientallen S-400 luchtafweerraketten in Syrië opgesteld. Bij testen hebben deze
raketten objecten uit de lucht geschoten die sneller vlogen dan Mach 5. Geen enkel Westers vliegtuig, ook
geen stealth toestel, kan aan deze raketten ontsnappen. De Russische boodschap aan de Turken is
duidelijk: kom nog eens zo dichtbij, en wij schieten jullie uit de lucht. De reactie van Ankara: wij blijven in
Syrië opereren, en als jullie op ons schieten zal dat als een oorlogsdaad worden opgevat.
NAVO veroorzaakt nieuwe wereldoorlog
Het lijkt daarom wachten op het moment dat een Russische raket een Turks gevechtsvliegtuig vernietigt.
Voormalig CIA-analist Robert Bear is een van de velen die (tegenover CNN) waarschuwde dat dit ‘de
e
4 Wereldoorlog’ zal veroorzaken, waarbij de Koude Oorlog en de vele proxy-oorlogen zoals nu in Syrië
e
worden gezien als deel van de al lang aan de gang zijnde 3 Wereldoorlog.
e
e
De 3 of 4 Wereldoorlog zal hoe dan ook weer een grote zijn, eentje tussen de VS/NAVO en Rusland. De
NAVO is met deze oorlog begonnen door een staatsgreep in Oekraïne en in Syrië een bloederige
burgeroorlog te veroorzaken. Het is het Westen dat onder leiding van dezelfde globalisten die onze toekomst
kapot maken zijn invloedssfeer voortdurend probeert uit te breiden, ten koste van Rusland. De Russen
hebben de afgelopen 15 jaar de elitaire oligarchen er bijna volledig uitgegooid, maar het Westen wordt nog
steeds door hen gecontroleerd en geregeerd.
Elite bereidt eigen vlucht voor
Deze elite is al maanden bezig met zich voor te bereiden op hun vlucht naar afgelegen bestemmingen zoals
e
e
de Cook eilanden of Nieuw Zeeland. Jones: ‘Ik zeg niet dat de 3 of 4 wereldoorlog nu begint, maar het
klimaat ervoor is nog nooit zo erg geweest. Hoge generaals en top analisten zeggen het inmiddels ook. En
het wordt allemaal gedaan zodat Saudi Arabië een groot Kalifaat kan creëren.’
Het Midden Oosten wordt een almaar grotere chaos waar niemand meer controle over heeft. Ook in
Oekraïne lopen de spanningen weer op nu er vorige week –vermoedelijk door het Westen gesteundeaanslagen op de energievoorziening van de Krim werden gepleegd.
Klimaattop volgende stap naar wereldregering
Bovendien is deze week in Parijs een ‘klimaattop’ begonnen die niets anders is dan de volgende stap naar
een totalitaire wereldregering. Om dat te bereiken moeten de grenzen van Europa –en overigens ook de VSworden opengehouden voor de komst van miljoenen migranten. Jones: ‘Dit is het globalisme dat oorlog voert
tegen alle natie-staten. Het zorgt ervoor dat we bankroet gaan door de economische en straks misschien
ook wel ‘hete’ oorlog tegen Rusland.’
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‘De hele wereld wordt nu gedestabiliseerd, bedoeld om het Westen te verpletteren en klaar te maken voor
een nieuwe Wereldoorlog. Dat zeg ik niet alleen, maar tal van top analisten.’
Illegale en levensgevaarlijke acties Turkije
Jones wijst op Erdogan, die miljarden verdient aan de illegale verkoop van door ISIS gestolen olie. De
Turkse president dreigde op TV een oorlog te beginnen als de Russen schieten op Turkse vliegtuigen die –
eveneens illegaal!- in Syrië bombarderen. ‘Dit is compleet gestoord, maar hij wordt gesteund door de NAVO.
Daarom balanceren we op de rand van iets dat in een enorme oorlog kan exploderen.’
Enkele maanden geleden voorspelde Infowars al dat er op Russische vliegtuigen geschoten zou worden en
er Amerikaanse –en andere Westerse, zoals Duitse- troepen in Syrië zouden worden ingezet, zogenaamd
om tegen ISIS te vechten, maar die in werkelijkheid de islamitische terreurgroepen die tegen Assad vechten
gaan beschermen tegen de Russen. ‘En als er dan bij een van de partijen doden vallen, is dat een reden om
een oorlog tegen de ander te beginnen.’
Klimaatafspraken bedoeld om Westen te verarmen
Ondertussen eisen in Parijs de Latijns Amerikaanse landen en opkomende economieën zoals India dat
alleen het Westen de rekening betaalt voor klimaatverandering. Op diverse eerdere klimaattoppen werden al
stappen gezet naar een wereldregering met wereldwijde CO2-belastingen en totale controle op alle
activiteiten van alle burgers. De VN, IMF, Wereldbank en andere globalistische organisaties eisen nu
opnieuw torenhoge belastingen en massale welvaartsverplaatsingen, die de burgers in Europa en Amerika
fors zullen verarmen. ‘En u zult ook voor de immigranten moeten betalen, want in hun ogen bent u
kwaadaardig en slecht.’
Aanslagen Parijs zowel jihad als false-flag
Jones haalde ook de aanslagen in Parijs op 13-11 aan. ‘Dat waren echte jihad operaties, maar tegelijkertijd
ook false-flag, want wie heeft de (Europese) grenzen opengezet? Wie heeft die jihadisten getraind? Van wie
kregen ze te horen dat in Europa alles gratis voor hen is? Wie liet hen onbeperkt de grenzen passeren? Dat
waren de EU en de Franse regering, die deze crisis gebruiken om de vrijheden van hun kiezers af te
pakken.’
‘Gevaarlijkste tijd voor de mensheid ooit’
e
‘Dit is ons 3 ‘total emergency alert’. U bent gewaarschuwd. Hopelijk komen we aanstaande december en de
januari daarna goed door, maar dit is wel de gevaarlijkste tijd in de menselijke geschiedenis, en dat komt
vanwege de wapens die we nu hebben. We kunnen ons niet nog een wereldoorlog veroorloven, want dan
vernietigen we onszelf. Daar komt het op neer.’
‘Door hier voor te blijven waarschuwen hopen wij dat u dat ook gaat doen, zodat dit alles nog kan worden
voorkomen. En er zijn nog zoveel andere dingen gaande met bijvoorbeeld de wereldvaluta, met
hongersnoden en veranderingen in de Aarde (tektonische platen, Pacifische vulkaangordel). Het is een tijd
van grote omwentelingen, maar ook een tijd dat alle goede mensen van wat voor ras of afkomst dan ook
zich aaneensluiten om échte wereldvrede en échte vrijheid te promoten – niet de valse vrede die een
tirannieke (VN-)wereldregering, die wordt bestuurd door een handjevol Centrale Banken, ons wil opleggen.’
Rusland in het vizier van de globalisten
De Russische president Vladimir Putin zei het vorige maand al: de zogenaamd door mensen veroorzaakte
Global Warming is in werkelijkheid een ‘wetenschappelijk’ wapensysteem om de individuele landen en
grenzen op te heffen en hun burgers stap voor stap te verarmen en daardoor eenvoudig controleerbaar te
maken.
‘Het maakt niet uit waar u woont en wat u doet. De globalisten vallen iedereen aan, de hele menselijke
beschaving en renaissance. Zij willen nieuwe Middeleeuwen waarin zij alle rijkdom hebben en de toekomst
controleren, en de arme onwetende massa onder de duim gehouden met sport en ander hersenloos
vermaak.’
‘Dat bedoelde Putin. Hij weet dat Rusland in hun vizier wordt genomen om te worden vernietigd. De Russen
begrijpen dat zij geen plek krijgen aan tafel, en daarom klinken de Russische staatsmedia nu net als
Infowars. Niet dat Rusland perfect is, maar dit is wel dè tijd voor u om te besluiten aan welke kant u staat:
bent u voor de mensheid, of bent u voor het eugenetische transhumane globalistische tuig dat besloten heeft
dat het grootste deel van de mensheid maar moet verdwijnen?’
Kernoorlog?
‘Begrijp goed dat het inderdaad voorbij kan zijn voor de mensheid als dit alles uit de hand loopt, als bijvoorbeeld de Russen en Turken op elkaar gaan schieten en er daarnaast steeds zwaardere wapens worden
gebruikt en zelfs kernwapens, wat in 2008 bijna in Georgië is gebeurd. Weet u dat nog? Toen de NAVO
tussenbeide wilde komen en de Russen kernwapens opstelden en dreigden deze te gebruiken? Dat is hoe
gestoord de globalisten zijn. Denk aan Napoleon, Hitler en al die anderen die de wereldmacht wilden. We
kunnen dat niet opnieuw toestaan.’ ‘Voor degenen die lachten om onze eerdere waarschuwen: we hopen dat
u nu in de gaten heeft dat dit géén grapje is. Een kernoorlog zal het lachen u wel doen vergaan. Wij doen in
ieder geval ons uiterste best ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, en hopen dat u dat ook zult doen.’
Xander - (1) Infowars (/ YouTube), (2) Infowars, http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Infowars-slaat3e-groot-alarm-voor-Derde-Wereldoorlog-en-klimaattop-Parijs
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Rusland stuurt 150.000 soldaten naar Syrië
Britse pers: Rusland stuurt 150.000 soldaten naar Syrië
Iran: ‘Westen heeft wereldoorlog ontketend’ – Israël: Russische toestellen schenden regelmatig ons
luchtruim, maar dat is geen probleem, want samenwerking met Moskou is uitstekend
‘Syrië’ begint hoe langer hoe meer op het begin van de Derde
Wereldoorlog te lijken nu Rusland volgens de Britse (1), Iraanse
(2) en Libanese pers van plan zou zijn om een enorme
troepenmacht van 150.000 soldaten naar het land te sturen. Ali
Akbar Velayati, de belangrijkste adviseur van de Iraanse
opperleider Ayatollah Khamenei, spreekt openlijk van een ‘door
het Westen ontketende wereldoorlog’, en belooft de Syrische
president Assad extra troepen te sturen. Nu zelfs de Duitsers
1200 soldaten, schepen en gevechtsvliegtuigen naar de regio
sturen, zogenaamd om tegen ISIS te vechten, lijkt het er sterk
op dat binnenkort alle belangrijke landen militair aanwezig zijn
in of rond Syrië. Eén vonkje is genoeg...
Feitelijk is dat eerste vonkje er al geweest, namelijk het neerhalen van een Russische bommenwerper door
NAVO-lid Turkije, afgelopen dinsdag. Dat vonkje, een agressieve Turkse provocatie die nu al grote gevolgen
heeft, deed het kruitvat Syrië / Midden Oosten echter niet exploderen – tenminste, nog niet.
Iran: ‘Westen heeft wereldoorlog ontketend’
Enkele duizenden elitetroepen van de Iraanse Revolutionaire Garde vechten al geruime tijd aan de kant van
Assad. Daar komen er binnenkort nog honderden bij, zo beloofde Teheran. Zij worden ingezet tegen alle
Soenitische terreurgroepen, dus niet alleen ISIS, maar ook tegen de door het Westen gesteunde
moslimrebellen en Al-Nusra/Al-Qaeda. Daarbij krijgen ze de steun van het Shi’itische Hezbollah, al heeft die
organisatie zijn handen vol aan de regelmatige Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Syrië en
Libanon. De Verenigde Staten blijven islamitische strijders opleiden en bewapenen om tegen Assad te
vechten. Saudi Arabië, Qatar en Turkije steunen om dezelfde reden juist ISIS, dat weer door Frankrijk zou
worden gebombardeerd, en binnenkort misschien ook door de Britten. Dat doen de Russen veel beter, maar
die vallen ook de door de Turken en Arabieren gesteunde terroristen aan, en dat vinden Frankrijk en de
NAVO helemaal verkeerd, omdat het Kremlin Assad daarmee in het zadel houdt.
Ali Akbar Velayati, hoofdadviseur van de opperleider Ayatollah Khamenei, verklaarde dat Iran ‘in de door het
Westen ontketende wereldoorlog’ achter Syrië blijft staan (3). Nu ook de Duitsers zo’n 1200 soldaten, een
marineschip en Tornado-gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen ISIS gaat inzetten (4), begint het er steeds
meer op te lijken dat Teheran gelijk begint te krijgen met zijn doorgaans overtrokken retoriek.
‘Rusland schendt ook ons luchtruim, maar wij werken goed samen’
Volgens generaal-majoor (res.) Amod Gilad, directeur van het Politieke Militaire Zaken Bureau van het
Israëlische ministerie of Defensie, schenden Russische gevechtsvliegtuigen regelmatig het Israëlische
luchtruim. ‘Maar dankzij het excellente veiligheid-partnerschap tussen Israël en Rusland hebben wij
afspraken om hiermee om te gaan... Wij weten hoe een escalatie te vermijden.’
‘De Russische vliegtuigen hebben niet de bedoeling om ons aan te vallen, dus zou het verkeerd zijn om
automatisch te reageren en ze neer te schieten als ze zich vergissen. Erdogan heeft daarom alle reden om
zijn actie te betreuren,’ vervolgde Gilad. De Israëlische luchtmacht krijgt op zijn beurt van Rusland
grotendeels de vrije hand om doelen van Hezbollah aan te vallen, ook al vechten de Shi’itische terroristen
aan de kant van Iran en Assad. (5). Minister van Defensie Moshe Yaalon bevestigde vandaag dat tenminste
één Russisch vliegtuig een mijl (1,6 km) diep het Israëlische luchtruim was binnengedrongen. ‘Dat was
duidelijk een fout van de piloot die bij de Golan vloog,’ legde Yaalon uit. Israël maakt zich daar dan ook geen
zorgen over, maar wel over het feit dat de Russische bombardementen mogelijk de weg vrijmaken voor de
Iraanse Revolutionaire Garde en Hezbollah om het Syrische grensgebied met Israël in te nemen (6).
Russische no-flyzone boven Syrië
De hypermoderne S-400 luchtafweerraketten –die een bereik hebben van maximaal 400 kilometer- die
Rusland in Syrië heeft opgesteld vormen samen met de modernste elektronische storingsapparatuur een noflyzone boven heel Syrië, waar geen Turks of Westers toestel ongestoord kan opereren als het Kremlin dat
niet toestaat. Sinds woensdag kunnen de Amerikanen en Turken daarom geen bombardementen in Syrië
meer uitvoeren, dus beperken ze zich tot Irak.
De Turken hebben elektronische tegenmaatregelen genomen, maar kunnen niet tegen de superieure
technologie van de Russen op. Israëlische vliegtuigen hebben vergelijkbare apparatuur en kunnen wel in
Syrië opereren, maar zijn daar erg voorzichtig mee omdat ‘wij geen Russisch vliegtuig willen aanvallen of
neerschieten. Rusland is niet onze vijand,’ herhaalde een hoge official van de Israëlische luchtmacht (7).
Xander - (1) Daily Mail / Express (via Gegenfrage), (2) Alalam.ir, (3) Sputnik News, (4) Frankfurter
Allgemeine, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) DEBKA, (7) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Britse-pers-Rusland-stuurt-150000-soldaten-naar-Syri
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Migranteninvasie is grootste gevaar sinds Nazi's, inzet leger nodig
President Tsjechië: Migranteninvasie is grootste gevaar sinds Nazi’s, inzet leger nodig
EU: Migratie naar Europa gaat komende jaren verdrievoudigen - Aantal armen explodeert; overheid doet
niets voor hen, trekt wel extra miljarden uit voor migranten
‘Ik wens u veel plezier zodra deze roofnomaden zich op ons gaan
uitleven’, schrijft een Duitse commentator.
We berichtten er eerder al kort over: de Tsjechische president
Milos Zeman noemt de moslim migranteninvasie de grootste
bedreiging voor Europa sinds de Nazi’s, en vindt dat er maar één
oplossing voor is, namelijk het inzetten van het leger. Ook in
Duitsland neemt de woede over het open-grenzenbeleid van de
EU en bondskanselier Merkel toe. Steeds meer commentatoren
waarschuwen dan ook voor zware tijden als de bevolking niet
heel snel de huidige politieke kliek aan de kant schuift en
vervangt door leiders die wèl voor hun welvaart, kinderen en toekomst willen vechten.
‘De migratiecrisis heeft alle tekenen van een georganiseerde invasie’, zei Zeman in een interview met de TVzender Prima. De onbeperkte massa immigratie is volgens hem zeer goed georganiseerd en ook ‘goed
betaald’, en enkel bedoeld om Europa te ondermijnen en in elkaar te laten storten. Volgens hem is het
gevaar voor ons voortbestaan sinds de Nazi bezetting niet meer zo groot geweest, reden waarom hij voor de
inzet van het leger pleit.
EU: Immigratie zal verdrievoudigen
Volgens de VN zal de migratie naar Europa in de komende jaren niet verminderen, maar juist verdubbelen,
en volgens de EU zelfs verdrievoudigen. Dat betekent letterlijk dat er vele tientallen miljoenen moslims onze
grenzen en sociale systemen zullen bestormen, waardoor deze al over enkele jaren totaal onhoudbaar
worden en compleet zullen instorten. Dit zal zonder twijfel grote maatschappelijke onrust, chaos, opstanden
en burgeroorlogen veroorzaken.
‘Vijandige cultuur alleen met leger te stoppen’
Daarnaast vormen de miljoenen moslims die nu al zijn en worden toegelaten een rechtstreekse bedreiging
voor de Europese cultuur en manier van leven, omdat de integratie van moslims in alle landen –ondanks
e
e
tientallen jaren lange miljarden investeringen- totaal is mislukt. Sterker nog: juist de jongere (2 en 3 )
generaties moslimmigranten blijken het Westen massaal en intens te haten. ISIS en de Sharia zijn dan ook
mateloos populair onder hen. Zo werden de aanslagen in Parijs door velen van hen letterlijk met gejuich
begroet. Omdat de geïmporteerde islamistische cultuur totaal onverenigbaar is met de Westerse en vrijwel al
onze waarden extreem vijandig gezind is, kan deze niet langer enkel worden tegengehouden door de
grenzen af te sluiten, maar is ook de inzet van het leger nodig om de autochtone Europeanen te
beschermen, vindt Zeman. (1)
Armen in de steek gelaten ten gunste van migranten
Medestanders vindt Zeman genoeg, echter niet onder de zich almaar hautainer opstellende politieke leiders
van (West) Europa, maar wel onder de gewone bevolking – zelfs in Duitsland, waar het aantal armen en
bijstandsafhankelijken door de asielzoekerstsunami explodeert. De woede onder hen groeit, omdat ze zien
dat de overheid wel miljarden uittrekt om de migranten op te vangen, te verzorgen, en bijna alles gratis voor
hen te maken, maar dat ze zelf amper genoeg geld hebben om hun torenhoge ‘groene’ energierekening te
betalen of zelfs om voldoende eten te kopen. (2)
Steeds meer Duitsers ervaren letterlijk aan den lijve dat ze tweederangsburgers in eigen land zijn geworden.
In Nederland is het al niet anders. Ons bereiken tal van berichten van met name ouderen, chronisch zieken,
werkelozen en bijstands afhankelijken, die door de pijlsnel stijgende lasten en verminderde of geheel
geschrapte broodnodige toeslagen nauwelijks nog rond kunnen komen en een menswaardig bestaan
kunnen leiden. Zij zijn de eerste slachtoffers van de links-liberale welkomscultuur, die nog altijd de grenzen
wijd geopend laat voor de islam en wèl extra miljarden over heeft voor migranten, zodat onze complete
verzorgingsstaat tot op de bodem kan worden leeggeroofd.
‘Het is koud geworden,’ schrijft de Tagesspiegel over de schrijnende situatie in Berlijn. ‘Er zijn gezinnen die
al lang ‘aan Tafel’ (=opvang en maaltijden voor armen) kwamen, maar deze winter wegblijven, omdat het
niet meer lonend is. Anderen klagen dat ‘sinds zij (de migranten) er zijn, wij te weinig krijgen’. De toon wordt
ruwer. De stemming is gespannen. Er worden vragen gesteld zoals: ‘Waarom krijgen zij een
verzekeringspas, terwijl ik die mij niet kan veroorloven?’ En ’Waarom slapen daklozen buiten en in de hal, en
vluchtelingen in verwarmde zalen?’’ (2)(3)
‘Veel plezier als deze roofnomaden zich op ons gaan uitleven’
Onder het artikel ‘Afghaanse asielzoekers zijn daders, maar justitie en politie zwijgen’ werd een treffend
commentaar geschreven dat heel goed de stemming onder het Duitse –en overigens ook het Nederlandse,
Franse en Belgische- volk weergeeft:
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‘De Duitse (/Europese) –en sinds kort ook de Russische- bevolking is door misdadigers, die zich politici
noemen, vogelvrij verklaard. De vrouwen zullen dat als eersten gaan merken. En wie denkt dat alleen de
jongere worden getroffen, wil ik aan de jaren ’45 – ’50 herinneren, toen de bezetters massaal Duitse
vrouwen verkrachtten. Er werden getallen van 3 miljoen genoemd, en het waren niet alleen de jonge,
aantrekkelijke vrouwen – nee, het waren kinderen, oude vrouwen en... mannen!’
‘Omdat tegenspraak en verzet (van de bevolking) nu al bestraft wordt, wens ik u allen veel plezier (en
succes) als deze massa’s mensen, en vooral mannen, met een totaal verkeerd beeld van Duitsland (en
Europa), van onze levensomstandigheden en ons klimaat, zonder enige band met onze cultuur, tradities,
waarden en ras, heel vaak zonder opleiding, maar wel volgepompt met stokoude ideeën van een Koran
hierheen zijn gekomen om nog tijdens hun leven een paradijs met huis, auto en als toetje een rondborstige
altijdgeile blondine te krijgen, en zich dan realiseren dat ze dat hier niet zullen krijgen.’
‘Op zijn laatst zullen deze roofnomaden zich dan echt gaan uitleven en zich met dezelfde energie,
vastbeslotenheid en het recht van de sterkste als ze de reis naar het wonderland hebben ondernomen, alles
inpikken. We gaan zware tijden tegemoet, pas allemaal goed op jullie zelf.’ (4)
Xander - (1) Epoch Times, (2) KOPP, (3) Tagesspiegel, (4) Michael Mannheimer
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/President-Tsjechi-Migranteninvasie-is-grootste-gevaar-sindsNazis-inzet-leger-nodig

Telefoonnummerschooiers
Via de samenwerking met Nachthemel: Steeds meer
personenauto’s versturen data naar de autofabrikant
zonder dat de autobezitter daar weet van heeft. Ruim
76% van de Nederlandse automobilisten weet niets van
‘connected’ diensten in auto’s, zo blijkt uit onderzoek van
de FIA. Met voertuigdata kan veel goeds worden bereikt,
zoals veiligheid en comfort, maar er kan ook misbruik van
worden gemaakt. De ANWB wil autobezitters hiervan
bewust maken. Wanneer zij meer duidelijkheid hebben
over hun voertuigdata en de zeggenschap hierover
behouden, kunnen zij zelf een keuze maken over het gebruik ervan. In Europa start op initiatief van de FIA
vandaag de campagne ‘My car, my data’, aldus een ANWB bericht van 24 november. Bovendien is het
belangrijk te begrijpen dat de autofabrikanten middels Blue Tooth verbonden mobile telefoons, desgewenst
ook toegang kunnen hebben tot alle private telefoondata.
Waarmee we dan precies aankomen waar ik met deze bijdrage wil zijn: bij de telefoonnummer schooiers.
Telefoonnummerschooiers die, voor zover mij bekend, uitsluitend grote commerciële partijen betreffen.
Partijen die er alles aan gelegen is, en niets nalaten om het begrip “geheim telefoonnummer” uit de
woordenboeken te kunnen schrappen. Om het eigendom van de ander te kunnen stelen voor eigen gewin,
financieel, dan wel anderszins.
Want echt opkijken van autofabrikanten die heimelijk de private telefoondata van hun klanten kunnen stelen,
dat doet niemand nog. Want we werden natuurlijk al veel eerder geconfronteerd met grote bedrijven die hun
clientèle naar het privé nummer vragen, maar bij een afwijzend antwoord beslist niet aarzelen tot meer
onconventionele maatregelen over te gaan.
Het gratis sociale medium Facebook vraagt om je telefoonnummer bij het aanmaken van een profiel, maar
hier blijft het vooralsnog een vrijblijvendheid. Althans, dat wil zeggen, dat je wel tamelijk aanhoudend door
grote pop-ups wordt herinnerd aan het feit dat je profiel niet compleet is indien dat telefoonnummer
ontbreekt. Want jij wenst toch ook veel extra contactjes, en jij wil toch ook de allerlaatste twijfelende
contactzoekers over de streep trekken door je telefoonnummer publiekelijk te verspreiden? Makkelijk joh! Je
wil toch niets en niemand missen?
De gratis e-maildienst aanbieder Yahoo is tegenwoordig ook al aan het schooien om het telefoonnummer
van haar gebruikers. Was altijd een alternatief e-mailadres voldoende om de identiteit te kunnen vaststellen
bij eventualiteiten, tegenwoordig eist de Yahoo e-maildienst je telefoonnummer om in te kunnen loggen op je
eigen e-mailbox, ook al heb je die e-mailbox al 20 jaar, probleemloos, zonder enige telefoonnummeropgave
kunnen bereiken. Logisch, want wat was nu precies de functie van dat alternatief e-mailadres?
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/11/telefoonnummerschooiers/
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ISIS olie via Turkije naar Israël
De illegale oliehandel waardoor ISIS in leven kan blijven, wordt
witgewassen via een ingenieuze constructie via Turkije.
De ISIS olie verdwijnt samen met andere illegale olie uit Koerdistan
vanuit Ceyhan (Zuid Turkije) in Erdogan schepen waarna ze in Malta
worden overgeladen met eindbestemming Israël.
Langzaam maar zeker komen er steeds meer details boven water
over hoe de illegale oliehandel tussen ISIS en de afnemers precies
in elkaar steekt.
Het is een complex en ingewikkeld verhaal dat we zullen proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.
Het begint met een meningsverschil tussen de regering van de Koerdische autonome regio in Noord Irak
(KRG) met de regering in Irak over de verdeling van de olieopbrengsten.
Bagdad (Irak) steekt bijna alles in de zak en Erbil (hoofdstad Koerdische regio) moet het doen met een fooi.
Een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse aardgas, waarbij Den Haag alles in de zak steekt en
Groningen afscheept wordt met een fooitje.
Begin 2014 hebben de Koerden er genoeg van en sluiten een deal met Turkije voor de levering van olie.
Normaal gesproken moeten de Turken niets hebben van Koerden, maar nu heeft de club rondom Erdogan
geen enkele moeite om zaken te doen met de Koerden uit Irak.
In januari 2014 verschijnt het volgende bericht:
Op 8 januari maakte de regering van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak bekend dat de olieexport via Turkije nog voor het einde van de maand begint. Vreemd genoeg had de Turkse regering zes
dagen eerder al bekendgemaakt dat de olie vanuit Noord-Irak al onderweg was. De federale regering
Bagdad volgt de situatie met argusogen, aangezien zij op gespannen voet staat met zowel de Turken als
met de Koerden, die in haar ogen ongrondwettig handelen. Dat kan de tegenstrijdige berichtgeving
verklaren.
Op het volgende plaatje zie de pijpleiding waardoor de
Koerdische olie naar de Turkse stad Ceyhan stroomt.
Irak schreeuwt moord en brand en dreigt iedereen die deze
illegale Iraakse olie koopt keihard aan te pakken.
Omdat deze olie officiëel illegaal is omdat de overheid van Irak
niet akkoord gaat, heeft het dan ook niet de nodige certificaten
die je normaal gesproken wel zou krijgen wanneer je een partij
olie koopt.
De olie wordt dan ook tegen gereduceerde prijzen verkocht als
zijnde “unlicensed” (niet gecertificeerd) of “source unknown”
(onbekende herkomst). Turkije heeft er geen enkele moeite
mee om de verkoop van Koerdische olie op deze manier te
faciliteren.
Om de autoriteiten in Bagdad te misleiden worden er bepaalde
trucs uitgehaald waardoor de herkomst van de olie steeds
moeilijker wordt te herleiden.
Zo gaat de olie bijvoorbeeld per tanker van Ceyhan naar Malta, waar het wordt overgeladen in een ander
schip dat dikwijls als bestemming de haven Ashkelon in Israël heeft.
Men heeft berekend dat in de periode van mei tot augustus dit jaar er meer dan 19 miljoen vaten van deze
olie Israël is binnengekomen. Die hoeveelheid staat gelijk aan 77 procent van de totale oliebehoefte in Israël
die ongeveer 240.000 vaten per dag bedraagt.
Niet alle olie wordt echter gebruikt in Israël, een deel wordt uitgeladen in Ashkelon en opgeslagen om later te
worden doorverkocht aan Europese kopers. Volgens de Financial Times gaat ongeveer eenderde van alle
(Koerdische) olie die via Ceyhan wordt geëxporteerd naar Israël.
Het bedrijf dat de vergunning heeft gekregen voor het verhandelen en vervoeren van de Koerdische olie is
het bedrijf Powertrans dat wordt gerund door Berat Albayrak. Oh, wat een toeval, hij is daarnaast ook de
schoonzoon van Erdogan.
Naast de pijplijn voor Koerdische olie is er een zakenman die heel nauwe banden heeft met Erdogan, Ahmet
Calik. Deze man heeft een vergunning voor vervoer over land voor olie van de Koerden uit Irak naar Turkije.
We weten zo langzamerhand dat er lange colonnes vrachtwagens van de ISIS oliebronnen naar Turkije
rijden. Wanneer de olie eenmaal in Turkije is, kan niemand meer het onderscheid maken tussen Koerdische
olie en ISIS olie. Immers ook de Koerdische olie is officiëel illegaal, heeft geen certificaten van oorsprong,
net zo min als de ISIS olie. Waardoor de Erdogan clan een perfect systeem heeft voor het witwassen van de
ISIS olie. Uiteraard is het geen toeval dat zoon Bilal een scheepvaartbedrijf in Malta bezit. Ook is het geen
toeval dat de BMX Group die toebehoort aan de familie Erdogan de afgelopen maanden twee tankers heeft
gekocht voor 36 miljoen Dollar.
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Ook is het geen toeval dat een andere zoon van Erdogan, Burak Erdogan, eveneens eigenaar is van een
vloot schepen en daarnaast is het een verder geen toeval dat zijn schip, de tanker Safran 1, werd
gesignaleerd in de Israëlische havenstad Ashdod.
Hoe de smokkelroute van de ISIS olie loopt, wordt duidelijk gemaakt in het volgende plaatje.
Uit dit alles blijkt dat Erdogan ook niet vooraan stond toen de hersencellen werden uitgedeeld. Heeft de
familie eindelijk een lucratieve oliehandel, schieten ze een vliegtuig van rusland uit de lucht.
Ongeveer hetzelfde als even goed schudden aan een wespennest om te kijken wat er gebeurt.

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10076:isis-olie-via-turkije-naarisrael&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nieuwe wet opent alle computers voor politie
Aangeleverd door: DANIËL TOM
Koen Voskuil, 30-11-15
Privacywaakhonden en ict’ers verontrust
Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur © anp.
Een nieuwe conceptwet geeft de politie verregaande
bevoegdheden om in computers te kunnen inbreken.
Privacywaakhonden en ict-experts vinden die wet veel te
ver gaan. ,,De aanslagen in Parijs worden gebruikt om een
politiestaat in te voeren.”
Minister Ronald Plasterk © anp.
Vlak voor het weekend begon, gooide de ministerraad er afgelopen vrijdagmiddag
nog snel een belangrijk persbericht uit. Ministers Ard van der Steur (Veiligheid en
Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dienen vier wetsvoorstellen uit het
actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme in bij de Tweede Kamer. De
maatregelen om het Jihadisme te bestrijden, zijn van groot belang, onderstreept de
regering.
Onderdeel van die maatregelen is een uitbreiding van de bevoegdheden om
onderzoek te doen in computers van criminelen en terroristen. De naam van het
wetsvoorstel staat niet vermeld in het persbericht, maar desgevraagd bevestigt het
ministerie van Veiligheid en Justitie dat het gaat om de wet Computercriminaliteit III, die al sinds 2013 in de
maak is.
De omstreden wet kan met steun van VVD en PvdA rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.
Maar die partijen zullen andere partijen nodig hebben om de wet door de Eerste Kamer te loodsen.
Lees verder op:http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4198274/2015/11/30/Nieuwe-wet-opentalle-computers-voor-politie.dhtml
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Chaos in Syrie nodig voor New World Order, aldus John Kerry (video)
De voormalig Amerikaanse president Ronald Reagan droomde ooit hardop
dat het mooi zou zijn als de wereld een gemeenschappelijke vijand had.
Die vijand is er nu, zaait dood en verderf en een wereldcoalitie "kan niet
anders" dan de strijd hiertegen aanbinden.
Het is oh zo gemakkelijk om bij alles wat er gebeurt het grotere beeld uit
het oog te verliezen. We worden hoe dan ook meegesleurd in de emoties
van de gebeurtenissen en voelen in meer of mindere mate sympathie voor
bepaalde partijen. Het uiteindelijke doel van alles wat er om ons heen
gebeurt, is het vestigen van de al lang geleden geplande New World Order.
Even kort door de bocht houd dat in dat er een kleine elite is die de planeet
voor zichzelf wil, waarbij hen ongeveer een half miljard slaven ter
beschikking staan. Een planeet die niet langer wordt
vervuild en in bezit is genomen door nutteloze meeëters.
Om dat doel te bereiken is er chaos nodig. Want zonder
dat zullen de doelstellingen van de New World Order
nooit worden bereikt. Het zal worden bewerkstelligt door
drie wereldoorlogen, waarvan er inmiddels twee hebben
plaatsgevonden.
Een vereiste om die New World Order te kunnen
vestigen, is een wereldbevolking die accepteert dat er een wereldregering is.
De wereldregering die afgelopen september is geïnstalleerd met het door de Verenigde Naties publiceren
van hun 2030 Agenda. Een agenda die erop is gericht dat
de mens zich schuldig gaat voelen over de niet bestaande
klimaatopwarming en akkoord zal gaan met allerlei
rigoureuze maatregelen om de planeet te redden. Naast
de niet bestaande klimaatopwarming heeft de wereld nog
een vijand en dat is door de Amerikaans/Israëlische
veiligheidsdiensten in het leven geroepen ISIS.
Overal wordt moord en brand geschreeuwd, de Franse
president vliegt de halve aardbol over om een
wereldcoalitie tegen ISIS tot stand te brengen en door
ieder gecontroleerd mainstream-kanaal wordt ons
verzekerd dat wij echt niet meer veilig zijn.
Bijna iedere dag zie je weer een land dat deelneemt in de
strijd tegen ISIS en nog nooit is er zo’n machtsvertoon geweest voor een aantal baardapen met zwaaiende
messen. Wanneer je het spelletje doorziet, is het eigenlijk hilarisch. Hoe een hele wereldbevolking zich in de
maling laat nemen en bang laat maken.
Maar Syrië en ook de gecreëerde vluchtelingenstromen zijn manieren om de wereld vertrouwd te maken met
het concept van een wereldregering.
Let maar goed op de berichtgeving in de mainstream-media. Steeds vaker zie je dat problemen worden
aangeduid als een “global problem”. Een probleem van de hele wereld wat ook door de gehele wereld
gezamenlijk moet worden opgelost.
Dat is de reden dat er nu wereldwijd op allerlei gebied chaos wordt gecreëerd.
Soms geven acteurs, bewust of onbewust, precies aan waar het om draait. Zoals de Amerikaanse Skull and
Bones Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in de navolgende video.
Je kunt hem duidelijk horen zeggen dat ze chaos in het Midden Oosten creëeren om van daaruit orde in de
wereld te brengen, een New World Order. Ja ja, gewoon in your face!
https://youtu.be/xbz7SyyXbGM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10069:chaos-in-syrie-nodig-voor-newworld-order-aldus-john-kerry&catid=20:het-complot&Itemid=33
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