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Poetin: ‘Laat die Turkse kontkussers nu maar eens boven Syrië vliegen… Als ze durven’
Bijna een maand geleden schoot Turkije een Russische SU24 neer
wegens ‘schending van het Turkse luchtruim’ voor de duur van wel
17 hele seconden. Het lijkt er ondertussen op dat het Russische
toestel helemaal niet in Turks luchtruim is geweest. Vladimir Poetin
had direct na dit incident kunnen reageren met militair ingrijpen maar
was verstandig genoeg dit niet te doen, wetende dat het dan als
agressor gezien zou worden én omdat het Russische leger vol in de
aanval is op IS en iedere andere jihadstrijder die strijdt tegen
president Assad. Het hoofd wordt dus koel gehouden… Voor nu. Want de spanningen lopen steeds verder
op. In de tussentijd zijn er waarschuwingsschoten gelost door de Russische marine op een vissersboot die
te dicht in de buurt kwam, heeft Rusland zware economische sancties richting de Turken getroffen en is de
president Erdogan er openlijk van beschuldigd scheppen met geld te verdienen aan de illegale handel van
door IS gewonnen olie. En om het nog een stukje leuker te maken ligt as we speak het Turkse internet onder
een zware cyber-aanval, die met grote waarschijnlijkheid vanuit Rusland is georganiseerd,
De koude oorlog die al tot lauwe oorlog was gepromoveerd, begint net als onze winter langzaam in een
warme oorlog te veranderen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor een van de partijen zijn kalmte verliest
en er echt wat heftigs gebeurt. Twee quotes om dat te onderstrepen. Als eerste de Syrische minister van
defensie Faisal al-Mikdad:
“We doubt that US Troops are sincere in their fight against terrorism. They do not coordinate their actions
with the Syrian Army. This makes those forces illegal in Syria’s territory. One cannot say they are
fighting terrorism,”
Dat is dan gelijk een mooie reden voor Poetin om binnenkort een Amerikaans toestel uit de lucht te knallen.
Maar waarschijnlijker zal het eerste vliegtuig wat naar onvrijwillig naar beneden komt een Turks toestel zijn.
Poetin zelf zei, in zijn meest directe commentaar tot nu toe, dit: “I order to act extremely tough. Any targets
that threaten Russian forces or our infrastructure on the ground should be immediately destroyed. Turkey
constantly violated Syrian airspace in the past. Let them fly there now. If someone in Turkey decided to
kiss Americans on a certain body part, I don’t know whether it was right or not.”
Ondertussen heeft Rusland onder toeziend oog van de media de vluchtrecorder van de neergeschoten
SU24 laten openen. Als daaruit inderdaad blijkt dat Rusland het gelijk aan zijn zijde heeft kan het nog wel
eens een leuke, knallende, kerst worden in Turkije.
http://nieuwspraak.nl/blog/2015/12/18/Poetin-laat-die-turkse-kontkussers-nu-maar-eens-boven-syrie-vliegenals-ze-durven-50200/

Poetin en Trump. Twee mannen. Een pot bier. Alles komt goed.
Door Joost Niemöller
Poetin liet zich lovend uit over Trump. Normaal zou je zeggen, dat is in de
Amerikaanse verhoudingen een doodssteek, want het anti-Russische
sentiment viert hoogtij in de VS, zowel bij ‘rechts’ als bij ‘links.’ En nu heeft
Trump de liefdesverklaring ook nog eens beantwoord met een
liefdesverklaring van zijn kant. ‘Poetin? Niks mis mee.’
Ze komen er wel uit, Trump en Poetin. Zegt Trump. Mannen onder elkaar.
Een pot bier, ze slaat elkaar op de schouders, draaien elkaar lachend een
poot uit, en als goede vrienden gaan ze verder.
Ik zie dat helemaal voor me. Ik ziet het helemaal niet voor me hoe Hillary Clinton en Poetin er ooit uit moeten
komen. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijke aanpak van ISIS en bij een beëindiging van de burgeroorlog in
Syrië. Dat blijft kribbig kommageneuk van twee partijen die wederzijds wantrouwen uitstralen.
Je moet de grootste kunnen zijn. Allebei. Je moet de grote verbanden zien. Trump heeft al eens eerder
gesteld dat het oerdom was om Rusland in de armen van China te drijven. Zo ontstaat er een enorm
machtsblok. Op den duur zal de VS daar niet meer tegenop kunnen. Het was ook heel dom, zei Trump, van
Obama om met die zogenaamde Arabische lente het hele Midden Oosten op te blazen. Een puinzooi is het
nu. Maar wat is het probleem nu helemaal met Rusland en, de VS en Europa. Er is alleen een probleem in
de hoofden van idiote oorlogshitsers als Frans Timmermans en zijn neocon vriendjes in de VS. Poetin streeft
regionale macht na, geen wereldmacht. Gun Poetin dat, en maak je samen sterk tegen de ondergravende
massamigratie uit moslimlanden en Afrika.
http://joostniemoller.nl/2015/12/poetin-en-trump-twee-mannen-een-pot-bier/
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Oud president Lech Walesa waarschuwt voor burgeroorlog in Polen
Poolse regering laat NAVO-spionagecentrum bestormen en sluiten – Italiaanse premier: ‘Het moet over en
uit zijn met Europa onder enkel Duitse leiding’
Lech Walesa (foto), in de jaren ’80 hèt gezicht van het Poolse verzet
tegen de Sovjet overheersing en de latere president van het land,
waarschuwt dat Polen in een burgeroorlog kan worden gestort nu de
conservatieve regering een NAVO-spionagecentrum heeft laten
bestormen en sluiten (achtergrond). ‘Wij bepalen zelf wel wat er op ons
grondgebied gebeurt,’ lijkt de boodschap van Warschau te zijn, niet
alleen aan de VS en de EU, maar ook aan de eigen burgers. Echt antiNAVO is de regeringspartij PiS, die dankzij de belofte geen
moslimmigranten toe te zullen laten aan de macht kwam, echter niet,
want onlangs werd nog gepleit voor het opstellen van kernwapens in Polen om de Russische ‘dreiging’ tegen
te gaan. De conservatieve Poolse regering krijgt voortdurend zware kritiek vanuit de EU vanwege de
weigering het land te laten islamiseren door het toelaten van honderdduizenden moslimmigranten. De
politiek-correcte West Europeanen zullen ongetwijfeld opnieuw erg boos zijn nu in gisteren in Warschau een
Pools-Slowaaks-Duits NAVO-spionagecentrum werd bestormd en gesloten. Het hoofd van de organisatie
werd gearresteerd op verdenking van spionage voor de VS.
Volgens minister van Buitenlandse Zaken Waszczykowski werd tot de inval besloten omdat de Poolse
afgevaardigden hun bevoegdheden zouden zijn kwijtgeraakt, en dat op Pools grondgebied. Dat schoot ook
minister van Defensie Macierewicz compleet in het verkeerde keelgat.
Walesa waarschuwt voor burgeroorlog
Oud president Lech Walesa waarschuwde na afloop dat de actie tegen het NAVO-centrum tot een
burgeroorlog kan leiden. Walesa is het overigens op veel punten –zoals het tegengaan van de islamiseringeens met de huidige regering, maar is bang dat de ‘brute handelswijze’ averechts zal werken. Hij beloofde
met de PiS in gesprek te gaan om hen ervan te overtuigen hun methodes aan te passen. (1)
Kernwapens tegen Rusland
Overigens zijn de conservatieven niet tegen de NAVO op zich, maar overduidelijk wel tegen het afnemen
van nationale bevoegdheden, of dat nu door het bondgenootschap of de EU gebeurt. Recent pleitte minister
Waszczykowski nog voor het stationeren van kernraketten in Polen om de zogenaamde Russische ‘dreiging’
tegen te gaan. (2)
‘Over en uit met Europa onder enkel Duitse leiding’
De bestorming in Warschau laat echter zien dat er achter de schermen veel meer aan de hand is dan de
massamedia in Europa willen of mogen berichten. Afgelopen week bleek ook op de EU-top in Brussel de
onvrede over Angela Merkels open-grenzen en anti-Rusland beleid dermate groot te zijn, dat de Italiaanse
premier Renzi letterlijk zei dat ‘het over en uit moet zijn met Europa onder enkel Duitse leiding’.
Merkel eist zoveel mogelijk legale immigratie
Merkel pleitte op de top opnieuw om de miljoenen moslimmigranten zoveel mogelijk legaal naar Europa te
laten komen. ‘Des te minder illegalen zullen er zijn,’ aldus de bondskanselier (3), daarbij gemakshalve
‘vergetend’ dat volgens haar eigen autoriteiten 20% tot 30% van de legaal ingereisde asielzoekers alsnog
spoorloos verdwijnt en zich hoogstwaarschijnlijk bij criminele- en jihadgroepen aansluit. (zie ook eerste
artikel van vandaag)
Financiële straffen voor Oost Europa verzieken toch al slechte sfeer
Oostenrijk, Duitsland en Nederland willen tevens dat de Oost Europese landen die weigeren hun grenzen
open te gooien voor moslimmigranten financieel worden gestraft (4). Dat zal de toch al slechte interne
verhoudingen in de EU vermoedelijk nog verder verzieken. De argeloze Europese burgers mogen daar
echter niets van meekrijgen, dus die krijgen van de leugenmedia vrijwel uitsluitend hosanna-verhalen over
de zogenaamde Europese ‘eenheid’ te horen.
EU-crash of EU-dictatuur
Voor de democratie- en vrijheidslievende burgers is het te hopen dat de vele crises de EU snel zullen
opbreken, en de almaar brutaler en totalitairder wordende eurocraten in Brussel door het uiteenvallen van de
unie eindelijk zullen worden gestopt. Zo niet, dan zal het binnen hooguit enkele jaren definitief gedaan zijn
met de laatste restjes soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht die de lidstaten nog over hebben mogen
houden, en zullen we voortaan door een ware dictatuur worden geregeerd.
Xander - (1) KOPP, (2) Epoch Times, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Oud-president-Lech-Walesa-waarschuwt-voor-burgeroorlog-in-Polen
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Gearresteerde Duitse jihadist waarschuwt Europa voor islamitische blitzkrieg
Officiële schatting Duitse federale politie: 8000 ISIS-terroristen in Duitsland
Ook de Oostenrijkse autoriteiten waarschuwen dat er met of
rond kerstmis een aanslagengolf gepland zou kunnen zijn.
Een door de politie gearresteerde 27 jarige Duitse jihadist
waarschuwt dat kanselier Angela Merkel een ware
islamitische blitzkrieg kan verwachten die zal worden
gevoerd door uit het Midden Oosten ‘terug’gekeerde
moslimstrijders, die zonder enig probleem met de
migrantenstroom Europa in kunnen komen. De
gedesillusioneerde man, die enkel wordt aangeduid met
‘Harry S.’, zei alles te weten van de plannen voor de
terreuroorlog die hoogstwaarschijnlijk tussen nu en eind
volgend jaar zal losbarsten. Ongeveer gelijktijdig werd in een asielzoekerskamp bij de stad Unna een lid van
ISIS gearresteerd, die daar vorige week als ‘vluchteling’ was aangekomen.
Harry S. werd in 2010 tijdens het uitvoeren van een taakstraf geradicaliseerd door de Salafist René Marc S,
beter bekend als de Emir van Gröpelingen (Bremen). Daarna bracht hij drie maanden door in door ISIS
gecontroleerd gebied, voordat hij in juli naar Duitsland terugkeerde. Volgens de autoriteiten had hij een ISIS
vlag en een executievideo in zijn rugzak meegenomen.
Zijn advocaat zegt dat zijn klant ‘slechts een lakei is die zich liet misleiden door de propaganda van ISIS, en
door zichzelf.’ Harry verklaarde dat hij in het voorjaar door ISIS leden is benaderd voor het plegen van
terreuraanslagen in Duitsland, maar geantwoord zou hebben dat hij daar niet klaar voor was. Na
maandenlang getuige te zijn geweest van slachtpartijen, zou hij midden in de nacht Syrië zijn ontvlucht.
8000 ISIS-strijders in Duitsland
In november waarschuwde Hans-Georg Maasen, hoofd bij de Duitse federale politie, dat er inmiddels bijna
8000 ISIS strijders vermomd als vluchtelingen in Duitsland zijn. Let wel: het gaat hier enkel om het officieel
berekende aantal; officieuze schattingen gaan uit van een veelvoud, nog even los van het feit dat tal van
migranten een makkelijk doelwit voor jihadisten zijn om te worden gerekruteerd. (1)
Roepen we ‘Parijs 13-11’ in herinnering, waar 8 terroristen in staat waren om 130 mensen te vermoorden.
Twee van hun helpers, een Algerijn en Pakistaan die als ‘vluchteling’ naar Europa waren gekomen, werden
onlangs in Salzburg gearresteerd (4).
1000 x zoveel terroristen zullen indien ze vrijwel gelijktijdig in actie komen binnen korte tijd dan ook 130.000
mensen kunnen ombrengen. Ook de Oostenrijkse autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk met of rond de
kerst een aanslagengolf gepland staat (4).
ISIS kondigt al sinds begin dit jaar in tal van video’s en publicaties aan dat het een enorme vloedgolf
migranten op Europa zou afsturen, en dat een groot aantal van hen verborgen jihadstrijders zijn, die op een
zeker moment in de toekomst massaal aanslagen op de Europese bevolking zullen gaan plegen.
Dreigbrief aan Italiaanse minister
Eén van die terroristen kwam vorige week samen met zijn zus en haar man als ‘vluchteling’ in een
asielzoekerskamp bij de Duitse stad Unna aan. Laith Daham al-Deiri kon worden geïdentificeerd dankzij een
foto die Syrische anti-ISIS activisten op een website hadden geplaatst. (2)
Na de dreigbrieven aan Zweedse burgers stuurde ISIS patronen van een Kalashnikov naar de Italiaanse
minister van Justitie Andrea Orlando. In een in het Arabisch opgestelde brief kreeg de minister te horen dat
hij onthoofd zal worden, en dat de terroristen daarvoor direct naar Rome zouden kunnen komen. (3)
Xander - (1) World Net Daily (via Infowars) ; (2) Infowars ; (3) Sputnik News ; (4) Krone
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Gearresteerde-Duitse-jihadist-waarschuwt-Europa-voorislamitische-blitzkrieg

Straks de EU? Rechtbank oordeelt dat Fransen geen recht hebben op hun eigen land
Nieuw dieptepunt van politiek-correcte zelfhaat:
Zweedse publieke omroep verbant woorden ‘immigrant’,
‘zwarte’, ‘donkerhuidige’ en ‘Afrikaan’, die zijn vanaf nu
allemaal ‘Zweed’
In verkrachtingsland nummer 1 van de Westerse wereld
lopen Zweedse vrouwen het risico vanwege racisme te
worden aangeklaagd als ze de –vrijwel zonder
uitzondering donkere- huidskleur van hun verkrachters
noemen.
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De ontkoppeling met hun eigen landen en vervolgens complete uitwissing van de autochtone Europese
volken –in het Duits ‘Umvolkung’ geheten- door de globalistische elite is met de islamitische
migrantentsunami in een stroomversnelling geraakt. Een Franse rechtbank heeft nu geoordeeld dat de antiWesterse moslimsocioloog Said Bouamama in zijn omstreden boek ‘F*ck France’ geen racisme en
discriminatie tegen de Fransen en christenen predikt, omdat ‘de geboren blanke Fransman’ geen enkel
speciaal recht zou hebben op zijn thuisland. De totale islamisering van Frankrijk is hiermee ook door de
gerechtelijke macht gesanctioneerd.
Bouamama werd samen met de haatzaaiende moslimrapper Saïdou aangeklaagd door de organisatie Agrif,
die vecht tegen het anti-Franse racisme dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de 6 miljoen moslims in het
land. De rechtbank stelde Agrif echter in het ongelijk, wat hoewel beide heren de blanke Fransman
verketteren, ‘zijn deze aspecten op geen enkele manier een legaal component van de eigenschappen van
de Fransen.’
Agrif reageerde onthutst en vol ongeloof, en ging onmiddellijk in beroep. ‘Vanaf vandaag is het blanke ras,
en uiteindelijk ook de blanke (huids)kleur, totaal niet meer beschermd,’ aldus een woordvoerder. De
uitspraak maakt de weg vrij voor de planmatige uitwissing van autochtone Europese volken. (1)
Zweden bereikt nieuw dieptepunt van zelfhaat
Ook in Zweden gaat de oorlog tegen alles wat blank en oorspronkelijk Zweeds is onverminderd door. De
publieke omroep SVT heeft de woorden ‘immigrant’, ‘zwarte’, ‘donkerhuidige’ en ‘Afrikaan’ in de ban gedaan.
Deze woorden zouden bovendien ‘kritiek’ kunnen ontlokken van terroristen en criminelen.
De term ‘migrantenbevolking’ is daarom vervangen door het politiek-correcte ‘sociaal-economisch
achtergestelden’. Elke persoon die in Zweden is toegelaten, ook een veroordeelde moslim-terrorist, worden
vanaf nu ‘een Zweed’ genoemd. Er mag geen enkele link meer worden gelegd tussen moslimmigranten en
terrorisme of criminaliteit, ondanks het feit dat die voor een ware explosie aan geweldsmisdaden zoals
(inmiddels dagelijkse!) verkrachtingen hebben gezorgd. Zo’n link mag echter nog wel worden gelegd als de
daders blank zijn.
Steeds meer blanke Zweedse vrouwen die verkracht zijn durven daarom geen aangifte meer te doen, want
als ze zeggen dat hun verkrachters een donkere huidskleur hadden, dan dreigen ze zélf te worden
aangeklaagd wegens racisme. De daders gaan ondertussen in 9 van de 10 gevallen vrijuit. Politici en andere
bekende personen die aandacht voor dit onrecht vragen worden onmiddellijk het slachtoffer van een linkse
haatcampagne. (2)
Ieder volk heeft recht op eigen land – behalve blanken
In internationale (VN-)verdragen is vastgelegd dat mensen die in een bepaald land zijn geboren het recht
hebben om daar hun eigen cultuur en gebruiken te bewaren, te beschermen en te promoten, en dat
pogingen van externe krachten om deze uit te wissen als misdaden moeten worden opgevat. Klaarblijkelijk
zijn de Europeanen nu uitgezonderd van deze natuurlijke rechten.
En ‘geen recht op je eigen land’ houdt automatisch in dat er ook geen recht is op alles wat er zich in dit land
bevindt: sociale voorzieningen, uitkeringen, pensioenen, maar ook huizen, auto’s en –zeker als we de
islamitische insteek volgen- zelfs vrouwen en dochters. Europeanen die hun land zo graag willen opgeven
voor de miljoenen moslimmigranten, zouden daarom eerst maar eens met zichzelf moeten beginnen door
bijvoorbeeld hun eigen woning, auto en ook inkomsten ter beschikking te stellen voor iedereen die het maar
wil hebben – zo lang ze zich maar ‘vluchteling’ noemen.
Volkeren-zelfmoord voor de islam
De militante religieuze islamitische ideologie, die in alles uitgesproken anti-Westers is, krijgt in dit ‘omvolking’
proces de absolute voorkeur en wordt zelfs ‘beschermd’ tegen de oorspronkelijke Europese cultuur, waarvan
het bestaan vooral door ‘links’ en ‘progressief’ inmiddels botweg wordt ontkend. Dit is niets anders dan
doelbewust veroorzaakte maatschappelijk, culturele en uiteindelijke ook volkeren-zelfmoord.
Verraad van binnenuit
Cicero schreef ooit dat ‘een volk zijn idioten kan overleven, zelfs de ambitieuze, maar niet verraad van
binnenuit... De verrader spreekt zoals zijn slachtoffers, gebruikt hun argumenten... maar doet de ziel van een
volk verrotten, ondermijnt in het geheim de pilaren... en infecteert de politiek, zodat het zich niet langer kan
verzetten. Voor een moordenaar hoeft men nog minder bang te zijn.’
Europa opgeofferd op altaar van globalistische cultus
Alles wat ‘progressief’ (links of liberaal), socialistisch en christendemocratisch is lijkt een pact te hebben
gesloten met de islam om Europa op te laten gaan in een pan-islamitisch imperium, een Derde Wereld-rijk
waarin de vrijheid, democratie en welvaart die we nu kennen vrijwel zal zijn verdwenen, en onze cultuur en
historie zal zijn opgeofferd op het altaar van het nihilistische en verwoestende globalisme van de EU en de
VN, de grootste en met afstand gevaarlijkste anti-humane cultus die de wereld ooit heeft gekend.
Xander - (1) Le Figaro (via Shoebat) ; (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Straks-de-EU-Rechtbank-oordeelt-dat-Fransen-geen-rechthebben-op-hun-eigen-land
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Negen minder bekende symptomen van kanker
Het aantal mensen met kanker in onze maatschappij groeit nog steeds en
volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is het einde van die groei
nog lang niet in zicht. Kanker is een ziekte die vaak kan worden genezen en
hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op genezing.
De kans dat mensen in onze huidige maatschappij kanker krijgen, zal alleen
maar toenemen volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Precies twee jaar geleden schreven wij het volgende:
De WHO zegt verder dat tegen 2015 het aantal gediagnosticeerde gevallen van kanker met 37 procent zal
zijn toegenomen van een totaal aantal jaarlijkse gevallen van nu 14,4 miljoen naar 19,3 miljoen.
Het aantal mensen dat zal overlijden als gevolg van de ziekte of de daarbij behorende behandeling zal
omhoog gaan met 39 procent, een stijging van 8,2 miljoen jaarlijkse sterfgevallen naar 11,4 miljoen.
We zijn nu aan het einde van 2015 en nergens zijn nog tekenen te bekennen die erop wijzen dat
bovengenoemde schrikbarende cijfers afnemen.
Om kanker met succes te kunnen bestrijden, vergroot je de kans daarop aanzienlijk als je de ziekte in een
vroeg stadium weet te ontdekken. Daarom volgt hier een opsomming van negen symptomen die misschien
niet zo voor de hand liggen, maar die wel degelijk op kanker zouden kunnen wijzen. Het zijn symptomen die
vrij vaak voorkomen, misschien niet ernstigs zijn, maar zeker niet genegeerd mogen worden.
1) Chronische vermoeidheid
Allemaal zijn we wel eens vermoeid, maar extreme vermoeidheid die maar niet weg wil gaan is toch een iets
ander verhaal. Volgens de American Cancer Society kan vermoeidheid die niet weg is na een nacht goed
slapen, een teken zijn van kanker. In het bijzonder leukemie, darm- of maagkanker.
Mocht je last hebben van chronische vermoeidheid dan betekent dat uiteraard niet dat je kanker hebt. Er zijn
talloze oorzaken die dit kunnen veroorzaken, maar het kan ook een symptoom of voorloper van kanker zijn.
Soms is er sprake van stapeling van gifstoffen en helpt ontgiften in deze situatie.
2) Onverklaarbaar gewichtsverlies
Als je een vrij actief leven leidt dan zal wat gewichtsverlies je niet als verontrustend in de oren klinken. Dat is
ook de reden dat gewichtsverlies als symptoom van iets anders vaak wordt genegeerd.
Als je gewicht verliest zonder dat er iets wezenlijks is veranderd in je manier van leven dan zou dit kunnen
wijzen op vroege symptomen van kanker. Bepaalde kankersoorten worden soms geassociëerd met
onverklaarbaar gewichtsverlies, zoals slokdarm-, long-, maag of alvleesklierkanker.
3) Pijn
Pijn kan veroorzaakt worden door talloze dingen waarvan velen niets ernstigs te betekenen hebben.
Langdurige pijn echter die niet weg wil gaan, kan een symptoom zijn van kanker.
Zo kan een langdurige pijn in de rug bijvoorbeeld een teken zijn van darm- of baarmoederhalskanker. Een
hoofdpijn die maar niet weg wil gaan, kan een teken zijn van een hersentumor. Ook bot- en teelbalkanker
veroorzaken in de vroege stadia van de ziekte vaak een scherpe pijn. Mocht je last hebben van een
langdurige pijn ergens in je lichaam die maar niet weg wil gaan, laat het voor de zekerheid controleren.
4) Bultje onder de huid
Vaak worden bultjes of knobbeltjes onder de huid in verband gebracht met borst- of teelbalkanker.
Knobbeltjes onder de huid kunnen zich vormen in ieder zacht weefsel en kunnen voorkomen bij zowel
mannen als vrouwen. Als je een dergelijk bultje onder de huid ontdekt, is het verstandig om actie te
ondernemen. Het vroegtijdig ontdekken van dergelijke signalen kan wellicht de sleutel zijn tot je lichamelijke
welzijn op de langere termijn.
5) Opgezwollen voet
Een symptoom dat door veel vrouwen wordt genegeerd, maar dat zou kunnen wijzen op baarmoederhalskanker, is een opgezwollen voet of been. Volgens het kankercentrum van de University of Texas, kan een
zwelling in die gebieden die gepaard gaat met vaginale afscheiding wijzen op baarmoederhalskanker. Ook
hier geldt natuurlijk dat er talloze redenen kunnen zijn voor een opgezwollen voet, maar vooral in combinatie
met andere symptomen zoals hierboven omschreven, is het verstandig om dit te laten controleren.
6) Witte plekjes in de mond
Dit kan vreemd genoeg ook een symptoom zijn van kanker en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
Leukoplakie is een witte slijmvliesverandering in de mond die niet afschraapbaar is en die na het wegnemen
van de oorzaak blijft zitten. Bij ongeveer 5% van de leukoplakieën, in een periode van 5 jaar, gaat de
slijmvliesverandering over in kwaadaardige afwijking, bijvoorbeeld een plaveiselcelcarcinoom. Het is een
mogelijke voorloper van kanker en wordt vaak in verband gebracht met roken. Veel mensen negeren witte
plekjes of zweertjes in de mond, maar vooral als je rookt dan zou je alert moeten blijven op eventuele
veranderingen in je mond.
7) Veranderingen aan het huidoppervlak
Helaas begint huidkanker een steeds vaker voorkomend verschijnsel te worden in onze maatschappij en dat
terwijl de symptomen van huidkanker vaak worden genegeerd. Symptomen van huidkanker worden nogal

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 7

eens aan de kant geschoven als gewoon een beetje verbrand in de zon of moedervlekken die wat donkerder
geworden zijn door ouderdom. Iedere pukkel, moedervlek of wrat die van kleur of vorm verandert verdient je
volle aandacht. Dit geldt ook voor veranderingen van de huid die gepaard gaan met buitengewone jeuk.
Als er een deel van je huid is veranderd of een gewone moedervlek verandert ineens van kleur en omvang
dan is een bezoek aan de huisarts zeker aan te raden.
8) Verandering in stoelgang
Is er iets veranderd met betrekking tot bijvoorbeeld plassen. Wanneer je merkt dat je vaker moet plassen
dan voorheen dan kan dat een symptoom zijn van blaas- of prostaatkanker.
Ook wanneer je bloed in je urine of ontlasting aantreft, kan dit een serieus teken zijn dat er iets mis is.
Niet alleen bloed in de ontlasting, maar ook regelmatig diarree kan wijzen op mogelijke kankerproblemen in
de darmen. Een goede darmreiniging één a twee keer per jaar is aan te raden voor iedereen.
9) Aanhoudende koorts
In de meeste gevallen zal koorts te maken hebben met wat kleine gezondheidsproblemen zoals een
verkoudheid. Wanneer de koorts echter langere tijd aanhoudt, kan dit een waarschuwingsteken zijn voor een
mogelijke levensbedreigende situatie. Vaak kunnen kankersoorten zoals leukemie en maligne lymfoom het
immuunsysteem op een zodanig agressieve manier aanvallen dat het lichaam deze infectie probeert te
bestrijden waardoor er koorts kan ontstaan. Het is dan ook niet voor niets dat de American Cancer Society
iedereen die aanhoudende koorts heeft adviseert om dit niet te negeren en actie te ondernemen.
Tot zover mogelijke symptomen. Het is natuurlijk belangrijk om niet door te slaan en bij ieder pijntje of
afwijking in de stress te schieten. Anderzijds is het wel belangrijk om eventuele ernstige afwijkingen zoals
kanker in een vroeg stadium te ontdekken.
Je kunt nooit met zekerheid voorspellen of je wel of geen kanker zult krijgen. Wat je wel kunt doen, is
preventiefte werk gaan en goed te letten op de signalen die je lichaam geeft.
Er zijn natuurlijk ook heel goede natuurlijke producten die niet alleen door kankerpatienten worden gebruikt,
maar die ook een rol kunnen spelen in het verminderen van risico op kanker.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10130:negen-minder-bekendesymptomen-van-kanker&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Al tienduizenden migranten verdwenen naar criminele- en jihadgroepen
20% tot 30% van binnengelaten migranten verlaten AZC’s en ‘verdwijnen gewoon’
Met dit soort kleuterschool-achtige plaatjes gaat men in
Oostenrijk moslimmigranten –waarvan minstens 70%
analfabeet is- uitleggen dat man en vrouw gelijk zijn, dat
kinderen naar school en gemengde zwemles moeten, dat
homoparen zijn toegestaan, maar slaan van je vrouw en
kind niet. (2) Maar of dit soort tekeningetjes levenslange
extreme hersenspoeling met de Koran en de islam –die juist
exact het omgekeerde leren- ongedaan kunnen maken...?
De autoriteiten in Duitsland geven toe dat er alleen al in het
oosten van het land tienduizenden geregistreerde migranten spoorloos zijn verdwenen. Officieel weet
niemand waar ze zijn gebleven, maar officieus wordt aangenomen dat ze vrijwel allemaal in de illegaliteit zijn
ondergedoken. Gevreesd wordt dat veel illegale moslimmigranten zich bij criminele- en jihadgroepen hebben
aangesloten. Vooral die laatste optie bevestigt onafhankelijke berichten dat ISIS aanhangers achter de
schermen een massale terreuroorlog tegen de Europese bevolking aan het voorbereiden zijn.
In Brandenburg kwamen 30.300 migranten binnen, maar van slechts 24.600 is de verblijfplaats bekend. In
Thüringen kwamen er ook bijna 30.000 toegelaten, maar volgens het deelstaat ministerie is 20% tot 30%
inmiddels spoorloos verdwenen. Sachsen: zelfde verhaal; tot 30% van de 45.000 geregistreerde
zogenaamde ‘vluchtelingen’ kan niet worden getraceerd.
De politiek-correcte verklaring die wordt gegeven is dat veel van deze migranten bij familie en vrienden zijn
ingetrokken, omdat ze zo snel mogelijk zouden willen integreren en aan het werk willen (1). Laten we dit
soort sprookjes voor wat ze zijn, dan blijven er feitelijk maar twee opties over: 1. de migranten zijn uit zichzelf
weer teruggereisd (buitengewoon onwaarschijnlijk); 2. de migranten zijn gaan doen waarvoor ze van meet af
aan voor gekomen zijn: zich bij criminele- en jihadgroepen aansluiten.
Dat gebeurt met volledig medeweten van de hoogste politieke leiders zoals bondskanselier Angela Merkel.
Het is echter niet de bedoeling dat de doorsnee burgers hier enig besef van krijgen – totdat het te laat is, en
de islamitische terreuroorlog onomkeerbaar is losgebarsten, hetzij pal voor, hetzij na het instorten van onze
sociale zekerheidssystemen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Krone
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Politieke correctheid een gevaarlijk wapen van Illuminati (video)
De machten die achter de schermen druk bezig zijn om de
wereldbevolking naar de New World Order te loodsen, zijn slim.
Als je namelijk een systeem kunt bedenken waar de slachtoffers
vrijwillig meewerken om jouw doelstellingen te bereiken dan doe je
het goed. En dat is precies wat er gebeurt in ons huidige tijdperk van
politieke correctheid.
De taal die wij ooit spraken en mee opgegroeid zijn, wordt
overgenomen door de Newspeak zoals die al in het boek 1984 door
George Orwell werd voorspeld.
Newspeak is een fictieve taal in George Orwells roman 1984. Het is
een taal die wordt gecreëerd en gecontroleerd door de totalitaire staat als een instrument om de vrijheid van
gedachte en concepten die een bedreiging voor het regime vormen, zoals vrijheid, zelfexpressie,
individualiteit, en vrede, te beperken. Elke vorm van denken die zou kunnen afwijken van de concepten van
de partij wordt beschouwd als "thoughtcrime" ("gedachtemisdaad").
Het enige verschil met de werkelijkheid zoals wij die nu meemaken, is dat we niet het woord Newspeak
gebruiken, maar de term “politiek correct”.
Door de politieke correctheid zullen er steeds meer woorden en/of uitdrukkingen verdwijnen omdat er altijd
wel iemand is die ergens door beledigd is. Men wordt heel voorzichtig, durft bijna niets meer te zeggen want
voordat je het weet, heb je iets gezegd dat politiek niet correct is.
En zo kom je op het hele slimme. De mensheid zelf doet hun uiterste best om de elite van dienst te zijn door
steeds meer dingen aan te dragen die politiek niet correct zijn om vervolgens elkaar te corrigeren.
Het ultieme doel wordt hierdoor bereikt. De elite hoeft niet echt censuur in te stellen want de bevolking doet
het zelf wel door middel van politieke correctheid.
Bijkomend gevolg is dat naarmate mensen minder kunnen en durven zeggen er ook minder kritiek op de
machthebbers zichtbaar zal zijn. Iedere dag opnieuw verdwijnen er woorden en/of uitdrukkingen uit onze taal
omdat ze politiek niet correct zijn.
De waanzin dat we niemand voor het hoofd mogen stoten gaat bovendien ver, heel ver:
Het Rijksmuseum stopt met het gebruik van de woorden 'negers', 'hottentotten', 'eskimo's' en 'indianen' in
omschrijvingen van kunstwerken.
Een speciaal hiervoor in het leven geroepen projectgroep moet hiervoor honderdduizenden objecten uit de
collectie bestuderen.
Een boek dat in Amerika door vele generaties is verslonden, wordt nu door een school in Philadelphia
verbannen. Het boek waarom het gaat is Huckleberry Finn van Mark Twain.
De reden dat dit boek nu wordt verbannen, is omdat het woord neger erin voor komt. Volgens de
schoolleiding is het boek van de literatuurlijst geschrapt omdat een aantal leerlingen had geklaagd dat ze
zich ongemakkelijk voelden door het gebruik van het woord neger.
Zo heeft de elite een fantastisch werktuig gecreëerd. Woorden en uitdrukkingen hoeven niet verboden te
worden, de mensheid corrigeert zichzelf door politieke correctheid.
De ironie van dit alles is dat de duistere meesters die achter dit stuk “social engineering” zitten zelf volkomen
lak hebben aan de gevoelens van zwarte mensen, homo’s of feministen.
Die liggen werkelijk in een deuk van het lachen over hoe onvoorstelbaar dom de mensheid is.
Naïeve halve zolen zoals een minister Ascher die bewust of onbewust alles doen om de agenda van de elite
te stimuleren.
De politieke correctheid zoals die door de machthebbers achter de schermen wordt gebruikt, heeft twee
primaire doelen.
Het eerste doel is om te zorgen dat mensen hun identiteit als volk verliezen. Dingen die hen houvast bieden,
waar generaties voor hen mee zijn opgegroeid, allemaal dingen die vertrouwd en bekend zijn, dienen te
verdwijnen.
Het tweede doel is om te zorgen dat straks iedereen te bang is om zijn mond open te doen waardoor de
bevolking via politieke correctheid er zelf alles aan doet om de vrijheid van meningsuiting volledig aan
banden te leggen. Wat ook bleek uit een schokkende petitie die recent werd gehouden onder studenten van
de universiteit van Yale in Amerika.
Welkom op onze politiek niet correcte website. En dan nu tijd voor een koffie met een lekkere negerzoen
(negerinnentet regionaal in Vlaanderen), terwijl wij luisteren wat David Icke over dit onderwerp heeft te
vertellen.
https://youtu.be/oHH5Edf60GI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10125:politieke-correctheid-eengevaarlijk-wapen-van-illuminati&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wederom zet Poetin het Westen in haar hemd (video)
Wanneer er weer eens een eclatante overwinning wordt geboekt door
Rusland dan zie je daar zo goed als niets van terug in de Westerse
media. Terwijl er afgelopen week een aantal zaken fundamenteel is
veranderd na het bezoek van de Skull and Bones man John Kerry aan
Moskou. Weer heeft er alle schijn van de Russische president Poetin
in de machtsstrijd rondom Syrië een aantal belangrijke overwinningen
heeft geboekt. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken,
John Kerry, heeft een bezoek aan Moskou gebracht om daar te
overleggen met zijn ambtsgenoot Sergei Lavrov en Poetin.
Daar is toch wel iets belangrijks uit naar voren gekomen. En wel dat Kerry het Russische standpunt heeft
geaccepteerd dat de Syrische president niet hoeft te gaan en dat de Syrische bevolking zelf moet kunnen
kiezen wie hun president wordt. Met andere woorden, Syrië bepaalt haar eigen toekomst en niet de CIA.
Dat is opmerkelijk want al in 2011 riep de Amerikaanse president Obama dat Assad diende te verdwijnen en
in de jaren daarna werd dat ongeveer het het Amerikaanse mantra.
Daarna deed Amerika al water bij de wijn door te zeggen dat Assad niet onmiddellijk hoefde te gaan en nu
zijn we zover dat volgens hen hij helemaal niet meer hoeft te gaan als de Syrische bevolking dat niet wil.
Waarmee je dan kunt stellen dat Amerika is verslagen in hun doelstellingen om via Syrië een gaspijplijn
vanuit Quatar aan te leggen. Want, zolang Assad aan de macht is, zal hij nooit toestemming geven voor een
dergelijke pijplijn die uiteraard een grote concurrent zou worden van het Russische gas dat nu richting
Europa stroomt.
De volgende foto geeft een mooi beeld van de bespreking in Moskou, een beeld dat duidelijk laat zien wie er
als eerste met de ogen gaat knipperen. Tip: het is niet Poetin.
Er gebeurde nóg iets opmerkelijks en dat betrof een bericht dat
afkomstig was van de Amerikaanse Vice President Joe Biden.
Algemeen bekend is dat de Turken met een groep militairen en
tanks Irak zijn binnengevallen om hun oliehandel met de Iraakse
Koerden en ISIS aldaar veilig te stellen.
Nu zijn er opeens berichten dat deze Turkse nederzetting zou zijn
aangevallen door ISIS strijders. De Turken die vlakbij de stad Mosul
bivakkeerden, bevonden zich daar waarschijnlijk in een kamp samen
met Koerdische Peshmerga toen de aanval plaatsvond. Een aantal
Koerden zou zijn gedood en een aantal Turkse militairen zouden
gewond naar een ziekenhuis zijn afgevoerd.
De Turken zijn spaarzaam met het geven van informatie, maar duidelijk lijkt wel dat in ieder geval een deel
van de Turken inmiddels Irak weer heeft verlaten.
Volgens RT zou dit gebeurd zijn omdat Bagdad daartoe heeft verzocht, maar de werkelijke reden moet
gezocht worden in dat Amerika Turkije opdracht heeft gegeven het land te verlaten.
Nadat Joe Biden een telefoongesprek had gevoerd met de Iraakse premier Al-Abadi kwam zijn kantoor met
een verrassend bericht.
De Vice President begint met te zeggen dat tijdens het gesprek met de Iraakse premier bleek het beide
leiders was opgevallen dat er zonder toestemming van Bagdad Turkse troepen het land waren
binnengedrongen en dat er nu tekenen vielen te bespeuren dat deze troepen zich aan het terugtrekken
waren en dat beide heren het volkomen met elkaar eens waren dat deze trend zich voort diende te zetten.
Met andere woorden, Amerika heeft NAVO lid Turkije in deze laten vallen en opdracht gegeven om op te
krassen uit Irak.
Ongetwijfeld zullen de gesprekken met Lavrov, Poetin en Kerry daar ook mee te maken hebben, maar het is
hoe dan ook weer de zoveelste overwinning voor Rusland/Poetin.
Iemand die door dit alles steeds verder ontstemd zal raken, is uiteraard sultan Erdogan. Hij zal zich door
Amerika en de NAVO in de steek gelaten voelen, terwijl hij met de staart tussen de benen verdwijnt van het
Iraakse toneel.
https://youtu.be/qY-vEasFYs0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10127:wederom-zet-poetin-hetwesten-in-hun-hemd&catid=37:wereld&Itemid=50
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Geldermalsen was slechts een voorproefje (video)
De burgemeester van Geldermalsen, Miranda de Vries, scheen
uitermate verbaasd te zijn over de rellen tijdens de raadsvergadering
over een AZC (asielzoekerscentrum).
Zoals wij eerder schreven, is dit alles onderdeel van een groter plan
dat al vele jaren geleden is beraamd en bedoeld is om de kern van
wat nu Europa is te vernietigen. Nog steeds zijn er mensen die
denken dat de gebeurtenissen zoals die zich nu ontvouwen het
gevolg zijn van toevallige en/of spontane acties.
Nog steeds zijn er mensen die zo volkomen gehersenspoeld zijn
zodanig dat ze de berichtgeving van een overheid slikken voor zoete koek. Alsof die er zou zijn om de
belangen van de bevolking te dienen. Het hele grote gehypnotiseerde slapende deel van de bevolking heeft
deze week met de Teeven deal een heel klein beetje kunnen zien hoe volksvertegenwoordigers datzelfde
volk voorliegen en bedriegen. Het zijn zoals zo vaak gezegd niets meer dan managers die via Bilderberg
Conferenties en geheime genootschappen een wortel wordt voorgehouden zodat ze zonder protesteren
meewerken aan het grotere plan van de elite. Hoe het beloningssysteem werkt voor dit soort bestuurders
wordt nergens duidelijker dan wanneer we kijken naar voormalig premier Wim Kok. De man die als premier
verantwoordelijk was voor de Marianne Vaatstra doofpot en die als vertegenwoordiger van het volk, de Partij
van de Arbeid notabene, rijkelijk werd beloond voor bewezen diensten.
Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had aangekondigd, terug
uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in
2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell en de KLM.
Deze commissariaten leidden tot enige discussie en kritiek, doordat Kok tijdens zijn bewind kritiek geleverd
had op bestuurders van grote bedrijven en daarbij van "ordinaire zakkenvullers" en van "exhibitionistische
zelfverrijking" had gesproken. Als commissaris genoot hij niet alleen zelf royale inkomsten, maar nam hij ook
medeverantwoordelijkheid voor enkele verdere inkomensstijgingen.
Willens en weten werken volksvertegenwoordigers mee aan het Europa zoals dat al lang geleden is
bedacht. Voor de lagere bestuurders zal dat dikwijls anders liggen. Zij verkeren niet in "the inner circle" van
de politieke elite en zijn dan meestal vol van goede wil en vol vertrouwen in de beste bedoelingen van de
centrale overheid.
Wanneer dan de vlam in de pan slaat en burgers zaken niet meer tolereren, wordt er door deze bestuurders
vol verbazing gereageerd op de gebeurtenissen. Zoals een burgemeester van Geldermalsen, Miranda de
Vries, die na de rellen niet begrijpt dat een deel van de bevolking reageert zoals ze doen.
Wat er die avond is gebeurd, is te zien in de navolgende video.

Het toont een beeld van een “beschaafd” land zoals het onze en dat dat in een handomdraai kan veranderen
in een complete jungle. https://youtu.be/qnEPPKYzVic
Alhoewel de media in de vorm van "damage control" (schadebeperking) er alles aan doet om iedereen wijs
te maken dat dit allemaal is veroorzaakt door relschoppers van buitenaf, worden er door de politie in totaal
14 mensen gearresteerd, allemaal afkomstig uit de gemeente Geldermalsen.
We kregen in Geldermalsen ook een voorproefje van hoe de politie zich gedraagt wanneer er wérkelijk
serieuze dingen gebeuren.
Makelaar Saskia van Kessel werd onderweg naar huis door de M.E. in elkaar geslagen en niet zo zuinig ook.
Een 39-jarige vrouw is woensdagavond bij de rellen in Geldermalsen ernstig gewond geraakt. Makelaar
Saskia van Kessel werd vlakbij haar eigen huis op het hoofd geslagen door een ME'er. De reden hier voor is
volstrekt onduidelijk. Van Kessel heeft door de aanval een bloeding gekregen tussen haar hersenvlies en
schedel. Dat meldt haar advocaat Esther Vroegh aan Elsevier. De vrouw ligt in het UMC Utrecht en moet
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daar nog zeker 2 tot 3 weken blijven. Volgens haar advocaat is de reden van de aanval volstrekt onduidelijk
en "ziet het er niet goed uit" voor Van Kessel. Vroegh doet aangifte tegen de ME'er.
Helaas is wat we hebben gezien in Geldermalsen nog maar een voorproefje van wat er allemaal nog gaat
komen, tenminste als de centrale planners van de elite hun plannen ongestoord kunnen doorzetten.
Alles wat er nu gebeurt met en rondom vluchtelingen in Europa vormt allemaal onderdeel van het Kalergi
plan zoals wij eerder schreven:
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet
langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort submenselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners
vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij
uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder
controle te houden is.
Een bewogen lezer heeft een email gestuurd naar de Miranda de Vries. De inhoud van de email volgt hierna
(dank!):
Vanochtend zag ik de reactie van de gemeente Geldermalsen op de gebeurtenissen van gisteren (16/12/'15)
inzake eventuele vestiging van asielzoekers.
Ik heb begrepen dat u flink uitpakt; ja, het lijkt wel intimidatie; excuus dat ik hiermee gelijk binnenval.
Bent u als gemeente zó ernstig geschrokken? Dan begrijp ik uw reactie in het geheel niet! Tot slot ook nog
een mevrouw die door de politie het ziekenhuis in is geslagen?
Wij allen (U en ik) herinneren ons nog volledig hoe het gegaan is met het referendum inzake de Europese
Grondwet. Een van de vele voorbeelden van het ondemocratisch gehalte van de Nederlandse overheid,
zowel lokaal als nationaal.
U, waardige Miranda, zegt dat er in ons land met woorden en op democratische wijze tot besluitvorming
dient te worden gekomen. Daar zal ieder burger het mee eens zijn, WARE HET NIET dat de overheid ZéLF
het tegendeel laat zien! En dan wilt u nog steeds dat mensen het met woorden aan uw raadsleden en
wethouder duidelijk maken? Wij weten allen inmiddels dat dat niet meer werkt, dat er niet meer geluisterd
wórdt. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de komende weken en maanden ook niet gaan gebeuren.
Democratisch betekent immers eenvoudig de wil/wens van de meerderheid erkennen, vervolgens
accepteren en dan uitvoeren! Dát is LUISTEREN. En u[w gemeente] doet dat níet. Want zo wél, dan waren
uw ingezetenen gisteren zeker niet in de contramine gegaan. U beseft dit wel?
U kunt er dus gif op innemen dat uw persconferentie van vanochtend slechts averechts zal werken,
ONDANKS het zeer inhumane optreden van politie/M.E. Op Duitse sites kunt u [zelfs méér dan] genoeg
lezen, hoeveel zeer ernstige narigheid de huidige instroom veroorzaakt.
Tot slot verwijs ik gaarne naar de achterliggende agenda!
5 minuten (10.00 - 15.00): https://youtu.be/FM7X2R-pu1s
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10128:geldermalsen-was-slechts-eenvoorproefje&catid=20:het-complot&Itemid=33

Amerikanen gebruikten remote viewing voor contact met buitenaardsen (video)
Soms wordt er nogal minachtend gesproken over remote viewing,
maar het Amerikaanse leger geloofde wel degelijk in deze techniek.
Een speciale militaire remote viewing afdeling kwam er dan ook
achter dat er zich minstens vier buitenaardse bases op aarde
bevonden.
Er doen al jarenlang verhalen de ronde over een geheim Amerikaans
ruimteprogramma. We hebben hier al diverse malen over geschreven
en het zou ook een verklaring zijn voor de enorme bedragen die op
regelmatige basis verdwijnen uit de Amerikaanse
(Defensie)budgetten, ook wel black budget genoemd.
Sinds enkele jaren wordt er een jaarlijkse Secret Space Conference gehouden in de Amerikaanse staat
Texas, waar een aantal experts bij elkaar komen en hun zienswijze geven op de geheime ruimteprojecten.
Eén van de mensen die dit jaar in Bastrop, Texas, aanwezig waren, was journalist en auteur Jim Marrs.
Jim Marrs is onder andere bekend geworden door zijn in 1989 gepubliceerde boek, Crossfire: The Plot That
Killed Kennedy. Dit boek belandde destijds bovenaan de New York Times bestsellerslijst en diende als basis
voor de film JFK van Oliver Stone.
Marrs vertelde tijdens de conferentie onder andere dat door het leger opgeleide paranormale spionnen in
staat waren om niet menselijke wezens op aarde en elders te ontdekken door middel van remote viewing.
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Jim Marrs vertelde verder dat remote viewing in de jaren '70 werd ontwikkeld door SRI International als een
manier om te kunnen spioneren. De CIA merkte wat daar gebeurde, hun belangstelling was gewekt en iets
later kwam het Amerikaanse leger in het spel.
Iedereen kan in principe remote viewing doen. Het is niet beperkt tot een tijd of een plaats. Je kunt het
gebruiken om in het verleden of in de toekomst te kijken. Echter, hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe
waziger het wordt. Volgens Marrs wordt dit veroorzaakt doordat de toekomst niet vastligt.
Het Amerikaanse leger gebruikte een programma dat StarGate heette (er zijn ook andere projecten
zoalsLooking Glass) en de bedoeling van dit programma was dat via remote viewing de positie van
Russische onderzeeërs in beeld kon worden gebracht. Via de techniek van remote viewing slaagde men erin
om de coördinaten van de positie van die schepen boven water te krijgen en deze op een kaart uit te zetten.
Marrs zegt dat dit programma ongeveer 20 jaar naar volle tevredenheid heeft gewerkt.
Die eerste groep remote viewers hield zich echter niet alleen bezig met Russische onderzeeërs, maar ook
met UFO’s. Die eerste groep bestond uit zes remote viewers en één van de besten heette Pat Price.
Volgens Marrs had Price verteld dat ze via remote viewing vier buitenaardse bases op aarde hadden
ontdekt. Er was er één in de Pyreneen, nabij een berg met de naam Perdido, één nabij een berg met de
naam Inyangani in Zimbabwe, één nabij een berg met de naam Ziel in Australië en één nabij een berg met
de naam Haye’s in Alaska.
Marrs gelooft dat onze planeet al heel lang wordt bezocht door buitenaardsen en dat het aantal van die
bezoeken is toegenomen met de komst van kernwapens.
Verder vertelde Marrs dat de remote viewers ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het UFO-ongeluk
in Aztec in 1948. Dit ongeluk is een stuk minder bekend dan het Roswell incident, dus hier een samenvatting
voordiegenen die het nog niet kennen:
De schrijver Frank Scully publiceerde in 1950 het nu beruchte boek 'Behind the Flying Saucers', waarin hij 4
UFO ongelukken beschrijft. (De meeste hiervan zijn algemeen als onbetrouwbaar bestempeld)
Dit ongeval vond plaats in de buurt van Aztec, New Mexico, in 1948. De meeste informatie over dit geval
kwam van een informant die zich 'Dr. Gee' liet noemen. Dit was een fictief personage dat opgebouwd was uit
de getuigenissen van acht verschillende personen.
Scully had vastgesteld dat de schotel die bij Aztec was geland een doorsnede moet hebben gehad van meer
dan 30 meter en was gemaakt van een licht soort metaal dat erg veel leek op aluminium maar met een
hardheid dat hitte of boren geen effect hadden op het voorwerp.
De schotel bestond waarschijnlijk uit grote metalen ringen die rond een centrale gestabiliseerde cabine
roteerden en gebruik maakten van een ongebruikelijk soort versnellingsbak. Er waren geen bouten, moeren,
schroeven of lassen te zien. Onderzoekers waren in staat om binnenin de schotel te komen door met een
lange stok door een gat op een knop te duwen en zo een geheime deur te openen.
Scully's informant verklaarde ook dat er overblijfselen van 16 mensachtige wezens gevonden waren, die in
lengte varieerden van 75 - 90 cm en een donker bruine kleur hadden.
Scully kreeg te horen dat de schotel op eigen kracht geland was, en dus onbeschadigd was gebleven. Na
onderzoek was gebleken dat het ruimteschip in elkaar gezet was met een ingenieus systeem van groeven
en pinnen. Het toestel en de lichamen werd later overgevlogen naar de vliegbasis Wright Patterson.
In 1987 vond William Steinman verder bewijs in deze zaak, maar hij weigerde om zijn bron te openbaren.
Steinman verklaarde dat het ongeluk op 25 maart had plaatsgevonden en gezien was geworden op drie
verschillende radarschermen. Schijnbaar hadden de radars het ongeluk veroorzaakt.
Steinman's versie verhaalde echter over 14 mensachtige wezens en niet over de 16 die Scully had
genoemd. Jim Marrs zegt dat dit ongeluk wel degelijk heeft plaatsgevonden en dat ook hier remote viewing
werd gebruikt om te kunnen communiceren met de buitenaardsen.
In 2009 werd er door Aztec Library Association contact opgenomen met Lyn Buchanan, voormalig hoofd van
de militaire remote viewing afdeling. Er werd onder zijn leiding een groep van 11 remote viewers ingezet om
te kijken of de gebeurtenissen bij Aztec daadwerkelijk waren gebeurd. De remote viewers zagen hoe een
groot zilverachtig object dat was ontworpen voor transportvluchten neerstortte. Dit object was door veel
mensen waargenomen en men trof er wezens in aan. Enkele van de getuigen probeerden deze wezens te
helpen, maar dat lukte niet vanwege de taalbarriere. Niet lang daarna dook het leger op. Er vonden een
soort onderhandelingen plaats met alle betrokken partijen en uiteindelijk werd het object met de wezens erin
meegenomen naar een niet nader bekendgemaakte locatie.
Ook de buitenaardsen gebruikten remote viewing om zo te proberen diegenen die hen hadden gevangen
genomen te manipuleren. Klaarblijkelijk wist men niet goed hoe om te gaan met de buitenaardsen en was
het te gevaarlijk om ze publiekelijk bekend te maken of om ze los te laten. Het schijnt dat toen de
overheidsbeslissing is genomen om deze wezens te executeren. Dit alles werd verteld door Jim Marrs en
nog veel meer van van dit soort dingen zijn te lezen in zijn boek "Alien Agenda".
Wat er zoal wordt beschreven in de Alien Agenda is ook te beluisteren van Jim Marrs zelf in de volgende
video: https://youtu.be/AzGuqC3ubW4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10126:amerikanen-gebruiktenremote-viewing-voor-contact-met-buitenaardsen&catid=12:et&Itemid=25
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Eindelijk duidelijk hoe ISIS aan zijn auto’s komt
We zien regelmatig beelden verschijnen van ISIS strijders in moderne
Westerse auto’s, waarbij je je dan terecht kunt afvragen hoe ze aan
deze auto’s komen.
Ook hier is het net zoals met olie en wapens; ergens moet ISIS
beschikken over handlangers die hen faciliteren.
Algemeen bekend is inmiddels dat Turkije ISIS op zo ongeveer alle
fronten behulpzaam is en waarbij een hoofdrol wordt gespeeld door
de familie Erdogan. Hetzelfde land dat nu met een onder druk
gecreëerde versnelde toetreding tot de Nazi Staat Europa bezig is en waarvan miljoenen inwoners
binnenkort ongehinderd naar Europa kunnen reizen. De sporen van zowel de illegale oliehandel als de
bevoorrading van wapens lopen naar deze nieuwe beoogde versterking van Europa, maar hoe zit het met de
auto’s? Overal zie je ISIS strijders rondrijden in moderne (dure) Westerse auto’s en voor zover ons bekend,
beschikt het kalifaat nu niet echt over auto dealers. Dus, wie zorgt ervoor dat zij op deze manier mobiel
kunnen zijn en steunt daarmee dan ook uiteraard het
terrorisme? Ook daar is nu een misschien wel verrassend
antwoord op bekend geworden.
Het begon allemaal met de volgende foto. Je ziet ISIS strijders
in een moderne Ford pick-up met op de zijkant nog het
embleem van een vorige eigenaar, Mark-1 Plumbing.
Vorig jaar ging deze foto viraal en werd al snel daarna door de
meeste mensen vergeten, behalve de vorige eigenaar van de
auto, een loodgieter uit het Amerikaanse Texas.
Mark-1 is een loodgietersbedrijf uit Texas en is eigendom van
Mark Oberholtzer. Deze Mark heeft nu een schadevergoeding
geëist van de dealer bij wie hij de auto heeft ingeruild.
Nadat bovenstaande foto viraal ging, werd de man overstelpt
door telefoontjes, werd zijn bedrijf in verband gebracht met ISIS
en heeft daardoor aanzienlijke schade geleden.
De dealer heeft verzuimd de bedrijfslogo’s van de auto te
verwijderen voordat deze werd doorverkocht, iets dat volgens
Oberholtzer wel was overeengekomen.
Wat natuurlijk veel interessanter is; hoe kwam die auto vanuit
Texas bij ISIS terecht? Vlak nadat Mark zijn auto bij de dealer
had ingeruild, heeft deze de auto te koop aangeboden op een
veiling die in Houston werd gehouden op 11 november 2013. Op 18 december 2013 werd de auto vanuit
Houston in Texas geëxporteerd naar Mersin in Turkije. De havenstad Mersin ligt op een steenworp afstand
van Ceyhan, de haven van waar ISIS olie wordt verscheept en ongeveer een 150 kilometer van het door
ISIS gecontroleerde gebied. Dus, net zoals met de olie en de wapens, is Turkije wederom de ontbrekende
schakel in de bevoorrading van ISIS. Waarmee dan nu nogmaals keihard is aangetoond dat een NAVO én
aankomend EU lid het ISIS terrorisme in alle opzichten faciliteert. Een land dat door Nederland op handen
wordt gedragen en waarover men geen onvertogen woord wil horen.
Nu zal de Turkse staat zich niet bezighouden met autohandel zoals ze dat via de familie Erdogan wel doen
met olie. Zij weten uiteraard dat er Turkse handelaren zijn die deze auto’s opkopen en waarschijnlijk met
flinke winst doorverkopen aan ISIS. Zij gedogen deze handel met de terroristen en strijken ook zelf nog eens
geld op in de vorm van belastingen. Hoe zit het met Amerika? Het land dat heeft gezworen dat ze alles
zullen doen wat in hun vermogen ligt om ISIS aan te pakken?
Weten al die vele geheimediensten dan niet dat er via veilingen in Amerika auto’s worden verkocht naar
NAVO lid Turkije die dan vervolgens in de handen van ISIS terechtkomen?
Natuurlijk weten zij dat, wat nog maar weer eens aantoont dat ISIS moet blijven bestaan om alsnog Assad
pootje te lichten. Net zoals de Amerikanen meer dan een jaar lang de verlaten woestijn hebben
gebombardeerd in plaats van de ISIS olietransporten naar Turkije.
Daarmee is dan ook onze teflon premier, Mark Rutte, op de hoogte.
Er kleeft nu eenmaal iets titelloos aan 'm, iets gewichtsloos. Of kleven is niet het juiste woord, er kleeft juist
niets aan hem. Vandaar dat hij ook wel 'teflon-premier' werd genoemd. Naar het spul dat aanbakken in de
koekenpan tegengaat.
Mocht je dus binnenkort je pick-up of vergelijkbare auto verkopen aan Turkse handelaren zorg dan wel even
dat je de reclame er vanaf haalt. Je weet maar nooit en dan kan het je net als Mark de plumber veel
klanten/geld kosten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10124:eindelijk-duidelijk-hoe-isis-aanzijn-autos-komt&catid=37:wereld&Itemid=50
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Poetin is een papieren tijger (video)
Ongeveer alle rode lijnen van Vladimir Poetin zijn overschreden en
toch blijft deze man kalme en weloverwogen uitspraken doen.
Dit wordt dan door Washington en Londen geïnterpreteerd als dat de
Russische president niets meer is dan een papieren tijger waarvoor
wij niet bang hoeven zijn.
De situatie tussen het Westen en Rusland wordt vaak vergeleken met
een nieuwe Koude Oorlog. Een vergelijkbare situatie zoals we die
hadden in de tweede helft van de vorige eeuw tot het uiteenvallen
van de voormalige Sovjet Unie.
Net zoals men toen in het Westen de ene inschattingsfout na de andere maakte voor wat betreft Rusland, is
bovengenoemd standpunt over Poetin misschien wel de grootste misvatting van allemaal.
Bij de Koude Oorlog uit de vorige eeuw lag het centrum van dit alles in Berlijn. Ver van de Russische grens
bestond er een comfortabele bufferzone tussen het Westen en Rusland.
Vandaag de dag ligt het epicentrum van de nieuwe Koude Oorlog als je het zo wilt noemen, in Oekraïne, niet
alleen pal op de grens met Rusland, maar ook nog eens in het hart van de Russisch-Oekraïense Slavische
beschaving. In feite praat je in Oekraïne over een burgeroorlog.
Na de beruchte Cuba crisis in 1962 werden er door Moskou en Washington bepaalde regels vastgesteld
voor wat betreft hun onderlinge gedrag. Door het Cuba verhaal hadden beiden gezien hoe dicht ze bij een
nucleaire oorlog waren geweest en dus spraken ze onderling een aantal rode lijnen af en men wist dus van
elkaar waar die lagen.
Soms werd er per ongeluk door partijen één van die rode lijnen overschreden, maar zodra dit gebeurde trok
de andere kant zich onmiddellijk terug.
Echter, op dit moment zijn er geen rode lijnen. Althans geen rode lijnen zoals die over en weer werden
gerespecteerd ten tijde van de vorige Koude Oorlog.
Het is niet voor niets dat de Russische president Poetin erop blijft hameren dat zijn rode lijnen worden
overschreden.
Waarop Washington dan komt met het antwoord, “Jij hebt helemaal geen rode lijnen. Wij hebben rode lijnen
en wij kunnen zoveel bases rondom jouw land neerzetten als we willen, maar jij mag absoluut geen basis in
Canada of Mexico. Jouw rode lijnen bestaan niet”.
Na de val van de muur werd door velen automatisch aangenomen dat
hiermee ook de dreiging van een nucleaire oorlog zo goed als
verdwenen was. De Amerikaanse politieke elite tijdens de regeringen
van Clinton en de oude Bush gingen zover om iedereen te vertellen
dat er geen nucleaire dreiging meer bestond.
De werkelijkheid echter is dat deze dreiging alleen maar groter is
geworden. Het merendeel van die wapens is er nog steeds en wordt
nu zelfs weer aan alle kanten uitgebreid. De kans dat er iets fout gaat,
al was het alleen maar door onachtzaamheid of per ongeluk, is groter
dan ooit. Dan is er Europa die als trouwe slaaf van Amerika meer druk
uitoefent op Rusland zoals het invoeren van economische sancties zonder enige reden. Bovendien
ondertussen druk met het binnenhalen van landen als Montenegro en Georgië als NAVO leden waardoor de
druk op Rusland alleen nog maar verder toe zal nemen. Waarmee we dan de onvoorstelbare paradox
hebben dat alle inspanningen van Rusland om oorlog te voorkomen, juist daartoe leiden.
Zoals de roep van Rusland aan Westerse landen om samen te werken in de strijd tegen ISIS. En hun
weloverwogen en in heel voorzichtige bewoordingen uitgedrukte antwoorden op provocaties zoals het
bewust neerschieten van hun SU-24 toestel boven Syrië door de Turken.
De keer op keer kalme woorden van Poetin en dat hij zich niet laat verleiden tot gerechtvaardigde meer
emotionele reacties heeft als gevolg gehad dat Washington en Londen de Russische president afschilderen
als een papieren tijger waarvoor niemand bang hoeft te zijn.
Uiteindelijk zijn de keuzes die Rusland heeft beperkt tot twee opties:
De eerste is toegeven aan de Westerse hegemonie en de tweede is zich voorbereiden op oorlog.
Alle rode lijnen richting Moskou worden overschreden. De bevolking in het Westen is verblind door een
volkomen misplaatste arrogantie. De “papieren tijger” geeft in onderstaande video van 30 seconden een hele
duidelijke waarschuwing: “Zo’n 50 jaar geleden heb ik iets belangrijks geleerd in de Straten van Leningrad.
Dat is als blijkt dat een gevecht onvermijdelijk is, je als eerste moet toeslaan”.
In september 2014 schreven wij over de Russische militaire doctrine, waarin onder andere de vijanden van
Rusland worden gedefiniëerd, die zou worden aangepast en tegen dat licht is deze indringende
waarschuwing van Poetin er dus een om dubbel serieus te nemen:
Wat zeer zorgwekkend is, is het volgende:
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Een Russische topgeneraal, Yuri Yakubov, roept nu openlijk op om in die doctrine Amerika en hun NAVO
bondgenoten te benoemen als vijanden van Rusland en de condities vast te leggen waaronder ze kunnen
overgaan tot een “pre-emptive nuclear strike” (als eerste een nucleaire aanval) op de 28 lidstaten van de
NAVO. In de militaire doctrine van 2010 wordt de expansie van de NAVO gedefiniëerd als een bedreiging
voor de veiligheid van Rusland. In dat document echter wordt de NAVO nog net niet tot vijand verklaard en
dus komen daar ook geen “pre-emptive nuclear strike” scenario’s in voor.
Niet vergeten de (Duitse) ondertiteling te selecteren. https://youtu.be/p1-PDr_rx-0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10121:poetin-is-een-papierentijger&catid=37:wereld&Itemid=50
Fukushima update: Straling kust Noord Amerika hoger dan ooit; ‘Stille Oceaan is stervende’
Japanse toptechnici hebben nog steeds geen idee of veilig stellen kerncentrale gaat lukken – Straling in
complex zelfs voor robots fataal – Hoofd Fukushima project: ‘Berging centrale gaat minstens een halve eeuw
duren’
De grootste kernramp uit de menselijke geschiedenis nabij het
Japanse Fukushima wordt al jaren zoveel mogelijk buiten het zicht
van het publiek gehouden. Met reden: de radioactieve deeltjes die
uit de gesmolten kernreactoren lekken bereikten niet alleen al snel
de Amerikaanse westkust, maar blijken nu almaar verder op te
lopen tot nieuwe recordniveaus, wat voor miljoenen Amerikanen
een almaar groter wordend gevaar vormt. In maart 2016 is het 5
jaar geleden dat de kerncentrale bij het Japanse Fukushima zeer
ernstig werd beschadigd door een aardbeving en een daarop volgende tsunami. Sindsdien zijn er
ongekende hoeveelheden radioactieve deeltjes in de atmosfeer en oceaan terecht gekomen.
Volgens het Woods Hole Oceanographic Institution, dat zo’n 3 maanden na de ramp begon met meten, is de
hoeveelheid Cesium-134 in de Stille Oceaan, zo’n 2500 kilometer ten westen van San Francisco, vrij
plotseling met 50% toegenomen. Tegelijkertijd haast het instituut –dat afhankelijk is van overheidssubsidiezich te verklaren dat de besmetting nog altijd 500 x lager is als de veilige hoeveelheid die is toegestaan in
Amerikaans drinkwater.
Tussen 2017 en 2016 record hoeveelheid radioactief materiaal
Maar wat is ‘veilig’? Het Nansen Environmental & Remote Sensing Center in Noorwegen voorspelde in 2013
dat de grootste hoeveelheid radioactief materiaal pas in 2017 en 2018 de Amerikaanse Westkust zal
bereiken, en tot minstens 2026 zo hoog zal blijven. Michio Aoyama van het Fukushima University Institute of
Environmental Radioactivityverklaarde dat die straling waarschijnlijk bijna net zo hoog zal zijn als die in
Japan tijdens de eerste maanden na de ramp.
De grotendeels verwoeste kerncentrale, waar 3 van de 4 reactoren een totale meltdown ondergingen, lekt
nog steeds radioactief materiaal in de oceaan. Voor de Japanse kust is de hoeveelheid Cesium-134 in het
zeewater 10 tot 100 x hoger dan voor de kust van Californië.
‘Berging gaat op zijn minst halve eeuw duren’
Naohiro Masuda, hoofd van het project dat de resten van de centrale zo veilig mogelijk moet zien op te
ruimen, erkende afgelopen week dat ‘we niets kunnen beloven.... Zelfs robots zijn niet in staat gebleken de
plaatsen met de belangrijkste brandstofresten in te gaan. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.’ Hij
waarschuwde dat de berging van de centrale zelfs in het meest optimistische scenario een halve eeuw gaat
duren, en ‘er nieuwe technologie moeten worden uitgevonden om het complex schoon te krijgen.’ (2)
Misvormde dieren, gewassen; zieke mensen
In een gebied van 60 kilometer rondom de rampcentrale worden nog steeds massaal misvormde dieren,
insecten, planten en gewassen aangetroffen, en kampen grote aantallen mensen met allerlei lichte tot
ernstige gezondheidsklachten. De autoriteiten blijven de inwoners echter voorhouden dat ‘als wij zeggen dat
het veilig is, het veilig is.’ (3)
‘Stille Oceaan is stervende’
Journalist annex filmmaker Anne Keaia Kelly klaagde in november dat ‘niemand het meer over Fukushima
heeft... Maar als je in de Pacific bent, zie je dat er bijna geen vissen meer zijn, dat de oceaan aan het
sterven is.’ (4) Tal van experts, zoals NOAA-wetenschappers en biologen, bevestigen dat grote aantallen
zeedieren ziek en/of misvormd zijn, en er regelmatig massa’s vissen en zeevogels doodgaan. Sommige
soorten dreigen compleet uit te sterven. (5)(6)(7)(8)(9)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Associated Press ; (3) Dissensus Japan ; (4) LINK TV ; (5) San Francisco
Weekly ; (6) Courthouse News Service ; (7) San Francisco Chronicle ; (8) Orange County Register ; (9)
KCBX
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Fukushima-update-Straling-kust-Noord-Amerika-hoger-dan-ooitStille-Oceaan-is-stervende
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EU-dictatuur plant interneringskampen voor andersdenkenden
(Door: Marcello Dallapiccola – Vertaling: E.J. Bron)
We zijn al veel gewend van de volgzame helpers van het militairindustrieel complex, dit moreel verwaarloosde, fascistoïde
conglomeraat van corrupte VS-vazallen in Brussel; maar een
nieuw document, dat door het “EU-comité voor tolerantie” werd
uitgewerkt, is werkelijk het toppunt! De inhoud van het twaalf
pagina´s tellende document: Het einde van de vrijheid van
meningsuiting en de vestiging van de dictatuur op alle niveaus.
“European Council on Tolerance and Reconciliation“, dus de
“Raad voor Tolerantie en Verzoening”, noemt het comité dat dit
document heeft uitgewerkt zichzelf. Daarmee brengt de bureaucraten-moloch de bespotting van de EUonderdanen naar een nieuw niveau, want wat hier werd uitgewerkt, heeft met tolerantie en verzoening
ongeveer net zoveel te maken als de Amerikaanse buitenlandse politiek met het creëren en behouden van
vrede in de wereld.
Eerst volgt er een nadrukkelijke waarschuwing: het lezen van deze twaalf pagina´s zou uw dag volledig
kunnen vergallen. Het “Statuut ter Bevordering van de Tolerantie” is namelijk – Orwell, kijk even naar
beneden – precies het tegenovergestelde van hetgeen wat het zegt te zijn. Oppervlakkig gezien gaat het om
de “vestiging van tolerantie bevorderende maatregelen binnen de samenleving”, waarmee waarschijnlijk
vooral de tolerantie tegenover kleine maatschappelijke groeperingen zoals homo-, trans- en andere
seksuelen bedoeld wordt, vooral echter – uiteraard – tolerantie tegenover religieuze minderheden. Sectie 3,
punt B1 (vrij vertaald):
“Religie- en geloofsvrijheid, alleen of in gemeenschap tot uitdrukking gebracht, inclusief de vrijheid van dit
geloof met al zijn rites, rituelen, praktijk en leerstellingen uit te oefenen.”
Wat vertaald betekent: Muezzin, ik hoor je janken. Dat betekent nog meer dieren die tegen alle regels van
dierenbescherming in gruwelijk ter dood worden gepijnigd voor halal-vlees en vermoedelijk zal men ons de
boerka weldra als teken van religieuze vrijheid proberen aan te smeren. Een nieuwe knieval voor het
islamitische fanatisme; opnieuw wordt de meest intolerante van alle ideologieën geknuffeld en met zijden
handschoentjes aangepakt. Alleen al onder Sectie 3 gaat het nog verder met rechten die aan de genoemde
minderheden (en hier worden in de eerste plaats immigranten bedoeld)toegestaan moeten worden – in
principe allemaal dingen die enkele jaren geleden nog uitsluitend waren voorbehouden voor de burgers van
een desbetreffend land. Catastrofaal genoeg. Maar dat is helaas nog niet alles. Onder Sectie 4 punt B wordt
de vrijheid van demonstratie beperkt, punt C definieert op praktische wijze wat tolerantie betekend en wat
niet en in punt F-2 wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat vrijheid van meningsuiting er niet toe misbruikt mag
worden om andere groepen te belasteren. Dat is in principe een muilkorf voor iedereen die zich bijvoorbeeld
kritisch met de islam bezighoudt of, om een ander voorbeeld te noemen, vragen stellen over de om zich
heen grijpende genderwaanzin.
Logischerwijs houdt Sectie 5 zich dan ook uitsluitend met migranten bezig – deze liggen de schrijvers van
het document blijkbaar erg na aan het hart, omdat er gelijk een hele alinea aan hen wordt gewijd. In
tegenstelling overigens tot de inheemse bevolking, wier rechten niet speciaal worden genoemd, maar wier
plichten wel worden opgesomd en welke sancties er driegen wanneer zij zich niet aan deze plichten houdt.
Goed trefwoord – sancties. Daarmee houdt zich namelijk de hele Sectie 7 bezig – ja, ja, in het aan de
leiband laten lopen van de eigen bevolking, terwijl het als een made in het spek leeft van haar belastinggeld,
was het eindstation voor politieke mislukkelingen in Brussel altijd al goed. Daarom worden nogmaals de
“strafbare feiten” opgesomd – dus in feit alle staatsburgerrechten die van ons tot nu toe enigszins vrije
mensen maakten – om daarna onder Punt b eindelijk concreet te worden: “Het is nodig dat delinquenten, die
volgens Punt a veroordeeld werden, zich onderwerpen aan een rehabilitatieprogramma, dat in hen een
cultuur van tolerantie wakker maakt.”
Boem. Dat is niets anders dan de dreiging van interneringskampen ter geestelijke heropvoeding van mensen
met onwelgevallige commentaren – Noord-Koreaanse standaards dus. We hebben het ver geschopt . . . De
rest van het document houdt zich dan nog bezig met het onderwijs en de media; afgezien van het feit dat er
in de hoofden van onze kinderen rond gewoeld moet worden om hen nog drastischer op te voeden tot robots
zonder mening dan nu al het geval is, moeten volgens deze totalitaire EU-doctrine natuurlijk ook de media
aan de ketting worden gelegd: zowel publiekrechtelijke als privézenders moeten zich onderwerpen aan de
agenda om hun programma´s desbetreffend aan te passen en bovendien ook nog zendtijd vrijmaken voor
“het werven voor een klimaat van tolerantie”.
Een verstandig mens zij ooit: “Als het fascisme terugkeert, zal het niet zeggen “Ik ben het fascisme”, nee, het
zal zeggen ´Ik ben het antifascisme´.” Welnu, het is zover, zoals dit officiële document van het Europees
Parlement bewijst – en zolang de burgers zich dit gesar laten welgevallen, zal dit steeds verdergaan.
Bron: www.contra-magazin.com - Auteur: Marcello Dallapiccola
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/17/eu-dictatuur-plant-interneringskampen-voor-andersdenkenden/
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Duitse publieke omroepen veranderen Kerstmis in islamitisch feest
In naam van ‘tolerantie voor vluchtelingen’ worden alle religieuze, culturele, maatschappelijke en fysieke
grenzen in Europa uitgewist
Linkse pro-islam indoctrinatie in misschien wel zijn
gemeenste vorm: Duitse kinderen kregen een Turksislamitisch klinkend ‘kerst’liedje te horen van een als
moslima geklede zanger, in plaats van het
oorspronkelijke ‘Stille Nacht, heilige Nacht.’
Nu er alleen al in Duitsland dit jaar officieel 1 tot
anderhalf miljoen moslims zijn toegelaten is de
islamisering van de samenleving door de gevestigde
orde in politiek, media en maatschappij in een nog
hogere versnelling geschakeld. De ook in Nederland bekende Duitse publieke omroepen ARD en ZDF
stellen Kerstmis heel politiek-correct voor als ‘ook’ een islamitisch feest – alles om onze harten te laten
openen voor nog eens miljoenen moslimmigranten die de EU in 2016 naar Europa wil halen.
Het veelbekeken kinderprogramma ‘Morgenmagazin’ is volgens de conservatieve rasjournalist en auteur
Heinz-Wilhelm Bertram ‘een strategisch enorm belangrijk wapen van de ARD en ZDF in de strijd om de
omvorming van Duitsland van een gebied met een Avondland-christelijke traditie naar een socialistisch
sultanaat.’ Dat gebeurt overigens op direct bevel van bondskanselier Merkel, zoals ook enkel reguliere
media al jaren geleden bevestigden. Dat begint al met het aanstellen van steeds meer medewerkers,
moderators en presentatoren met Arabisch klinkende namen. Ook steeds meer gasten komen uit
‘vluchtelingen’kringen. ‘Daarmee moet op verhulde en bedekte wijze begrip en acceptatie voor almaar meer
vreemden in ons land worden opgewekt.’
Propagandamachine verkondigt eensgezindheid in één wereld
De pro-vluchtelingen propagandamachine draait in Duitsland nog harder dan in Nederland. Van een SyrischPalestijnse pianist, een school in Duisburg die ‘Stille nacht, heilige nacht’ door een gemengd islamitischchristelijk kinderkoor laat zingen, tot een Nigeriaanse zanger die zich van keukenhulp in een fastfood
restaurant heeft opgewerkt tot zanger – allemaal voorbeelden van hoe geweldig deze ‘vluchtelingen’ onze
samenleving en cultuur hebben verrijkt.
‘Zou het niet mooi zijn als deze adventsengel op 24 december in een zeker stadsdeel in Braunschweig, dat
dagelijks door honderden vluchtelingen wordt geterroriseerd, zou zingen?’ reageert Bertram cynisch.
‘Merkels propagandastaf is er op gebrand ons in te prenten dat de ‘vluchtelingen’ zo prachtig te integreren
zijn. En dat wij het toch allemaal met elkaar eens zijn in deze ene wereld. Dat wij allemaal in een tijd van
uitwisselbaarheid en veelzijdigheid leven, die volgens linkse ideologen nu is aangebroken.’
Sjeik helpt tijdens kerstwinterfeest failliete Duitse bakker
Gisteren zond de Beierse staatstelevisie op prime time een programma uit waarin een failliete Duitse bakker
financiële hulp vraagt aan een sjeik. Zij en de moslimgeestelijke spreken op de kerstmarkt af, maar dan
corrigeert de vrouw, zoals in een echte politiek-correcte en tolerante feelgood film, zich met ‘Nee, ik bedoel
de wintermarkt.’ Immers: kerstmis is aanstootgevend voor moslims, en de bakker wil haar financiële redding
door de sjeik natuurlijk niet in gevaar brengen. De nauwelijks verhulde boodschap aan de grotendeels nog
immer onbenullige Europeaan: kerstmis moet ook voor de vele moslimmigranten een acceptabel feest
worden. Laten we het daarom voortaan anders noemen en volledig strippen van zijn van oorsprong christelijke betekenis. ‘Zo stevenen we verwachtingsvol op een ons aller islamitisch kerstfeest af,’ spot Bertram. ‘De
ARD en ZDF zullen zeker vol toewijding over de geboorte van het kind in een stal te Mekka berichtten.’
Culturele samenvloeiing en nivellering
‘Ja, u zult veel, heel veel islamitisch te horen en te zien krijgen. Boven de dennenbomen zullen we overal
een islamitische ‘blijde boodschap’ zien blinken. Laten we ons er daarom nu al op verheugen dat de muezzin
(islamitische gebedsoproep) op kerstavond om 18.00 uur van de Dom in Köln te horen zal zijn. Door alles
wat de ARD en ZDF ons nu voorschotelen kunnen we daar heel zeker van zijn.’
De Duitse journalist schrijft dat de achterliggende bedoeling het vervagen en uiteindelijk opheffen van de
religieuze grenzen en traditionele waarden is. ‘In naam van tolerantie voor ‘vluchtelingen’ wordt niet alleen
massaal op recordniveau bericht, maar wordt alles ook in één pot gegooid, vermengd en gemixt. De ARD en
ZDF bevinden zich in een ongekende culturele samenvloeiings- en nivelleringsroes.’
‘Engelenkoor met Erdogan als dirigent’
‘De missionaire ijver van de staatszenders in geestelijke ondermijning is onovertroffen. In Duisburg klinkt
vrolijk het islamitisch-christelijke kinderkoor; de sjeik redt (als een echte kerstman) een Duitse bakkerij, en in
Hamburg kregen moslimkinderen cadeautjes van Sinterklaas. Waarlijk, bij ARD en ZDF kunnen we niet snel
genoeg één zijn in een verenigde wereld, wat hoog daarboven wordt bejubeld door een engelenkoor met
Angela Merkel, Claudi Roth (Die Grünen), Sigmar Gabriel (socialistisch SPD) en Bernd Riexinger (Die
Linke). En de dirigent van dit koor heet Recep Tayyip Erdogan.’ Xander - (1) KOPP
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Protest (ingezonden)
Een burger die tijdens de dertiger jaren in Duitsland woonde en+ waar de Nazi's de macht hadden gegrepen,
maakte zich niet druk om het feit dat zijn buurman, een communist, werd opgepakt door de Gestapo.
"Ik maak me niet druk erom hoor,want die man was communist",antwoordde hij.
En hij protesteerde dan ook niet daartegen.
Toen werd iemand gearresteerd die vanuit de Protestantse Kerk zich geuit had tegen het Nazi-bewind.
"Ik wind me er niet echt over op,want dan had hij zich maar aan de wet moeten houden, net als iedereen",
was zijn antwoord.
Ook nu protesteerde hij niet.
Daarna werd een overbuurman gearresteerd,omdat die homosexueel zou zijn. Iets dat onder het nazisme
streng verboden was.
"Tsja,die man ging met andere mannen om, dus dat verdiende hij toch?", was ditmaal zijn antwoord.
En dus protesteerde hij evenmin.
En toen werd aan de andere kant een heel gezin gearresteerd door de Gestapo en weggevoerd, alléén
omdat ze Joods waren.
"Daar kan ík toch niks aan doen?", was het antwoord van de 'gezagsgetrouwe' burger.
En dus bleef ook deze keer zijn protest achterwege. Niet lang daarna werd er op zijn deur gebonkt.
Daar stond de Gestapo voor zijn deur en werd hij weggevoerd naar een concentratiekamp.
Wanhopig schreeuwde hij: "Waarom protesteert er niemand tegen dit onrecht wat mij wordt aangedaan?!"
Maar toen was er niemand meer om te protestere

n...
Tsjernobyl van Europa: Italiaanse maffia begraaft gif in akkers waar Nederlandse groenten worden
gekweekt
Robin de Boer 21 december 2015
Vanwege onderbezetting controleert
de milieupolitie in de Rotterdamse
haven maar vier keer per jaar zo’n 16
schepen op illegale lading. Ongeveer
drie kwart (!) van de doorzochte
schepen vervoert niet wat er op de
papieren staat. Illegale ladingen met bijvoorbeeld chemisch afval worden via Rotterdam vervoerd en
gedumpt in Italië, waar de Italiaanse maffia de scepter zwaait en waar onder meer broccoli voor de
Nederlandse markt wordt gekweekt.
Gifstoffen komen in producten terecht
Groente en fruit uit de streek Campania bij Napels, ook wel het Tsjernobyl van Europa genoemd, kan
vanwege de aanhoudende illegale stort van chemisch afval gifstoffen bevatten. Journalist en onderzoeker
Wilfried Koomen laat in de documentaire De Gifcirkel zien dat de maffia industrieel afval in het gebied
dumpt. Chemisch afval wordt volgens Koomen regelmatig begraven in landbouwakkers. Het wordt afgedekt
met grond waarop vervolgens tomaten, broccoli en kool worden gekweekt. Uit onderzoek blijkt dat de giftige
stoffen ook in de producten terechtkomen.
Rotterdamse haven speelt sleutelrol
Voor bewoners is er geen ontsnappen aan het gif: het zit in de lucht, in de grond en in het voedsel dat ze
eten. In de streek komt kanker vier keer vaker voor dan in de rest van Italië.
Voor bedrijven is het duur om chemische stoffen op een milieuvriendelijke manier op te laten ruimen. Het is
dan aanlokkelijk om criminelen in te huren, die het veel goedkoper doen. De Rotterdamse haven speelt een
sleutelrol. Van de 12 miljoen containers per jaar, worden er namelijk maar enkele honderden gecontroleerd.
De maffia giet het afval in rivieren, begraaft het in landbouwakkers of verbrandt het gewoon langs de kant
van de weg. Op de vervuilde grond worden groenten voor de Nederlandse markt gekweekt. De illegale
handel in giftig afval beperkt zich allerminst tot Italië, maar is een wereldwijd probleem.
Kijk de documentaire De Gifcirkel hier terug.
[NPO]
http://www.ninefornews.nl/tsjernobyl-van-europa-italiaanse-maffia-begraaft-gif-in-akkers-waar-nederlandsegroenten-worden-gekweekt/
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De 13 machtigste leden van het geheime genootschap ‘Skull and Bones’
Robin de Boer 20 december 2015
In 1832 werd door een vijftal studenten van de Yale-universiteit één van de meest beruchte geheime
genootschappen opgericht: Skull and Bones. Onder hen was ook de vader van president William Howard
Taft. De elitaire club is erg omstreden. Ieder jaar krijgen 15 studenten een lidmaatschap aangeboden.
Een tempel – The Tomb geheten – op het terrein van de universiteit dient als hoofdkwartier. Op het dak van
het gebouw staat een privéhelikopter. Leden van het genootschap moeten eeuwige trouw zweren.
In ruil voor financiële stabiliteit moeten de leden een boekje opendoen over hun privéleven en een deel van
hun bezittingen afstaan aan de club. Tot 1971 publiceerde de organisatie ledenlijsten, die konden worden
opgevraagd in de universiteitsbibliotheek. Hoewel de meeste leden van het genootschap hun kaken stijf op
elkaar houden, kennen we de identiteit van enkele van de machtigste Bonesmen. Onder hen bevinden zich
zakenmagnaten, politici en drie Amerikaanse presidenten.
William Howard Taft
Was de enige Amerikaanse president die na zijn ambtstermijn rechter werd voor het Hooggerechtshof. Als
Opperrechter van de Verenigde Staten voelde hij zich als een vis in het water. Skull and Bones werd
opgericht door onder meer zijn vader, rechter Alphonso Taft.
Walter Camp
Staat ook wel bekend als de geestelijk vader van American football. Samen met enkele studiegenoten
bedacht hij een variant op rugby. Camp stelde de meeste spelregels op die vandaag de dag gelden voor
American football.
Lyman Spitzer
Stelde al in de jaren veertig voor om telescopen in de ruimte te brengen. De astrofysicus lobbyde bij de
NASA en het Congres voor de Hubble-ruimtetelescoop, die er uiteindelijk ook kwam.
Potter Stewart
Was de zoon van een congreslid uit het Middenwesten van de VS. Stewart werd uiteindelijk rechter voor het
Hooggerechtshof.
McGeorge Bundy
Was één van de ‘wijze mannen’ achter John F. Kennedy. Als Kennedy’s adviseur had hij grote invloed op
het verloop van de Vietnamoorlog. Na zijn dood spraken collega’s van Bundy hun onvrede uit over de vele
beleidsmaatregelen die hij er tijdens zijn carrière had doorgedrukt.
Skull and Bones jaarboek, 1948
George Herbert Walker Bush
Voordat hij president werd, diende Bush als piloot in de Tweede Wereldoorlog,
VS-ambassadeur in China, directeur van de CIA en vicepresident onder Ronald
Raegan. Na de Koude Oorlog wilde president Bush de ruimte gaan verkennen.
Tijdens zijn ambtstermijn voerde Amerika de Golfoorlog tegen Saddam
Hoessein, wat hem veel kritiek opleverde.
William F. Buckley jr.
Richtte in 1955 het invloedrijke tijdschrift National Review op. Buckley was de
zoon van een oliemagnaat. In 1951 werd hij door de CIA gerekruteerd, waar hij
werkte onder Howard Hunt (later bekend vanwege het Watergateschandaal).
John F. Kerry
De huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en oud-senator voor
de staat Massachusetts. Hij verloor de presidentsverkiezingen van George W.
Bush, ook een lid van Skull and Bones. In april 1965 werd Kerry lid van het
genootschap, op uitnodiging van zijn vriend John Shattuck.
Frederick Wallace Smith
De oprichter van FedEx, de grootste koeriersdienst ter wereld. Hij is op dit
moment voorzitter en algemeen directeur van het miljardenbedrijf. Smith kreeg
een plek in het eventuele kabinet van John McCain en werd zelfs getipt als
vicepresident. Hij was tijdens zijn studie goed bevriend met Bush en Kerry.
George W. Bush
De derde telg uit de familie Bush die werd toegelaten tot het geheime
genootschap. “Als oudejaars student werd ik lid van Skull and Bones, een
geheim genootschap, zo geheim dat ik er verder niets over kan zeggen,”
schreef Bush in 1999 in zijn autobiografie. Bush was gouverneur van Texas en
tussen 2001 en 2009 president van Amerika.
Stephen A. Schwarzman
Is manager van The Blackstone Group, een hedgefonds. In 2006 bleek uit
stukken dat Schwarzman gemiddeld 1 miljoen dollar per dag verdient. Zijn
fortuin wordt geschat op 7,7 miljard dollar. In 2010 vergeleek hij het plan van de regering Obama om de
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belasting te verhogen met de invasie van Polen door Hitler. Hij bood later zijn excuses aan voor deze
uitspraak.
Dana Milbank
Maakt onderdeel uit van de nieuwste generatie Bonesmen. Hij is een journalist die al veel heeft geschreven
over oud-president Bush en president Obama. Hij schrijft daarnaast een column voor The Washington Post.
Austan Goolsbee
Was het jongste lid van het kabinet-Obama. De econoom uit Texas werd in 1989 lid van het geheime
genootschap. Hij is professor aan de Universiteit van Chicago.
Tot 1991 werden er geen vrouwen toegelaten tot Skull and Bones.
http://www.ninefornews.nl/de-13-machtigste-leden-van-het-geheime-genootschap-skull-and-bones/
Journalist: “Amerika heeft het allerrijkste land van Afrika volledig verwoest”
Robin de Boer 20 december 2015
De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn verantwoordelijk voor de volledige verwoesting van Libië,
misschien wel het allerrijkste land van Afrika. Dat zegt een Amerikaanse journalist en politiek analist.
Don DeBar reageerde op een bericht dat een groep Amerikaanse commando’s maandag was aangekomen
in Libië, maar kort daarop werd gesommeerd het land te verlaten.
Op de Facebookpagina van de Libische luchtmacht werden details van deze geheime Amerikaanse missie
gedeeld in de vorm van foto’s van Amerikaanse speciale troepen in het Afrikaanse land. De mannen
droegen brugerkleding en hadden machinegeweren bij zich. Een medewerker van het Pentagon bevestigde
donderdag dat de mannen op de foto’s Amerikaanse troepen in Libië waren.
“Dit is een heel bizar verhaal,” zei DeBar. “Het toont de arrogantie waarmee de VS Libië behandelt als een
soort vazalstaat, of een onbewoond eiland in de oceaan waarmee ze kunnen doen wat ze willen.”
“Libië is door de [militaire] interventie van de VS en de NAVO volledig verwoest,” aldus de journalist. “Het
was ooit misschien wel het allerrijkste land van Afrika en één van de rijkste landen van het Midden-Oosten,
er was vrede en de economie bloeide.”
“Het was de drijvende kracht achter de integratie van Afrika,” ging hij verder. “En toen werd het land volledig
verwoest. Nu vindt de VS het om onbegrijpelijke redenen nodig om onaangekondigd troepen in het land te
stationeren. Het is een heel bizar verhaal.” Meer dan vier jaar na de afzetting van Moammar Gaddafi wordt
er nog steeds gevochten tussen overheidstroepen en rivaliserende militiegroepen. De rebellen weigeren hun
wapens neer te leggen, ondanks pogingen van de overheid om de rechtsorde te bewaren. [PressTV]
http://www.ninefornews.nl/journalist-amerika-heeft-het-rijkste-land-van-afrika-volledig-verwoest/

Uitgelekt Noors rapport: Meeste gesmokkelde olie van Islamitische Staat gaat naar Turkije
Robin de Boer 21 december 2015
Uit een uitgelekt Noors rapport blijkt dat de meeste illegale olie van Islamitische Staat (IS) naar Turkije wordt
gesmokkeld en daar tegen bodemprijzen wordt verkocht. Dat meldt de Noorse krant Klassekampen.
Het rapport is op verzoek van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteld door Rystad Energy,
een onafhankelijk adviesbureau. Het blijkt dat grote hoeveelheden olie vanuit IS-gebied naar Turkije worden
gesmokkeld. Volgens de krant wordt de olie via smokkelroutes met tankwagens naar de grens gebracht. De
olie wordt vervolgens op de zwarte markt verkocht voor 25 tot 45 dollar per vat.
Corrupte grenswachten
“Vele smokkelaars en corrupte grenswachten, die Saddam Hoessein hielpen internationale sancties te
omzeilen, helpen IS nu om olie te exporteren en geld te importeren,” aldus Rystad Energy. Het bedrijf
gebruikte eigen gegevens en bronnen in de regio voor het rapport, dat dateert van juli.
Begin deze maand zei het Russische ministerie van Defensie te beschikken over bewijs dat Turkije
betrokken is bij illegale oliehandel met IS. Ankara heeft de beschuldigingen altijd ontkend.
Inkomsten afknijpen
In november zei de Russische premier Dmitri Medevev dat sommige Turkse functionarissen ‘financiële
belangen’ hebben bij de oliehandel met de terreurgroep. Moskou zei ook dat Turkije zich op deze manier
gedraagt als een bondgenoot van IS. Donderdag nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan die IS op
een financiële zwarte lijst plaatst. Zo probeert de VN op een nieuwe manier toegang te krijgen tot de
geldstromen van de terreurgroep. De resolutie verplicht landen ook om informatie te delen die de inkomsten
van IS moet gaan afknijpen. Daarnaast kunnen mensen en organisaties die met de terreurbeweging
samenwerken makkelijker worden opgespoord en gestraft. [RT]
http://www.ninefornews.nl/uitgelekt-noors-rapport-meeste-gesmokkelde-olie-van-islamitische-staat-gaatnaar-turkije/

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

De ware agenda van de klimaattop
Deze week vindt in Parijs weer een VN-klimaatconferentie plaats. Politieke
leiders als Obama, Hollande, Merkel en Rutte, die normaal zelfs hun moeder
zouden verkopen voor meer macht, laten weten dat zij zeer bezorgd zijn over de
gevolgen van klimaatverandering. Onze kinderen en de natuur zouden groot
gevaar lopen. Waar komt deze wil om de wereld te redden vandaan? Een
opmerkelijk rapport uit de jaren zestig legt uit wat er werkelijk aan de hand is.
Klimaatverandering is iets van alle tijden. Er is geen enkele indicatie dat de
mens daar een grote invloed op heeft. Om dat toch zo te doen lijken, hebben
‘wetenschappers’ al ontelbare malen datasets moeten manipuleren. Er is daar al ontzettend veel overgezegd
en geschreven. De vraag blijft echter waarom deze leugens en halve waarheden door de politiek omarmd en
gepromoot worden.
Een Amerikaans rapport uit 1967, genaamd Report from Iron Mountain, bevat het antwoord. Leonard Lewin,
de journalist die het liet uitgeven, zei dat het rapport afkomstig was van een geheime commissie van
geleerden. De naam kwam van het complex waar die commissie gevestigd was, de Iron Mountain. De
geleerden onderzochten daar voor de Amerikaanse overheid hoe de samenleving stabiel (lees: onder strikte
controle van de staat) kon worden gehouden na afloop van de Koude Oorlog. Zonder de aanwezigheid van
een grote gemeenschappelijke vijand zou dat namelijk niet mogelijk zijn.
Volgens het rapport is “het bestaan van een geaccepteerde dreiging van buitenaf essentieel voor sociale
cohesie en de acceptatie van politieke autoriteit. De dreiging moet geloofwaardig zijn, moet van een grootte
zijn die past bij de complexiteit van de bedreigde samenleving, en het moet op zijn minst lijken alsof het de
hele samenleving raakt.”
Of het rapport echt is wordt nog altijd betwist. Na de publicatie lieten overheidsfunctionarissen anoniem aan
de media weten dat de verantwoordelijke commissie was ingesteld door de regering van John F. Kennedy.
Leonard Lewin zei echter een paar jaar later dat Report from Iron Mountain door hem verzonnen en
geschreven was. Of dat echt zo is, of dat hij onder druk werd gezet om te doen alsof, zullen we waarschijnlijk
nooit weten. Wat we wel weten is dat het rapport een ongelooflijke voorspellende waarde had. Zo staat er in
de inleiding dat er binnen een paar jaar vrede zou worden gesloten met communistisch China. Begin jaren
zeventig, nog geen vijf jaar later, zorgde president Nixon inderdaad voor die vrede na een historische
ontmoeting met Mao Zedong. Ook de nieuwe vijand die de commissie zocht – en vond – om de dreiging van
de Sovjet-Unie te vervangen, bleek later een erg belangrijke rol te gaan spelen in de internationale politiek.
De commissie onderzocht verschillende opties, waaronder het organiseren van een soort hunger games, het
vergroten van de dreiging van armoede en het in scene zetten van een invasie door buitenaardse wezens.
Geen van deze scenario’s werd echter realistisch of effectief genoeg geacht om het ‘gevaar’ van de SovjetUnie te kunnen evenaren. De mensen zouden dan meer burgerlijke vrijheden eisen, en dat zou volgens de
commissieleden slecht zijn voor Amerika (lees: de overheid).
Er was maar één potentieel gevaar dat enigszins voldeed aan de eisen van de commissie, en dat was
milieuvervuiling. Volgens het rapport “kan grote vervuiling van het milieu uiteindelijk de mogelijkheid van
nucleaire massavernietiging vervangen als de ogenschijnlijk grootste bedreiging voor de overleving van de
mens.” Met observeerbare symptomen en angstaanjagende voorspellingen zou dit wel eens een
geloofwaardige dreiging van serieuze omvang kunnen worden. Dit zou volgens de commissie echter nog
“één tot anderhalve generatie duren.”
Of het rapport nu echt is of eerder ongelooflijk accurate fictie zoals 1984 van George Orwell; zeker is dat het
perfect verklaart wat er nu gebeurt. De Sovjet-Unie viel ruim twintig jaar na de publicatie uit elkaar, waarmee
inderdaad een einde kwam aan de Koude Oorlog. Onmiddellijk daarna werd milieuvervuiling, en de
klimaatverandering die daarvan het gevolg zou zijn, beschouwd als de nieuwe grootste bedreiging.
De vermaarde geopolitieke strateeg George Kennan van de Amerikaanse overheidschreef in 1989 in de
Washington Post dat “we ons moeten voorbereiden […] op een tijdperk waarin niet de Sovjet-Unie, maar de
snelle achteruitgang van onze planeet de grootste bedreiging is.” Een jaar later was in de New York Times te
lezen dat “klimaatopwarming, het ozongat, ontbossing en overbevolking de vier grootste tekenen zijn van
een Apocalyps in de 21e eeuw… Nu de Koude Oorlog ten einde komt, wordt het milieu de grootste
bedreiging voor de internationale veiligheid.” Sindsdien hebben de Verenigde Naties 21 klimaatconferenties
laten plaatsvinden. De organisatoren daarvan doen niet eens geheimzinnig over wat hun doelen zijn,
namelijk: de beperking van burgerlijke vrijheden en een toename van overheidsinterventie. Zo staat de
onlangs overleden initiatiefnemer van het VN-Milieuprogramma, Maurice Strong, bekend als een socialist die
streefde naar meer globaal bestuur (lees: wereldoverheid). En de voorzitster van de conferentie in Parijs,
Christiana Figueres, pleit openlijk voor de afschaffing van het kapitalisme.
De wereldleiders zijn niet massaal naar Parijs gekomen uit zorg voor volgende generaties. Waarvoor ze wel
zijn gekomen, is voor het maken van allerlei beleid dat onze vrijheid inperkt. Belastingverhogingen zijn
volgens hen de oplossing voor het ‘klimaatprobleem’. Ze doen daarmee precies wat The Report from Iron
Mountain voorspeld heeft, namelijk het opblazen van een vermeend gevaar om het volk onder controle te
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houden. Vaclav Klaus, de ex-president van Tsjechië die zijn hele leven tegen socialistische tirannie vocht,
verwoordde enkele jaren geleden perfect wat de klimaatalarmisten van plan zijn: “Ze willen onze vrijheid
inperken omdat ze denken te weten wat goed voor ons is. Ze zijn niet geïnteresseerd in het klimaat. Ze
misbruiken het klimaat voor hun doel om onze vrijheid te beperken. Daarom is niet het klimaat, maar onze
vrijheid in gevaar.”
Gale Boetticher
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/12/de-ware-agenda-van-de-klimaattop/

Donald Trump, Marine le Pen, Filip de Winter, Geert Wilders: het professioneel tweedracht zaaien
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 10 december 2015
Voor wie het nog niet opgevallen was: Donald (toupetje) Trump trompettert
hoog van de toren in de VS aangaande het stoppen van de toestroom van
moslim-immigranten. Alex Jones van Infowars.com ontpopt zich als een
ware marionet van het rechtse kamp door tot de ‘nieuwe media’ spreekbuis
van Donald Trump te verworden. Let vooral op! Het is allemaal goed
gecontroleerde propaganda. De website Infowars.com is zeer geraffineerd
opgezet als controlled opposition site, die false flags mocht onthullen en
tegen de schenen van de gevestigde orde mocht trappen. Als je dat
namelijk gecontrolleerd toelaat, heb je een vangnet gecreëerd voor alle
landgenoten die de leugens toch al aan het doorprikken waren. Zo kun je vervolgens weer de door jou (als
gevestigde orde zijnde) gewenste kant opsturen. Die gewenste kant is nu heel duidelijk die van Donald
Trump en die van de segregatie. Segregatie staat voor een sociologisch, (cultureel-)antropologisch,
demografisch en sociaal-aardrijkskundig proces waarbij een bepaalde culturele groep zich afzondert van de
rest van de maatschappij en samentrekt met andere mensen van soms dezelfde etniciteit. Wat ik er in dit
kader mee bedoel is dat er op dit moment wereldwijd een proces gaande is waarbij de autochtone
bevolkingsgroepen opgezet worden tegen de islamitische bevolking met als alibi het gevaar van
moslimterrorisme. Daarbij wordt voorbij gegaan aan: punt 1. het feit dat dat moslimterrorisme een
zelfgeschapen probleem is en punt 2dat de meeste – zo niet alle – terreuraanslagen tot nu toe false flags of
hoaxes zijn. Wat in Amerika gebeurt, gebeurt in Europa net zo hard. Marine le Pen doet het erg goed in de
Franse verkiezingen. Filip de Winter van het Belgische Vlaamsblok draait ook op volle toeren en onze eigen
Geert Wilders vervult in onze kikkerlandje de rol van de gecontroleerde rebel. In Duitsland heb je nog de
Pegida beweging die demonstreert tegen ver-islamisering van de maatschappij en zo draait de segregatie
stoomtrein wereldwijd op volle toeren.
De vluchtelingenstroom vanuit Syrië is een goed geplande en gecoördineerde
beweging. De mensen in die stroom zijn niets anders dan druppels water in
een buizensysteem waarbij het water stroomt in de richting waarin de pomp het
stuurt en de kleppen op de juiste plek open of dicht gedraaid worden. Zij zijn
slechts het segregatie-vee dat zorgen moet voor de agenda van de elitaire
heersende klasse, de Saturnus cult die de touwtjes in handen heeft wereldwijd.
De agenda is duidelijk: grote vermenging van de autochtone bevolking met een
vluchtelingenstroom van mensen met dat andere geloof. Vervolgens flink wat
flase flag aanslagen plegen. Parallel zorg je voor politici als Donald Trump en
anderen die hoog van de toren blazen dat iedere moslim immigrant een
potentiële terrorist is tot het tegendeel bewezen is en je hebt de ideale voedingsbodem voor een
burgeroorlog. En dat is wat men wil. Men wil dat die moslim immigranten uiteindelijk boos worden uit pure
frustratie dat de autochtone bevolking ze vals beschuldigd. Dat is het doel van al die false falg aanslagen
gepleegd door de door het Westen opgeleide ISIS terroristen.
De reden dat de oorlog in Syrië nu geïntensiveerd wordt door zowel Rusland als de NAVO landen en de
reden dat er groots gedreigd wordt van beide kampen is om zo een alibi voor nog meer vluchtelingen en nog
meer ISIS (false flag) terreur op eigen bodem te bouwen. En die terreur geeft weer voeding aan de
autochtone bevolking om moslims te gaan haten. En dát geeft weer voeding aan de islamitische bevolking
om boos te worden op die onterechte haat van dat groeiende deel van de autochtone bevolking. Het is een
volledig gecontroleerd en aangestuurd massapsychologisch spelletje dat gestuurd wordt door de
mainstream media (en gecontrolleerde alternatieve media als Infowars). Het is aan u wat u ermee doet. U
kunt nu mee helpen het monopolie en de invloed van de media te helpen ontmantelen. Sta op en kom in
actie nu het nog kan. Steun ons (zie hier)!
https://youtu.be/0QkJxwWxqZI
http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/10/donald-trump-marine-le-pen-filip-de-winter-geert-wilders-hetprofessioneel-tweedracht-zaaien/
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Rutte, waar blijft die 1000 euro?
Premier Rutte beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat iedere werkende
Nederlander 1000 euro aan lastenverlichting zou krijgen. Drie jaar later hebben
we daar nog steeds niets van gezien. Om Rutte een handje te helpen, zijn hier
enkele tips om die belofte alsnog waar te kunnen maken.
Er zijn twee manieren waarop de belastingen verlaagd kunnen worden. De
eerste is door meer te lenen, maar dat zou een hogere staatsschuld opleveren
en dus onverantwoord zijn.
De tweede manier is door de uitgaven van de overheid te verlagen. Het geld wat
daarmee bespaard wordt kan dan teruggegeven worden aan de werkende Nederlander. Dat is een veel
betere oplossing. Op de volgende overheidsuitgaven kan Rutte heel eenvoudig besparen, zonder dat de
kiezer daar grote financiële gevolgen van ondervindt:
Duurzame energie
De Nederlandse overheid geeft in 2016 1,8 miljard euro uit aan op subsidie draaiende windmolens en
andere middelen om de energievoorziening schoner te maken.
Het is echter compleet onduidelijk wat daarvan de effecten zijn, en of het überhaupt wel nodig is. Bovendien
kunnen mensen prima zelf voor groene energie betalen als ze daar behoefte aan hebben.
De uitgaven aan duurzame energie stoppen levert iedere werkende 250 euro op.
Cultuur & Media
Volgend jaar gaat er maar liefst 1,5 miljard euro subsidie naar cultuur en media. Het grootste deel daarvan
gaat naar de publieke omroep en het in stand houden van allerlei onrendabele cultuurinstellingen.
Het is volstrekt onduidelijk wat voor bestaansrecht de publieke omroep nog heeft. Programma’s als Boer
zoekt Vrouw kunnen prima door de commerciëlen gemaakt worden.
Ook voor kwaliteitstelevisie is geen overheid nodig. De kwaliteitskranten zijn toch ook in private handen?
Bovendien is het door het internet eenvoudiger en goedkoper dan ooit om televisie te maken en
distributeren.
Wat betreft cultuurinstellingen: als er behoefte aan is, dan kopen mensen er vanzelf wel een kaartje voor.
Miljoenen euro’s besteden aan toneelclubjes en musea waar niemand in geïnteresseerd is, is complete
geldverspelling.
De uitgaven aan cultuur en media stopzetten levert de werkende Nederlander ruim200 euro op.
De spoorwegen
De regering is van plan om in 2016 2,2 miljard euro uit te geven aan de aanleg en het onderhoud van
spoorwegen. Er is echter geen enkele goede reden waarom de overheid zich überhaupt met het spoor zou
moeten bemoeien.
In Japan zijn de spoorwegen (inclusief het spoor zelf) geprivatiseerd en nergens rijdt de trein zo vaak op tijd
als daar. Ook in Zwitserland zijn er diverse, uitstekend functionerende private spoorwegen.
Dus privatiseer de spoorwegen echt en verkoop Prorail en NS aan de hoogste bieder. Naast de eenmalige
opbrengst die dit oplevert, bespaart dit per jaar ruim 2 miljard euro. Dat is zo’n 300 euro per werkende
Nederlander.
Ontwikkelingshulp
De overheid heeft in de afgelopen decennia meer dan honderd miljard euro uitgegeven aan
ontwikkelingshulp, en niemand weet waar al dat geld aan besteed is en wat voor effect dat heeft gehad.
Wat we wel weten is dat de directies van vele subsidieclubjes er een hoog salaris en enorme
bureaucratische organisaties aan over hebben gehouden. De controle vanuit de overheid is – op zijn zachtst
gezegd – matig.
Het is veel beter om mensen zelf te laten bepalen of zij geld aan goede doelen geven. Dat kunnen
Nederlanders prima zelf. Bovendien zullen zij dan kritischer kijken naar hoe effectief en efficiënt die doelen
werken.
Ontwikkelingshulp kost volgend jaar 2,7 miljard euro op. Het stopzetten daarvan levert de werkende
Nederlander meer dan 350 euro per jaar op.
Aan de bovenstaande vier zaken zou een ‘liberaal’ als Mark Rutte helemaal geen geld moeten willen
uitgeven. De overheid zou zich daar niet mee dienen te bemoeien.
Door dat ook daadwerkelijk niet te doen, kan de premier eenvoudig zijn beloofde 1000 euro teruggeven aan
de ruim zeven miljoen werkende Nederlanders. Er blijft zelfs nog wat geld over om de staatsschuld te
verminderen.
Rutte, waar wacht je nog op?
Gale Boetticher
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/11/rutte-waar-blijft-die-1000-euro/
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VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en
TTIP te pushen (3)
Guy Verhofstadt krijgt persoonlijk € 190.000 per jaar gestort van twee
miljardairs, die graag in Oekraïne naar schaliegas wil boren (fracking).
Daarom moet dat land, plus alles wat er tussen ligt, zo rap mogelijk de
Europese unie in worden gerommeld. Daarbij worden criminele handelingen
van corrupte bankiers en politici in die landen door de vingers gezien of zelfs
gesubsidiëerd. De vergrote unie krijgt vervolgens uniforme milieuregels,
dezelfde als de VS, om dat fracking mogelijk te maken. Ook dit wordt
gesubsidiëerd met Nederlands belastinggeld.
In deel een leest u dat bij deze rücksichtlose uitbreiding er niet op
mensenrechten of criminaliteitsbestrijding wordt beoordeeld. Ook als
we een land aantreffen waar een maffiabankier nota bene via
Nederland zijn land leegrooft, dan doen we daar niet moeilijk over.Deel
twee gaat over TTIP, het handelsverdrag waarmee fracking overal in
Europa is toegestaan. Met name D66 speelt een frappante rol: bij
Nederlandse verkiezingen is de partij hier omwille van het milieu
kritisch over, maar in Brussel wordt het recht om fracking op eigen
grondgebied te verbieden juist bij de nationale parlementen
weggehaald.
Zo reageerde Verhofstadt, leider van de Europese liberalen (in
Nederland zijn dat D66 en VVD), toen hij hoorde dat een Grexit eraan
zit te komen. In een toespraak in het Europees parlement schreeuwde hij zelfs naar de Griekse president
Tsripas dat Griekenland 'nog nooit een serieus hervormingsvormingsvoorstel heeft ingediend'. Maar waarom
reageert de beste man zo extreem emotioneel? Er zijn wel meer tegenstanders van een Grexit te vinden,
maar geen van hen reageert zo fel als Verhofstadt. Maar geen van hen heeft dan ook zo'n groot financieel
belang als deze Verhofstadt.
In deel een zagen we dat er we Griekenland op zich kunnen
missen als kiespijn. Het betreft minder dan twee procent van
de Europese economie, het land ligt samen met Cyprus
geisoleerd van de andere lidstaten en na acht jaar crisis is
er nog steeds geen uitweg zichtbaar. Terwijl we praten over
Grexit, heeft Nederland gisteren de deur voor Moldavië (2)
opengezet. Het grotere plan is dat we de hele Balkan en
vervolgens Oekraïne opnemen, dat staat dus haaks op een
eventuele Grexit. We gaan niet eerst de nog zwakkere
staten Moldavië en Oekraïne toelaten om vervolgens de
Grieken te laten gaan. Varoufakis wist dat hij het hard kon
spelen, want de wens voor een grotere muntunie is immens.
Het enige wat er in dit gebied te halen valt (in keiharde,
monetaire zin) is schaliegas. Met name in het oosten van
Oekraïne, net dat stukje waar nu een opstand aan de gang
is, zitten grote hoeveelheden schaliegas in de grond
(groene blokje). Dat gas zouden we met fracking kunnen
winnen, door afkoeling vloeibaar maken en vervolgens via
grote tankerschepen exporteren. Daarbij moeten we langs
de Krim en de Bosporus, dus het is wel zo prettig als die gebieden onder onze controle zijn.
Twee Europese bedrijven zouden hierin een hoofdrol kunnen spelen. De eerste is
Exmar, een reder die over de grootste vloot LNG-schepen ter wereld beschikt.
Liquid Natural Gas (LNG dus) is een vloeibaar gemaakt gas. Door het tot extreem
lage temperaturen te laten afkoelen wordt het meer dan honderd keer zo klein en
kan het makkelijker vervoerd worden. De tweede is Suez, waarover later meer.
Exmar is in bezit van de familie Saverys, de op zeven na rijkste van België met
een geschat vermogen van ruim € 1 miljard. Op de lijstmet bestuurders zien we
pa Nicolas en zijn twee dochters. Commissarissen krijgen € 60.000 per jaar voor
hun tijd. In het midden van de pagina komen we een bekend gezicht tegen.
De president van dit bedrijf is ene Baron Philipppe Bodson. In zijn vorige functie
zwaaide hij de scepter over energiebedrijf Suez, dat inmiddels is gefuseerd met
Tractebel. Dat laatste bedrijf wil ook dolgraag fracken in Oekraïne, daar maakt het geen geheim van (hoewel
deze pagina inmiddels verwijderd is. Geen nood, we hebben hem opgeslagen).
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Suez-Tractebel is het geesteskind van een andere bekende Belg, namelijk voormalig lid van de Europese
commissie (industrie en energie) Etiènne Davignon. Met Suez is iets vervelends aan de hand. Het bedrijf, de
omzet bedraagt zo'n € 91 miljard, wilde in 2006 graag van de Belgische regering een garantie krijgen dat het
land altijd 'een stabiel wettelijk en fiscaal kader' zou bieden. Dat is bijzonder, want wetten worden door het
parlement gemaakt. Maar de Belgische premier zou zijn best doen.
In ruil daarvoor zou Suez een tegenprestatie moeten leveren. De brief, waarin de
Belgische premier op een vergoeding aandringt, is via Le Soiruitgelekt en daarom
weten we ervan. Wie die premier was? Guy Verhofstadt. Op dat moment werd de
RvC van Suez voorgezeten door Davignon, die dus aan de wieg stond van
energiereus Suez.
Een van de grotere aandeelhouders in Suez is beleggingsmaatschappij Sofina.
Dat is in bezit van de Belgische familie Boëll, een ander miljardairsgeslacht. Deze
is twee keer zo rijk als de familie Saverys.
In de RvC zitten wat prominente industrielen (check Peugeot) maar
ook: Guy Verhofstadt. Hier verdient hij mooi twee keer zoveel als bij
Exmar, namelijk € 130.000. Als u Guy Verhofstadt heel hard hoort
roepen dat de Europese unie groter moet worden én dat er meer
macht naar Brussel moet (bijvoorbeeld om fracking overal toe te
staan), bedenkt u zich dan dat Guy door twee van de rijkste
Belgische families betaald wordt, voor € 190.000 per jaar, die juist
een belang hebben bij fracking in landen die nog niet bij de EU horen.
https://youtu.be/vVeunajV0DI
Davignon is trouwens een interessante man. Hij was voorzitter van de
Generale Maatschappij GM), die in de negentiende eeuw door de afvallige Belgische koning werd opgericht
om het land te industrialiseren. GM bezat ooit de helft van het Belgische bedrijfsleven. Daaronder zat de
Generale Bank, het latere Fortis. Verder is hij voorzitter van de Bilderberg Conferentie, het was zijn
beslissing om, hangende de Griekse crisis, ook Christine Lagarde van het IMF uit te nodigen. Is allemaal
geen complotdenken, hij vertelt er open en eerlijk over. Al sinds de jaren '90 is Davignon, samen de rijkste
Belg ooit Albert Frère de belangrijkste man van het Belgische zakenleven.
Davignon is goed bevriend met Verhofstadt. Hier staan ze samen met Jacques Delors te
keuvelen. Delors was gedurende negen jaar voorzitter van de Europese commissie en was
erbij toen in 1992 het verdrag van Maastricht werd getekend, waarmee de komst van euro
bezegeld werd.
Verder is Davignon voorzitter van Friends of Europe (FOE), een denktank die zich inzet
voor een positiever beeld van de EU bij de burgers van de lidstaten. Bij die club zijn alle
voormalige secretarissen-generaal van de NAVO aangesloten, waaronder Jaap de HoopScheffer. Verder zien we in het lijstje met donateurs ook de naam van Spiros Latsis
opduiken. Latsis is de
rijkste man van

Griekenland en runt vanuit Zwitserland de
'Eurobank', die rijke Grieken helpt om
belasting te ontduiken. Op het hoogtepunt
van de crisis kreeg hij € 5,3 miljard steun
uit Brussel. Zijn zoon verkocht vorige
maand zijn mansion in Beverly Hills voor €
15 miljoen, juist gefinancierd met die
Europese noodhulp.
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Ook zien we Marietje Schaake, namens D66 pleitbezorger van TTIP, op het lijstje staan. En ja, ook
Verhofstadt is lid van dit eurofiele clubje. Uit betrouwbare bron weten we dat Latsis een bedrag overmaakt
aan FOE om haar werkzaamheden uit te voeren, hetgeen gegeven die € 5,3 miljard noodsteun erg goed
voor hem heeft uitgepakt. Overigens is hij ook de grootste
aandeelhouder in Hellenic Petroleum, het grootste oliebedrijf van
Griekenland. Ook is Latsis eigenaar van CMM Shipping, een bedrijf
gespecialiseerd in het vervoeren van LPG, bijvoorbeeld verkregen
uit fracking. Omdat Latsis zijn persoonlijke holdings vanuit
Griekenland naar Zwitserland overboekt als hij winst maakt en
andersom als hij verlies maakt en scheepvaart in Griekenland niet
belast wordt, betaalt Latsis geen belasting over zijn vermogen maar
krijgt hij juist een fiscale vergoeding van de Griekse staat. Zeg
Marietje Schaake, heeft u hem daar wel eens op aangesproken
tijdens een borrel van FOE?
Al deze belangen maken het enigszins verklaarbaar waarom Verhofstadt zo emotioneel reageert, terwijl die
emoties vaak hondertachtig graden draaien. Neem zijn standpunt over Libië in 2011. Hij 'werd er ziek van',
weer zo'n emotioneel betoog, dat Europa niet eensgezind wilde optreden tegen dictator Khadaffi die een
opstand aan het neerslaan was. Juist de Arabische lente, die begon bij de opstand tegen Ben Ali in Tunesië,
maakte duidelijk dat Europa zich snel moest verenigen. Hij sprak hier ook namens D66 en VVD.
Het mooie aan Verhofstadt is dat hij dus militair ingrijpen wil tegen Khadaffi, terwijl hij zelf de eerste
Europese regeringsleider ooit is geweest die Khadaffi met militaire eer heeft onthaald. Het was trouwens
Davignon die tijdens de bankencrisis naar Tripoli vloog, om Khadaffi om geld te vragen voor de redding van
Fortis. De Arabische lente maakte een einde aan deze betrekkingen.
Herman van Rompuy - ook lid van FOE, voormalig premier van België en prominent Brussels politicus - doet
hetzelfde. De ene dag is hij je vriend, de volgende je vijand, zolang de EU maar groter wordt. Zo is van
Rompuy de man die 2012 zei dat de EU een actieve rol moet spelen in de Arabische lente. Let wel, die
begon in Tunesië, met protesten tegen president Ben Ali, en sloeg over naar het Libië van Khadaffi. Met wie
stond Van Rompuy een jaar eerder op de foto, tijdens een Europese top?
Vooral Khadaffi en Van Rompuy waren dikke maten.
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Het probleem met dit soort verhalen is dat we hem oneindig lang kunnen
maken. Laten we het samenvatten met een plaatje waarin de
betrekkingen van Guy Verhofstadt en de genoemde Belgische
industriëlen opsommen.
Een ding moeten we nog kwijt. Verhofstadt nam als premier dus een
clandestiene gift aan van Suez, waarschijnlijk een financiële. De precieze
hoe en wat kennen we niet. In 2007 probeerde hij juist als politicus te
bemiddelen tussen Suez en Gazprom, om een fusie te bewerkstelligen.
Daarbij werkte hij openlijk samen met Poetin. Hoewel politici zich niet
actief met fusies mogen bemoeien, was hij heel duidelijk over zijn
intenties: de innige band tussen hem en Poetin 'zou voor Gazprom als
een uitnodiging gezien kunnen worden'. België moest volgens hem 'de
draaischijf van energie in Europa' worden. Voor meer innige knuffelfoto's
verwijzen we u naar de persoonlijke webstek van Poetin.
Kennelijk werden ze het niet eens over de voorwaarden, want een paar
jaar later staat Verhofstadt juist de tegenstanders van Poetin op te
zwepen, in Kiev. https://youtu.be/rQnXo2HMriQ
Zoals gezegd, klaar voor vandaag. Maar als er zoveel prominenten bij
betrokken zijn, kunnen we dan ook iemand uit de regering van Obama er
met de haren bijslepen? Ja hoor. Doen we morgen.
Op verzoek hier de passages uit de jaarverslagen van Exmar en Sofina.
http://925.nl/archief/2015/07/08/vvd-d66-en-guy-verhofstadt-werken-samen-met-moldavische-maffiabankierom-grexit-te-stoppen-en-ttip-te-pushen-3/

Interview met Assad voor de Tsjechische tv
12 december, 2015 | Auteur: Boudine
Op 1 december j.l. heeft de Tsjechische tv een interview van een half
uur uitgezonden met president Bashar Al Assad. Tsjechië is het
ENIGE Europese land dat zijn ambassadeur niet heeft teruggeroepen
uit Damascus. Op 24 november schoot Turkije een Russische
bommenwerper neer, maar Assad is nog steeds de rust en
redelijkheid zelve. In de westerse pers werd deze president
afgeschilderd als de baarlijke duivel, net als Gaddafi van Libië indertijd. De waarheid is dat deze politieke
leiders niet bereid waren om hun land en de bevolking uit te leveren aan het grootkapitaal.
Om te begrijpen waar de strijd om gaat, is de volgende video van Syrian Girl verhelderend. Uiteraard gaat
het om olie, om pijpleidingen en gasleveranties aan Europa, maar het gaat om nog veel meer. Net als Libië
onder Gaddafi, is Syrië onder Assad een socialistisch land. De inkomsten van dat land vloeien niet weg naar
het IMF en de banken van Rotschild, maar komen ten goede aan de bevolking. De levensstandaard in Syrië
(en Libië!) was dan ook hoog.
8 REASONS WHY THE NWO HATES SYRIA; THE TRUTH AS TO WHY WE’RE IN SYRIA duurt 9
minuten. https://youtu.be/nZevoJapA9k
En dan nu het interview met de man die leiding geeft aan dit land. Assad heeft niet zelf voor het
presidentschap gekozen, hij volgde zijn vader op tegen wil en dank. Hij heeft de verantwoordelijkheid op zich
genomen en hij neemt dit serieus. In 2012 werd de grondwet gewijzigd, waardoor de Ba’ath partij niet langer
de enige legale politieke partij was. In 2014 werden er verkiezingen gehouden, die Assad met bijna 90% van
de stemmen heeft gewonnen. De bevolking staat achter deze president!
2015 – Syria – Full Interview with President Bashar al-Assad by Czech TV – 1/12/15 duurt een half uur.
Een transcript staat hier.
http://www.boublog.nl/2015/12/12/interview-van-assad-voor-de-tsjechische-tv/#more-22916
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Afschuwelijke toestand van de economie
Wat gaat er gebeuren? Wanhopig op zoek naar liquiditeit:
De wereld economie kampt met steeds ernstiger financiële problemen,
waarvan we nu getuigen zijn, mede veroorzaakt door de massale zelfversterkende krimp van de economische activiteit over de gehele
wereld. Internationale reserves worden verkocht in een wanhopige
zoektocht naar liquiditeit. De krimp werd in oorsprong veroorzaakt door
een vertraging in de economieën in de Reservevaluta-uitgevende
landen, dat wil zeggen, de VS, Groot-Brittannië, Europa, en Japan.
De Chinezen hebben kennelijk een plan, dat ze niet openbaar maken, want volgens waarnemingen koopt
China enorme hoeveelheden goud. Ter gelijker tijd, gaat de VS door met de destructie van de goudprijs, om
de indruk te geven dat de Dollar tot het einde der dagen de belangrijkste munt van de wereld zal blijven. Op
hun beurt, door de accumulatie van goud en niets te zeggen, denken de Chinezen:
“De VS is verwikkeld in een onoplosbaar probleem. We doen niets om de VS te provoceren. De VS zal
zichzelf vernietigen met een grandioze ineenstorting.”
Alle belangrijkste valuta’s hebben dit jaar enorm veel aan waarde verloren. Ten opzichte van de
Amerikaanse dollar heeft de Japanse yen in het afgelopen jaar 16% verloren, zo heeft de euro 18% verloren,
de Australische dollar verloor 19%, de Mexicaanse peso verloor 22%, en de Braziliaanse real is 39%
omlaag. De Canadese dollar is met 15% gedaald tot een 11-jaar laagte record. De Noorse Kronen daalde
met 18% naar een 13-jaar laagte record. De Russische Roebel is 23% lager. En de Columbiaanse peso
daalde 30%. Dit zijn verbazingwekkende bewegingen voor de belangrijkste valuta’s op de wereld. Dit is de
waarde van geld op je bank- of spaarrekening. De ineenstorting van een belangrijke valuta kan triljoenen in
rijkdom vernietigen, met inbegrip van pensioenen. Of ze het zien, of doen met een doel, ze hebben een
onherstelbare monetaire valuta crisis met de dollar als centrale munt gecreëerd.
“De VS creëerden biljoenen dollars om de financiële crisis van 2008 en 2009 te bestrijden. Het merendeel
van die dollars zit nog steeds in het bankcircuit en niet in de economie. Een deel ervan heeft de weg naar de
aandelenmarkten en de obligatiemarkten gevonden, dat een aandelenbubbel en een obligatie super bubbel
creëerde. Hoe hoger de aandelen en obligaties gaan, hoe harder ze zullen vallen.” Zegt Doug Casey.
Als gevolg van dit alles, staat nu het schrijven op de muur, het lijkt erop dat de gecombineerde onrust onder
internationale FX en aandelen, en de markt voor nationale bedrijfsschulden die op instorten staat, eindelijk
beginnen door te dringen op de aandelenmarkten. De Dow is met meer dan 600 punten gedaald in de
afgelopen week, obligatierendementen zijn ingestort, de Amerikaanse dollar is aan het tuimelen, de prijs
voor ruwe olie is in elkaar gezakt, en junk bonds zijn in vrije val.
Corporate insiders verkopen hun aandelen op of rond recordniveaus, en volgens sommigen, kan dit het
teken zijn voor externe investeerders om ook te beginnen met de verkoop.
De waarheid begint vanachter het gordijn vandaan te komen. Om de aandacht van de waarheid af te leiden
zou binnenkort een verschrikkelijke valse vlag kunnen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk moet de werkelijkheid
verborgen blijven en de aandacht afgeleid worden, de ontrafeling zal door iets onverwachts komen.
Stijgende rente:
De Fed spreekt over rentestijging, aangenomen dat dit realiteit is, en de Fed
echt de tarieven verhoogt, volgt hier de analyse van de consequenties:
Een 0,25% tariefsverhoging zal het equivalent van $ 800 miljard aan
onderpand vereisen, als noodzaak dit waar te maken. Dit is een enorm bedrag,
genoeg om het hele monetaire systeem onderuit te halen, – tenzij iemand
bereid is om dit bedrag op te brengen.
Om te beginnen moet worden begrepen als de Fed inkrimpt en daardoor
zekerheden aan het systeem heeft onttrokken, en omdat alles nu zo gesteund
is… moet de “zekerstelling” ergens anders vandaan komen. Dat “ergens”
moest Europa zijn. Mario Draghi heeft geprobeerd om de EU RAAD VAN
BESTUUR in nog meer QE te verleiden; maar in wezen hebben de Duitse haviken geweigerd toestemming
te geven, in plaats daarvan willen ze wat lucht uit de bestaande bubbels laten lopen. De Fed veronderstelde
dat Europa de strijdbijl zou overnemen maar in plaats van meer QE lieten ze die vallen.
Mario Draghi heeft nog geprobeerd het debacle op te vangen met zijn verklaring van vorige week; “het kost
wat het gaat kosten”. Er is een probleem met deze uitspraak en dat heeft te maken met het onderpand, of
beter gezegd het gebrek ervan. – ECB ervaart dezelfde grenzen waar de Fed tegenaan liep tijdens de
laatste ronde van QE, er is onvoldoende onbezwaard onderpand aanwezig. – Het is een andere manier om
te zeggen dat dit betekent; “Er is gewoon niet genoeg uitstaande schuld”. Trouwe lezers zullen begrijpen
waarom, omdat renteschuldwordt afgerekend met schuld-geld, maar toch klinkt het hypocriet, omdat de
onderliggende financiële en economische problemen ontstaan zijn doordat er te veel schulden waren, maar
nu er is niet genoeg schuld voor meer behoefte aan QE.
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De schuldafbetaling geschiedt met schuldgeld dat uit NIETS is gecreëerd door diezelfde Centrale Bank. Dat
heet dan ‘publieke schuld’, die gebruikt is voor de creatie van schuldgeld. Dit is effectief OPLICHTING,
omdat nu de gedupeerde burgers buiten hun medeweten om worden verplicht deze ‘NEP-SCHULD’ aan de
Centrale Bank viabelastinggeld af te betalen!
Maar wat betekent dat voor de Fed, oorspronkelijk behandelden ze het “solvabiliteit” probleem door het
toevoegen van meer liquiditeit en dat is nu omgezet in een veel grotere solvabiliteitsprobleem. Alleen deze
keer ontbreekt ook de liquiditeit, en hebben zij niet de middelen (onderpand) om de benodigde aanvullende
liquiditeit te creëren, wat in wezen betekent meer schuld-geld creëren. – Vergeet niet; schuld-geld wordt
gemaakt op basis van schuld, zonder schuld kan geen geld worden gecreëerd.
Heeft de Fed wel hersens?
Door te praten over de verhoging van rentetarieven heeft de Fed zichzelf stevig in
de klem van eigen makelij gezet. Hebben ze wel hersens? Zonder de schuld van
de ECB of elders kan geen schuld-geld worden aangemaakt! – Aan de ene kant,
als ze de rente niet verhogen is hun geloofwaardigheid weg, als dat al niet het
geval is? En aan de andere kant, als ze de rente verhogen veroorzaken ze de
implosie van het financiële stelsel. – Reeds een jaar geleden waarschuwde het
‘hoofd van de afdeling Monetaire en Economische Zaken van de BIS, in zijn
waarschuwing over de afhankelijkheid van de markten van de macht van de
centrale banken:
Betreffende stijgende rente is het belangrijk te begrijpen, dat in een variabele
rente-omgeving alle gerelateerde gebeurtenissen gelijktijdig zullen optreden. Bank en pensioenfonds
obligatieportefeuilles zullen enorme verliezen rapporteren; overheden zullen hun rentekosten sterk zien
stijgen, door het duurder lenen, terwijl de vlucht uit papieren valuta naar goud en zilver opgang komt. Het
wordt wereldwijd de vernietiging van het kaartenhuis van het banksysteem.
De terugkeer naar historisch normale niveaus van de rente leidt tot de implosie van het mondiale financiële
systeem, en voert de wereld in een ernstige depressie. Anderzijds om door te gaan de rente omlaag te
drukken, en het creëren van triljoenen nieuwe munteenheden, levert het bijna zekere resultaat op van nog
grotere zeepbellen, die uiteindelijk resulteren in eencrack-up boom gevolgd door hyperinflatie die alle fiat
munten in de vergetelheid van de geschiedenis stuurt, er is geen alternatieve keuze! Het is nu de pijn van
vandaag, of morgen nog meer pijn.
Nog gevaarlijker; wanneer al het andere faalt, gaat het Empire op oorlogspad. Kijk, naar 1929 en de
beurscrash. Daarna volgde de Grote Depressie, valuta oorlogen, handelsoorlogen en de Tweede
Wereldoorlog. Zijn we hier nu weer? Hebben we niets geleerd van de paniek in 2008 en de Grote Recessie,
valuta oorlogen, en lopende oorlogen in het Midden Oosten? – Als de markten instorten, wordt de
oorlogsdreiging groter.
Goud en zilver:
Goud en zilver zijn tegenstrijdig aan andere grondstoffen. Waarom? Gerald Celente zegt:
“De vraag naar goud en zilver is omhoog. Voor mij, is het
de ultieme veilige haven. Ik heb sinds 2012 en 2013
gezegd dat de bodem voor goud ongeveer op $ 1050 per
ounce ligt. Ik heb dat bedrag gegeven omdat dit de
kostprijs is om het uit de grond te halen. – Goud is de
bescherming tegen het ergste wat kan gebeuren.”
Dus, is de piek in de goud en zilver vraag een voorloper
van de volgende crash, die Celente voorspelt en
binnenkort komt? Celente zegt,
“Ik geloof volledig van wel. – Het is nu zelfs nog erger. Kijk
naar de bubbels die ze hebben geschapen.”
Verder om je op het ergste voor te bereiden, en het beste te hopen, is het advies van Celente: de 3 G’s –
Geweren – Goud – Get-away = vluchtweg. Bekijk zijn
uiteenzetting op de videohieronder.
Goud heeft geen laagte bereikt; de edelmetaal banken die
de agenten zijn van de Centrale Banken en op de
bestelling van de Fed handelen,drukten kunstmatig de
prijs naar beneden. Dit is de manier waarop de Fed de
dollar beschermt tegen het verlies van waarde. In alle
ernst is dit sinds de herfst van 2011 aan de gang. De
prijsveranderingen worden waargenomen op de meest
vreemde momenten van de dag en nacht, en wel om geen
andere reden, dan dat op die momenten de
marktbeweging gering is, en geactiveerd kan worden door massale naakte (ongedekte) short verkopen van
papierencontracten die de prijs van goud recht naar beneden bewegen.
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Maar natuurlijk zegt dit niets over de waarde van goud. Het betekent gewoon dat de Federal Reserve en de
edelmetaal banken de markt hebben gemanipuleerd. Dus dat is wat er gaande is. Nog belangrijker is op te
merken; Dit is de ergste vorm van criminaliteit en de ergste vorm van corruptie.
Dus zeg nooit goud heeft een nieuw dieptepunt geraakt omdat het niet zo is, onze corrupte regering heeft
kunstmatig de prijs naar beneden gedrukt.
Een van de gevolgen van een vrij zwevende fiat munt, is stijgende
staatsschuld. Als geldaanmaak beperkt wordt, wat het geval is in het
echt gouden standaard systeem, bestaan ook geen roekeloze
overheidsuitgaven. Bijgevoegde grafiek laat duidelijk zien hoe
dramatisch alle schuld in de VS, zowel publiek als privaat, in het
verleden steeg tot ver boven de economische groei zodra nadat de
goudstandaard werd beëindigd in 1972. Het openbaart de fraude
met de voortdurend groeiende BBP-cijfers. Een historische tijdlijn
van de gouden standaard in de Verenigde Staten is hier.
Een door goud gesteunde Roebel en goud gedekte Yuan zal een
‘sneeuwbal exit’ van de dollar tot gevolg hebben, dat het vermogen van Amerika beëindigt om de reserve
dollar rol te gebruiken om de eeuwigdurende overzeese oorlogen van Washington te financieren.
Kredietcrisis:
Eveneens gedoemd door de komst van de kredietcrisis, zijn alle dienstverleningen waarvan we afhankelijk
zijn – zoals je bank, de supermarkt tot en met de overheid – deze kunnen allemaal worden stilgelegd. De
eerste stap in je bescherming is te begrijpen wat dan werkelijk aan de
hand is.
Op een gegeven moment is een schuldcorrectie onvermijdelijk.
Schulduitbreidingen worden ‘altijd‘, gevolgd door schuld inkrimpingen. Er
is geen andere manier omdat de schuld zich niet eeuwig kan vergroten.
Wanneer dat gebeurt, zullen ZIRP en QE niet genoeg zijn om het tij te
keren, omdat die al op volle toeren draaien, en geen alternatief
beschikbaar is.
Dan zal de waarde van de schuld fors en snel dalen. Schuldeisers kijken
naar hun kredietnemers – handelaren kijken naar hun tegenpartijen –
bankiers kijken elkaar aan – en plotseling, wil niemand een cent met een
ander delen, uit angst dat ze die mogelijk nooit meer terugzien. – Credit stopt. – Het is niet alleen dat
niemand wil lenen, maar ook niemand wil uitlenen.
Dit is belangrijk omdat kredietproblemen “besmettelijk” zijn. Wanneer bedrijven gefinancierd zijn met enorme
hoeveelheden schuld gaan ze failliet, dat zorgt voor een kettingreactie. Stress van de meest risicovolle
schulden kan zich snel op onverwachte manieren verspreiden. Instellingen die anders gezond zijn eindigen
in wanbetaling, omdat ze geïnvesteerd hebben in toxische schulden.
Net zoals na de crisis van 2008, wordt een snelle reactie van de centrale bankiers verwacht. Zij zullen
onbeperkt nieuwe kredietfaciliteiten afkondigen. Maar dat werkt niet meer. De huizenprijzen zullen crashen.
Niemand wil lenen tegen de waarde van een huis. Aandelenkoersen zullen crashen. – Niemand zal in staat
zijn om te lenen tegen zijn aandelen. Kunst, verzamelobjecten en dergelijken – alles gaat in vrije val. De
volgende crisis treft waarschijnlijk alle beleggingscategorieën. En met $ 57 biljoen meer aan wereldwijde
schulden dan in 2007, is het beduidend moeilijker de crash te stoppen.
Heb je het tot nu toe kunnen volgen? Want nu komt het punt waarop het interessant wordt. In een door goud
gedekt monetair systeem vallen de prijzen. Maar het geld is er nog steeds. Het geld wordt zelfs meer waard.
Het verdwijnt niet. Het is meer waard, want je kunt het gebruiken om méér spullen mee te kopen. Uiteraard
geven de mensen het geld niet uit. De omloopsnelheid van het geld – de frequentie waarbij elke eenheid van
de munt wordt hergebruikt om iets te kopen – gaat omlaag. En dit lijkt alsof het aanbod van geld ook daalt.
Maar stel je voor wat er gebeurt met het kredietgeld. Dat geld stopt niet alleen met circuleren.Het verdwijnt.
Een bank die een “vermogen” had – in de vorm van een lening aan een klant – van $ 100.000 in juni, kan nul
hebben in juli. Een bedrijf dat de ene week geld verspilde om eigen aandelen terug te kopen, kan die
aandelen gehalveerd zien in waarde twee weken later. Een persoon met een $ 100.000
vermogensportefeuille kan van de ene dag op de andere ervaren dat zijn portfolio geen enkele waarde meer
heeft.
Dit alles is standaardvoer voor een kredietcrisis. De nieuwe
rimpel – een verwoestende – is dat mensen nu doen wat ze
altijd doen, maar nu ertoe gedwongen worden om te doen op
een radicaal andere manier. – Ze stoppen met uitgeven. Ze
hamsteren contant geld. Maar welk contant geld kun je
hamsteren wanneer de meeste transacties op krediet worden
gedaan? Kun je een kredietlijn hamsteren? Kun je je creditcard
in je kluis stoppen? – Neen – ze kunnen alleen hamsteren wat
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ze in hun handen houden, iets dat snel meer waarde verkrijgt. Mensen zullen het soort geld hamsteren dat
ze begrijpen. Ze willen papieren geldbiljetten.
Maar, volgens een bekend patroon, zullen deze papieren biljetten snel verdwijnen. Mensen legen de
geldautomaten. Ze halen hun geld van de bank af. Ze vragen om “cash back” wanneer ze gebruik maken
van hun creditcards. Ze willen ‘echt geld’ – ouderwets geld dat ze in hun zakken en in hun huis, in een kluis
kunnen stoppen.
Lezers worden erop gewezen dat dit alles gebeurt in een kort tijdsbestek – dagen – misschien weken –
hooguit een paar maanden. Dat is alles. Het is de periode na de kredietcrisis wanneer het geld uit het
systeem wordt gezogen – en voordat de overheid de inflatie tsunami ingang heeft kunnen zetten.
Zoals centrale bankiers het uitdrukken; “een vast besloten centrale bankier kan altijd zorgen voor positieve
inflatie van de consumentenprijzen.” Maar dat kost tijd!
Paniek:
En in dat tijdsinterval, breekt paniek uit. Een papiergeld paniek. –
Wanneer mensen wanhopig papiergeld proberen te bemachtigen
– om voedsel mee te betalen, brandstof, en voor alles wat ze
nodig hebben.
Kredietfaciliteiten worden leeg getrokken t.b.v. echt geld. Banken
zullen borden op de deuren hangen, – eerst met: “Geld opnemen
beperkt tot € 500.” En dan: “Geen geldopnames.”
Je hebt geld nodig om benzine te kopen. “Alleen Contant” staat
er, als de automaat van de krediet economie gestopt is te
functioneren. Het tankstation – haar leveranciers – en haar
financiers willen niet vast komen te zitten met een “krediet” van jouw failliete geldschieter!
De basislijn is dat het Westers Imperialisme niet kan worden veroordeeld zonder te wijzen op de
economische slavernij van de mensheid. NU, lijkt het erop dat deze toestand de mogelijkheid biedt van
volksopstand tegen de overheid en/of praktische monetaire hervorming te eisen door elite, private bankiers,
enz. ter aansprakelijk te stellen. Zij zijn over de hele wereld de brute schuldigen die d.m.v. het monetaire
systeem de trieste vernietiging van de politieke en economische soevereiniteit veroorzaakten, als hun
voorbereiding voor de invoering van de Nieuwe Wereld Orde, respectievelijk Wereld Dictatuur.
Kerstboodschap:
De Jezuïeten Khazarian Maffia heeft gedurende meer dan 300 jaar de wereld gemanipuleerdd.m.v. fraude,
bedrog, moorden, drugs, etc. wat inmiddels allemaal bekend is bij oplettende wakkere burgers, en hopelijk
nu eindelijk ook doordringt en begrepen wordt bij vele anderen, door te zien hoe onze maatschappij door
hen wordt gemanipuleerd.
De WAKKEREN leven nu in een zeer bijzonder tijdperk in de
geschiedenis, instaat de koers van de maatschappij te
wijzigen in de goede richting en verder te sturen. De
WAKKEREN behoren tot de uitverkorenen om te helpen de
Khazarian Maffia nachtmerrie snel aan haar einde te brengen,
en een prachtig nieuw begin in te zetten.
Zodra WDS vertrouwensman Neil Keenan de drie ontvangen
brieven van de WDS ondertekent, zal hij de controle
verkrijgen over de Global Accounts. Volgens Neil, zal hij dan
in staat zijn om zorg te dragen de veranderingen door te
voeren, zoals beschreven is in de oorspronkelijke overeenkomst van Bretton Woods:
“Als je dit begrijpt, dan besef je wat voor grote diefstal plaatsvond niet alleen na de eerste, maar ook na de
tweede Bretton Woods overeenkomst. Om dat te verduidelijken, deze diefstal vond reeds plaats nog voordat
de inkt op de overeenkomst was gedroogd. Het westerse financiële systeem is opgezet met het oogmerk
voor het plegen van dergelijke diefstallen, en zoals we allemaal weten, hebben ze daarvoor Oosterse activa
van de Global Accounts gebruikt om al hun doelen te bereiken.”
Neil zegt dat we nu dicht bij de eindfase zijn van dit gemene spel: Wees ervan verzekerd dat we zullen
evolueren. Wij zullen voldoen aan ons potentieel als menselijk ras. Wat er nu staat te gebeuren vindt plaats,
vlak voordat de RKM de wereldeconomie laat instorten. Ons tijdperk begint. Geloof het. En bereid je voor op
onze eigen wereld, zoals die al eeuwen geleden had moeten zijn, vrij van onderdrukking en manipulaties.
Ontvang met dit bemoedigend nieuws de beste wensen voor een gelukkig kerstfeest en voorspoedig
Nieuwjaar 2016 van hetfinalwakeup-team.
https://youtu.be/tBU01akf688
http://finalwakeupcall.info/blog/2015/12/15/afschuwelijke-toestand-van-de-economie/
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Rutte is een man die zijn ware gezicht verbergt achter twee maskers
16-12-15 - Bron: Het Parool - Theodor Holman
Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag,
uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column uit Het Parool.
Als hij in het openbaar optreedt, geniet Rutte altijd zo van zichzelf. Daar moet je
tegen kunnen. Hij heeft vermoedelijk bij de JOVD geleerd dat je vooral moet blijven
glimlachen als je keihard wordt aangepakt. Vereist de situatie een ernstig gezicht, dan heeft de lach zijn
gezicht verlaten om plaats te maken voor een blik van constante verwondering.
Binnenskamers schijnt Rutte te stampen en te tieren; woede-uitbarstingen schijnen aan de orde van de dag
te zijn. Het prachtige meubilair van het Torentje wordt met regelmaat door de minister-president
kapotgeslagen.
Jekyll en Hyde leven in zijn borst; nadat hij met een welgemikte karatetrap weer wat gipsen druiven van het
plafond heeft getrapt, speelt hij de Danse Macabre van Saint- Saëns terwijl zijn moeder hem zachtjes over
zijn haren strijkt.
Rutte is een man die zijn ware gezicht verbergt achter twee maskers.
Het is ordinair wat ik ga schrijven, excuses daarvoor, maar ik denk altijd dat Rutte 's nachts in zijn bedje
moet huilen nadat hij heeft geonaneerd. Hij voelt dan de diepe eenzaamheid die hem omringt. Zo'n type.
Je begrijpt daarom de bloeddorst bij de oppositiepartijen als de rol van Rutte in de Teevendeal ter sprake
komt. Die willen hem op de knieën dwingen. De leeuwentemmer temmen.
Maar geeft dat de Nederlandse democratie echt een beter aanzien? Is een zaak die 21 jaar geleden
plaatsvond het waard om de minister-president weg te sturen? Verlaat Rutte het huidige politieke
marionettentheater, dan komen er verkiezingen en ik vermoed dat over de uitslag alleen Wilders en Klaver
tevreden zullen zijn. Vooral Wilders.
De grootste kracht van Rutte is dat hij Nederland gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Jekyll en Hyde:
de VVD en de PvdA. Liberalen en socialisten met als oppositie de tegenpolen Geert en Jesse, Pechtold en
Roemer. We vangen de asielzoekers op met warme truien en varkenskoppen en we goochelen met de
woorden fascist, nazi, racist, empathie, broederschap en solidariteit.
Ze betekenen niets meer. Het debat leidde ertoe dat er geen zwartepieten meer uitgedeeld kunnen worden.
Rutte moet wel blijven, maar niemand wil nog met het grote kind spelen. Ook in de politiek wordt hij omringd
door een peilloze eenzaamheid. Hij heeft zichzelf in het democratische pak genaaid waarin hij alleen de
Dans Macabre kan dansen.
Wilt u reageren op deze column? Dat kan. Scroll een beetje naar beneden om een reactie te plaatsen
of stuur een mail.
(Door: Theodor Holman)
Lees ook: De vernederende omhelzing is familie van de doodskus (15-12-15)
http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/4208945/2015/12/16/Rutte-is-een-mandie-zijn-ware-gezicht-verbergt-achter-twee-maskers.dhtml

Terwijl de migranten Zweden binnenstromen, vluchten de
Zweedse vrouwen het land uit!
Terwijl de aantallen migranten uit de Derde Wereldlanden naar
Zweden records breken, vluchten steeds meer Zweedse vrouwen
het land uit. Vorig jaar emigreerden ongeveer 24.000 jonge,
meestal hoogopgeleide vrouwen uit Zweden. Dat is het grootste
aantal in de Zweedse geschiedenis. Meestal emigreren ze naar
Noorwegen, Denemarken, Finland, GB, Duitsland en VS.
In het jaar 1975 besloot het Zweedse parlement om Zweden in
een multicultureel land te veranderen. Veertig jaar later zijn de
dramatische resultaten van dit experiment zichtbaar: de geweldscriminaliteit steeg met 300 %.
Als we naar het aantal verkrachtingen kijken, is het met de toename nog erger gesteld. In het jaar 1975
waren er 421 meldingen bij de politie, in het jaar 2014 waren dat er 6.620. Dat is een stijging van 1.472%.
Zweden staat nu op het tweede plaats op de wereldranglijst betreffende verkrachtingen. Volgens een
onderzoek uit het jaar 2010 wordt Zweden met 53,2 verkrachtingen per 100.000 inwoners alleen nog door
Lesotho in Zuid-Afrika overtroffen met 91,6 verkrachtingen per 100.000 inwoners.
Bron: http://lary.cz - Bron oorspronkelijk artikel: www.friatider.se, Vertaald uit het Tsjechisch door: Z.B.
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/20/terwijl-de-migranten-zweden-binnenstromen-vluchten-de-zweedsevrouwen-het-land-uit/
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Zweedse burgers krijgen brief van ISIS: Bekeer tot islam of word onthoofd
In tal van grote en kleinere Zweedse steden –inclusief de
hoofdstad Stockholm- werden mensen onaangenaam verrast
toen er door de brievenbus een pamflet werd geduwd waarin
ISIS-aanhangers eisen dat ze zich binnen 3 dagen bekeren tot
de islam, of anders in hun eigen huizen worden onthoofd,
‘waarna jullie rottende lijken zullen worden opgeblazen’. Veel
Zweden zijn toch al buitengewoon bezorgd over de op het
randje van instorten staande verzorgingsstaat, die dankzij het
jarenlange open-grenzenbeleid onbetaalbaar is geworden.
‘In de naam van Allah...,’ begint de brief in het Zweeds. ‘Jullie
die geen gelovigen zijn zullen over drie dagen in jullie eigen
huizen worden onthoofd. Na afloop zullen we jullie rottende lijken opblazen. Jullie moeten kiezen uit drie
opties: 1. bekeer je tot de islam; 2. betaal de jizya (‘onderdanigheids’belasting); 3. anders wordt je onthoofd.’
Wie weigert ‘zal worden vermoord, en de politie zal u niet kunnen redden.’
Volgens lokale media zouden ook twee Iraakse asielzoekers de brief hebben ontvangen. Hoewel de politie
nog niet weet van wie de brieven afkomstig zijn, worden de bedreigingen wel degelijk serieus genomen (1).
Dat moet ook wel, want enkele maanden geleden vermoordde een islamitische asielzoeker in een IKEA in
Vasteras een moeder en haar zoon. Ook daarna werden tal van aanrandingen, verkrachtingen en
gewelddadige aanvallen door moslimmigranten op last van de politiek door de media doodgezwegen.
Vechtpartijen tussen Zweden en migranten na misdaadexplosie
Het is dus niet verwonderlijk dat het verzet van de gewone bevolking tegen de enorme migrantenstroom –
alleen al dit jaar 200.000, wekelijks met 10.000 toenemend- groeit. Het afgelopen jaar werden al diverse als
toekomstig AZC aangewezen gebouwen in brand gestoken. In het dorpje Tärnsjö, zo’n 150 kilometer van
Stockholm, braken in november vechtpartijen uit tussen migranten en de 1200 inwoners van het dorpje. Dat
gebeurde nadat het aantal misdaden na de komst van de asielzoekers explodeerde, en de Zweden in hun
auto’s door de ‘cultuurverrijkers’ werden bekogeld met stenen. (2)
Terwijl de reguliere media enkel berichten over ‘misdaden’ die tegen migranten zouden worden begaan – in
werkelijkheid gaat het in 9 van de 10 gevallen om protesten van de gewone bevolking die als ‘misdaad’
worden geregistreerd -, wordt er vrijwel nooit geschreven over het gigantische aantal misdaden en
bedreigingen van migranten tegen de Europeanen.
‘Wij veroveren jullie’
Goed voorbeeld is dit in oktober gemaakte bekende filmpje in Duitsland, waarin migranten protesteren tegen
de democratie, omdat die ‘racistisch’ zou zijn, en de Duitsers de wacht aanzeggen met bedreigingen zoals
‘morgen zijn wij met nog veel meer!’. En in deze andere, even beruchte compilatie zeggen zogenaamde
‘vluchtelingen’ ronduit dat ze hier zijn gekomen om ons te veroveren en te onderwerpen voor Allah en de
islam. Eergisteren berichtten we over de vele honderden asielzoekers die in Noorwegen aankomen met de
meest gruwelijke gewelddaden van ISIS op hun mobieltjes. Het ging hier slechts om steekproeven, waardoor
de vrees bestaat dat het aantal ISIS-aanhangers onder de migranten in Europa vermoedelijk vele malen
hoger is dan de autoriteiten willen toegeven. (4)
Xander - (1) Express ; (2) Express ; (3) YouTube (via Countdown to Zero Time) ; (4) Daily Mail

Nieuwe foutmelding waarschuwt voor overheidscensuur
Door: NU.nl - gepubliceerd: 21 december 2015
Een nieuwe internetfoutmelding, met codenummer 451, informeert
internetgebruikers wanneer een pagina niet beschikbaar is omdat de
pagina is geblokkeerd door een overheidsdienst.
Zogenoemde http-statuscodes geven internetgebruikers informatie
wanneer een pagina onbereikbaar is. De bekendste is wellicht code
404, die wordt weergegeven wanneer een pagina kan worden
gevonden. De nieuwe code 451 staat voor ‘juridische obstakes’, en
moet een duidelijkere uitleg geven wanneer sites worden geblokkeerd door de overheid. Voorheen werd in
die gevallen vaak de code 403 (verboden toegang) gebruikt.
Het initiatief voor de nieuwe foutmelding komt van Tim Bray, een van de mede-auteurs van de xmlwebstandaard. Bray diende zijn voorstel drie jaar geleden in, rond de tijd dat er veel versies van torrentsite
The Pirate Bay werden gebokkeerd in het Verenigd Konkrijk.
Het cijfer 451 is een knipoog naar het boek Fahrenheit 451, een dystopisch sciencefictionboek vande
Amerikaanse schrijver Ray Bradbury.
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Prikbord nr. 482 Door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Asielstress
Volgens de welkomactivisten verkeren veel immigranten in spanning over hun asielstatus. Daar is geen
enkele reden voor, tenzij ze in hun vluchtverhaal gelogen hebben dan wel een vervalst paspoort hebben
getoond. De rest weet precies of ze (tijdelijk) mogen blijven of worden uitgezet, tenzij ‘hulpverleners’ of
advocaten hen onjuist hebben geïnformeerd.
Berlijn
Indien de ‘deelstaat’ Berlijn met een schuldenlast van € 60 miljard, de weerspiegeling zou zijn van de
bestuurlijke chaos, corruptie en straffeloosheid in heel Duitsland, dan is duidelijk dat de bondskanselier
volledig de vrije hand heeft. Want dan hebben haar inlichtingendiensten en de belastingdienst over iedere
(politieke) tegenstander een gevoelig dossier.
Bijdrage
De Deense regering wil terecht dat immigranten die vermogen bij zich hebben, dit deels afstaan om een
bijdrage te leveren aan hun verblijfskosten. Dit leverde een vlerkachtige opmerking van een Nederlandse
hoogleraar op, die een volstrekt ongepaste en historisch onjuiste vergelijking maakte met nazi-Duitsland
waar vertrekkende joden ‘vrijwillig’ vermogen moesten afstaan als ze er niet wilden blijven. Dit is in bepaalde
landen (Zuid-Afrika) nog steeds zo. De kernvraag is namelijk of iedere gelukszoeker, illegaal,
oorlogsmisdadiger, ontsnapte crimineel of IS-aanhanger boven de wet staat, omdat hij/zij zich vluchteling
noemt. Tenminste dient de herkomst van het vermogen duidelijk te worden, en de reden dat het is
meegenomen, want daarmee hier illegaal ‘overleven’ als de asielaanvraag wordt afgewezen, of familie laten
overkomen, of crimineel geld wegsluizen, of terreur financieren moet – ook om juridische redenen
(rechtsgelijkheid) – onmogelijk worden gemaakt. De regel dat een echte vluchteling op dezelfde wijze wordt
behandeld als de inwoners van een land, geldt ook in dit geval. Dus zeker, indien het om gelukszoekers zou
gaan, die hier op onze kosten komen bivakkeren, of gevluchte IS-strijders.
Geen 100.000
De capaciteit van Nederland om zo nodig 100.000 ´vluchtelingen´ op te vangen, blijkt niet toereikend voor de
verwachte instroom van komend jaar. Naar verluidt 250.000 immigranten die het systeem volledig zullen
doen vastlopen. Daarbij zal naar verwachting het uitzetten eveneens falen, daar ook Duitsland en Turkije
(honderd)duizenden zullen moeten terugsturen. Met dank aan de Duitse welkomkanselier.
Nog meer schulden (1)
Ook Italië heeft inmiddels geleerd hoe je de EU en ECB moet chanteren. Ondanks alle staats- en
bankenschulden wordt er volgend jaar 160 miljard extra in de economie gepompt. Vooral voor de grote
jongens uiteraard, die goed zijn in het laten verdampen van (heel) veel geld. Daarna mag de EU het
reddingsplan voor Italië bekostigen. Met dank aan Brussel voor het ‘besmettelijke’ Griekenland-plan.
Nog meer schulden (2)
Nederland doet het niet veel beter, indien de idiote voorstellen worden uitgevoerd om asielzoekers aan het
werk te zetten. Eerst moet worden uitgezocht wie hier kunnen blijven, zonder dat de aanzuigende werking
nog verder toeneemt. En daarna zal blijken dat die banen er niet zijn, met ruim 600.000 werklozen, zodat ze
gesubsidieerd moeten worden ten koste van…. (invullen op de stippellijn). 100.000 extra werklozen kosten
de staat (lees: belastingbetaler) ongeveer 2 miljard per jaar, mede gelet op toeslagen/ aanvullingen en
maatschappelijke begeleiding. Voor honderdduizend kinderen en op te leiden volwassenen zullen extra
scholen gebouwd moeten worden, leraren bekostigd, stages en subsidies geregeld, in gezondheidszorg en
vervoer voorzien. En vervolgens komen de overige familieleden hier naartoe, die deels door leeftijd, ziekte,
cultuur, opleidings-/taalgebreken of verkeerde verwachtingen helemaal geen werk gaan zoeken. Daarvoor
nog eens 2 miljard op jaarbasis? Als dan jaarlijks door ‘gezinshereniging’ of de hoop op een generaal pardon
de instroomgrafiek steeds steiler omhoog loopt, en er straks honderdduizend extra woningen nodig zijn, dan
kan de staatsschuld met nog zo’n miljard per jaar toenemen (rente en aflossing over 10 miljard voor 100.000
huizen van 100.000 per stuk).
Tot slot nog een miljard per jaar voor opvang, rechtsbijstand, rechtspraak en zeer aanzienlijke
uitzettingskosten, aksmede het opsporen van IS-aanhangers.
Totaal dus 6 miljard, een bedrag dat zonder maatregelen elk jaar nog hoger wordt, met dank aan de
praathuizen in Brussel en Den Haag, die niet in staat zijn de problemen die buiten Europa (opzettelijk?)
worden veroorzaakt, ook buiten Europa te houden, en de problemen binnen Europa op te lossen.
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Europa zonder grenzen dreigt in ontbinding te raken
door Afshin Ellian 21 dec 2015
De migratiecrisis 2015 gaat ook in 2016 onverminderd door. Het is een ernstige affaire aan het worden.
Daarom spreekt men van een crisis op een Europese schaal.
Natuurlijk is de verhuizing van mensen een continu proces.
De migratie- en asielstroom was ook in de vorige eeuw gaande. Het begon met het asielvraagstuk. Het
asielrecht werd vaak aangewend door mensen die geen politieke vluchtelingen waren. Het asielrecht vormde
dan een basis voor de migratie.
In de twintigste eeuw zien we een nieuwe tendens: de ontheemden die voor een oorlog vluchten, zoeken
niet meer primair naar veiligheid, maar vooral naar welvaart en een betere toekomst.
Tijdens de Iran-Irak-oorlog in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een aanzienlijk aantal jongeren naar
het westen, omdat ze van hun ouders niet aan de oorlog mochten deelnemen. Niet geheel onbegrijpelijk,
maar het had niets te maken met het asielrecht.
Scheiding
Het zoeken naar een betere toekomst is niet de grondslag van het asielrecht. Het recht op asiel dijde
gaandeweg uit. De oorlogsontheemden, hoewel ze vaak in een veilig land verbleven, namen ook het besluit
om naar het westen te komen: wederom voor een beter leven. Ook dit is geheel begrijpelijk. Tegelijkertijd
staat ook deze beweging ver van de oorspronkelijke bedoeling van het asielrecht. Het asielrecht is inmiddels
een uitgehold recht.
Het asielrecht is veranderd in het migratierecht. Dit moet iedereen te denken geven.
Een harde scheiding tussen het asielrecht en het migratierecht is meer dan ooit noodzakelijk. Anders dreigt
het asielrecht en daarmee het systeem voor mensen die het hard nodig hebben, volledig te mislukken. En
dat is niet wenselijk.
Entertainers
De weerloze politieke vluchtelingen worden daardoor nog weerlozer. Wie humanistisch denkt, dient zich
hierover zorgen te maken. Maar humanisme is nu overgenomen door cabaretiers en entertainers. Jeroen
Pauw en andere entertainers claimen het monopolie op humaniteit.
Wie van de normen van entertainers afwijkt, wordt er als een afvallige inhumane Nederlander bestempeld.
Ja, afvallig, omdat de entertainers van onze tijd het volledige monopolie op 'humaniteit' hebben toegeëigend.
De kerk van entertainers is vrijblijvend en kosteloos. Niet voor iedereen, dat geldt slechts voor de
hogepriesters van de entertainers-kerk.
Na de eurocrisis werd de Europese Unie dit jaar geraakt door de migratiecrisis.
Die is ook een politieke crisis en raakt burgers, burgemeesters én
bondskanselier. Wat zegt dat over het bouwwerk dat de Unie is? Lees verder >
Het geloof van entertainers is gebaseerd op de verplichte bijdrage en participatie
van anderen en niet henzelf. Niet de hogepriesters van entertainers of
cabaretiers, maar anderen moeten het noodzakelijke offer opbrengen voor hun
geboden en verboden.
Nooit had iemand in de geschiedenis van het Westen kunnen voorspellen dat het nieuwe geloof in het
Westen door nogal decadente figuren uit een specifieke bedrijfstak, namelijk entertainment, zou worden
gevormd. Dit dubieuze geloof wordt ook nog gefinancierd door het belastingsysteem. Het nieuwe geloof is
een statelijk gesubsidieerd geloof. Zoals elk geloof dat met dwang wordt gehandhaafd, zal ook dit moderne
geloof aan eigen succes ten onder gaan.
Het zijn grappenmakers als Dolf Jansen die via de NPO-kerk van entertainers de ongelovigen tot de orde
roepen. Ja, een grappenmaker maakt tegenwoordig geen grappen meer, maar hij houdt serieuze stichtelijke
preken.
Tegenhanger
Dit is niet langer de herwaardering van alle waarden, maar de ontwaarding van alle waarden. De serieuze
satiricus doet me willekeurig denken aan keizer Nero die ervan wordt verdacht met zijn krankzinnige grapjes
de stad Rome in brand te hebben gestoken. Ze zijn in staat, als serieuze (zonder grapjes) satirici, de
omvangrijke mondiale volksverhuizing, het onrecht en de burgeroorlogen tot simpele humanistische
dwingende concepten terug te brengen. De satiricus formuleert en propageert de regels van een
supermoraal als de tegenhanger van politieke, economische en demografische analyses en afwegingen.
Bij Dolf Jansen, Jeroen Pauw en andere entertainers past perfect het priesterlijke gewaad van het meest
onmenselijke humanisme. Nietzsche zou nu zeggen: ik heb jullie reeds gewaarschuwd voor de komst van
deze mensen. Moraal en politiek als een groot cabaretpodium!
Gevolgen
De grappenmakers ontslaan de serieuze mensen niet van het nadenken over de catastrofale gevolgen van
open grenzen wanneer het asielrecht het verhuizingsrecht wordt. Nu, voor de eerste keer ziet de hele wereld
dat een massale volksverhuizing gaande is in Europa.

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 3 6

Syp Wynia: Kromme argumentatie en verzonnen feiten domineren het denken over
immigratie. Dat is al een halve eeuw het geval. Lees verder >
In Afrika en in het Midden-Oosten ziet men de beelden van de mars van wanhoop in
Europa. De beelden die ook de machteloosheid van de Europese staten en de
Europese Unie tentoonspreiden verhevigen de migratiecrisis. Op naar Europa, denkt
men. De vraag blijft echter overeind: hoeveel mensen kan en mag Europa opnemen?
De vraag naar de grenzen van Europa is een existentieel onderwerp.
Het gaat mij dus niet zo zeer om Syrische ontheemden die hoe en waar dan ook
geholpen dienen te worden. Wat hier echt op het spel staat, zijn de grenzen van het continent.
Europa zonder grenzen dreigt in ontbinding te raken. De satire kan zomaar omslaan in een drama.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/12/Europa-zonder-grenzen-dreigt-in-ontbinding-te-raken2736416W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-1221|Europa_zonder_grenzen_dreigt_in_ontbinding_te_raken&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=e
mail&utm_term=

Duitsland laat 60.000 ongeregistreerde vluchtelingen door naar Zweden
Geplaatst op 22 december 2015 | 2 reacties
En de man die dat ziet, is niet de eerste de beste, maar de
minister president van de Duitse deelstaat Schleswig
Holstein, Torsten Albig. En Albig gaat nog een stap verder.
Hij geeft toe dat dit met opzet is gebeurd, mede omdat
volgens het Verdrag van Dublin III, getekend door de 28 EU
landen dat het land waar vluchtelingen voor het eerst
geregistreerd worden ook verantwoordelijk is voor de
opvang.
Normaal gesproken moet het land de vluchtelingen te
registreren, waar de vluchtelingen voor het eerst de EU binnenkomen. Op dit moment zouden dat en
dat voor het overgrote deel Griekenland en Italië moeten zijn, die dit echter ook achterwege laten, wederom
om de verzorging en opvang te ontlopen.
Veel vluchteling reizen ongeregistreerd door naar Duitsland om dan vanuit Schleswig Holstein de boot te
nemen naar Zweden, het land dat er nu is achter gekomen dat zij de stroom handophouders niet meer aan
kunnen en de grenzen hebben gesloten voor iedereen die niet over de geldige reispapieren beschikt om het
land binnen te komen. Om dit soort ongewenste vreemdelingen buiten te houden is het zaak ze voordat ze
het land binnen kunnen komen al terug te sturen. Eenmaal op in dit geval Zweeds grondgebied, staan de
regels ooit in 1951 door de VN ontworpen, en later door de EU bekrachtigd en getekend door o.a. Nederland
het niet meer toe iemand de aanvraag tot asiel te weigeren en dus hangende de procedure op te nemen.
Schleswig Holstein heeft in 2015, 50.000 vluchtelingen opgenomen en zit vol. Voor 2016 wordt een zelfde
aantal of meer verwacht en ondanks het feit dat net als in ons land er vrijwilligers meehelpen om de crisis
binnen grenzen te houden, waarbij de Duitse kerken een grotere rol spelen dan in ons land, blijkt met name
Duitsland de zelf mede ondertekende verdragen van Dublin en Schengen met voeten treedt.
Albig verwacht, daar de vluchtelingen over het algemeen zeer goed geïnformeerd zijn over hun ‘rechten
“mede geholpen door met name linkse hulporganisatie in Griekenland en Italië en niet te vergeten de clubs
van George Soros, dat de vluchtelingenstroom naar Zweden af zal nemen en de vluchtelingen indien zij niet
in Duitsland willen blijven o.a. uit zullen wijken naar …. Nederland.
Uit het bovenstaande kunt u 2 belangrijke zaken concluderen:
Allereerst dat intern in de EU en zelfs in Duitsland de mede ondertekende EU regels niet langer worden
nageleefd. En ten tweede dat ondanks dat men deze tsunami crisis heeft zien aankomen er gedacht werd
EN WORDT !!! dat deze vanzelf zal overwaaien, waarbij door bondskanselier Merkel zwakjes naar de EU in
Brussel wordt gewezen, terwijl iedereen met een greintje verstand inmiddels weet dat ook vandaar geen
oplossingen zullen komen.
Inmiddels hebben de Zweedse spoorwegen het normale personenreisverkeer tussen Zweden en
Denemarken stilgelegd. De reden is duidelijk, de Zweden willen voorkomen dat vluchtelingen via
Denemarken hun land bereiken.
Zou er toch eens iemand uit den Haag met Albig moeten gaan praten ?
http://www.geennieuws.com/2015/12/duitsland-laat-60-000-ongeregistreerde-vluchtelingen-door-naarzweden/
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De bevolking slaapt rustig verder (video)
Voor onze ogen gebeuren de meest bizarre dingen die bij het merendeel
van de bevolking nauwelijks schijnen door te dringen.
Zo kunnen we binnen niet al te lange tijd gewapende Amerikaanse
grenspolitie op Schiphol verwachten die op basis van diplomatieke
onschendbaarheid mensen mogen doodschieten.
Het enige dat we nog kunnen doen, is het blijven signaleren wat er
gebeurt en hopen dat er op het laatste moment toch nog genoeg mensen
zullen ontwaken. Een race tegen de klok want de nieuwe werelddictatuur voltrekt zich nu echt in een
stroomversnelling, waarbij het weghalen van burgerrechten zodanig snel gaat dat dit is voltooid voordat het
gros van de bevolking dit in de gaten heeft.
Op dit moment zijn er verregaande besprekingen tussen Amerika en Engeland over het stationeren van
gewapende Amerikaanse grenspolitie op de Engelse luchthavens.
Als reden wordt het aloude mantra ISIS maar weer eens van stal gehaald want op deze manier zouden de
Amerikanen er beter voor kunnen zorgen dat er geen ISIS jihadisten richting Amerika reizen.
De gewapende Amerikanen zullen volledige diplomatieke immuniteit krijgen en dus maakt het niet uit
hoeveel mensen ze onterecht doodschieten. Dit plan dat men binnen niet al te lange tijd hoopt te
introduceren, vormt onderdeel van een wereldwijd Amerikaans plan, wat betekent dat er ook binnenkort
gewapende Amerikaanse grenspolitie op Schiphol zal rondlopen.
Als jij ze toevallig aankijkt op een manier die ze niet aanstaat dan kun je vanaf dat moment zomaar een lijk
zijn zonder dat er verder een haan naar kraait.
Onze overheid zal dat op dit moment waarschijnlijk niet willen toegeven omdat ze willen doen voorkomen
alsof ze zelf ook iets in de melk te brokkelen hebben, maar als de Amerikanen hier een gewapende
politiemacht willen stationeren dan gebeurt dat ook.
Bijna iedere dag en iedere week gebeuren er wel dingen die als gevolg van ISIS en/of radicaliserende
moslims nog weer meer vrijheden bij de burgers weghalen. Veel ouders zouden hun kinderen het liefste
weghouden bij de staats opvoedfabrieken die wij scholen noemen.
Het is niet voor niets dat thuisonderwijs steeds meer aan populariteit wint en dat mag natuurlijk niet want dan
worden de kinderen niet voldoende geprogrammeerd. Maar, geen nood, in Engeland heeft men al de
oplossing gevonden. Ook hier biedt ISIS uitkomst. Thuisonderwijs in Engeland gaat drastisch aan banden
worden gelegd omdat op deze manier radicalisering voorkomen kan worden.
De Engelse Minister van Onderwijs, Nicky Morgan, zegt dat ze heeft gemerkt dat sommige ouders de
hoofden van hun kinderen “vullen met vergif”.
Onze Staatssecretaris Dekker had die nog niet gehoord en kan dat dus nog mooi even meenemen in zijn
plannen om een einde te maken aan thuisonderwijs.
Dekker heeft dat waarschijnlijk niet eens nodig want hij heeft de volgende eisen bedacht voor thuisonderwijs:
Dekker wil dat ouders een onderwijsplan maken, over een hbo-diploma beschikken en een verklaring
omtrent het gedrag overleggen.
Welk percentage van de Nederlandse ouders beschikt over een hbo diploma?
De plannen van Dekker zijn nog niet goedgekeurd, maar ongetwijfeld zullen daar op het laatste moment de
argumenten van de Engelse collega aan worden toegevoegd.
Overheden en superoverheden zoals de Nazistaat Europe en Amerika maken op een ongegeneerde wijze
misbruik van de door hen gecreëerde angst.
Ze doen dit vooral de laatste tijd door het creëren van schietpartijen op de eigen bevolking. Op beide
continenten, Europa en Amerika, vind dit plaats en geloof het of niet, er is nog steeds een aanzienlijk deel
van de bevolking dat gelooft dat deze massamoorden worden veroorzaakt door geradicaliseerde moslims.
Zoals we in het begin van dit artikel schreven; alles gaat nu razendsnel. Wanneer we bijvoorbeeld kijken
naar het aantal massamoorden in Amerika tijdens de 8 jaar durende regering
van George Bush dan komen we aan een aantal van 20. Als we de laatste 7
jaar van Barack Obama bekijken dan komen we aan een totaal van 162.
We hebben regelmatig geschreven over de toevalligheid dat bij iedere aanval
op eigen burgers waarvan moslims de schuld krijgen, er altijd oefeningen
bezig zijn. Het vreemde van alles is misschien nog wel dat er zoveel over is
geschreven, maar dat er nog nooit een overheid een verklaring heeft gegeven
voor het feit dat dit iedere keer weer gebeurt.
Het antwoord is altijd weer doodse stilte. Wie zich afvraagt hoe deze
massamoorden worden gepland en voorbereid en waar ze hun “slachtoffers”
vandaan halen, is de volgende video heel informatief.
https://youtu.be/ICh5Z-DxZKg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10139:de-bevolking-slaapt-rustigverder&catid=20:het-complot&Itemid=33
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30.000 deelnemers aan PEGIDA-kerstmanifestatie: “Merkel, treed af!” – “Grenzen dicht!”
PEGIDA-demonstranten op de oever van de Elbe in Dresden (21-12-2015).
(Vertaling: E.J. Bron)
30.000 deelnemers – De oprichter van PEGIDA, Lutz Bachmann, noemde dit aantal tegen het einde van de
manifestatie voor het ministerie van Financiën van de deelstaat Sachsen aan de oever van de Elbe. Hij
beriep zich daarbij op een bericht van n-tv. Het aantal anti-demonstranten werd geschat op tussen de 6.000
en 8.000.
Wegens gevreesde onlusten was de politie van Dresden in groten getale aanwezig. De antifa had tot rellen
opgeroepen. Een groep probeerde uit te breken uit de hem toegewezen plaats bij het station DresdenNeustadt, maar werd door de politie tegengehouden. Ook vonden er schermutselingen plaats tussen linksen rechtsgerichte demonstranten in de Königsbrücker Straße, waar de politie met meerdere wagens de
situatie onder controle kreeg.
Op de Carola-Platz stonden twee auto´s in brand. Botsingen tussen links-radicalen en PEGIDAdemonstranten konden voorkomen worden.
Over vluchtelingencrisis en binnenlandse veiligheid
De toespraken van de PEGIDA-organisatoren waren kort. Steeds opnieuw vonden er korte toespraken van
gasten plaats. Tussendoor werden kerstliederen gezongen.
Siegfried Daebritz sprak over het thema binnenlandse veiligheid en bedreiging door terroristen, die gebruik
zouden maken van de migratiestromen en ontbrekende controles om Duitsland binnen te sijpelen, waarop
de chef van Frontex en andere vertegenwoordigers van de politie wezen. Van slechts 10% van de illegalen
zou volgens de politie de afgelopen maanden vingerafdrukken zijn genomen – van 90% niet. Ook vroeg
Daebritz zich af waar de honderdduizenden verdwenen migranten zoude3n zijn gebleven, over wie de
autoriteiten beweren dat ze al zouden zijn doorgereisd naar hier wonende familieleden of naar Scandinavië.
Ook in andere Europese landen zou sprake zijn van grote aantallen ondergedoken mensen.
Tatjana Festerling sprak over vaderlandsverdediging, wat met het oog op de actuele situatie een onderwerp
zou zijn dat iedereen zou aangaan. Ze las enkele actuele cijfers over het aantal Duitse soldaten voor:
“Strijdkrachten: 42.114 man. Het leger omvat 59.500 man. De luchtmacht omvat 28.500 en de marine
16.220 man. Dat betekent dat de marine en het leger gemakkelijk in het stadion van Borussia Dortmund
passen met 81.000 zitplaatsen en de complete Duitse luchtmacht kan het zich in het stadion van Dynamo
Dresden echt gemakkelijk maken. En de echte strijkrachten krijgen we met gemak in het stadion van Werder
Bremen. Drie voetbalstadion vol soldaten – als ze allemaal in het land zouden zijn . . . Dat zou Duitsland op
dit moment te bieden hebben om het land te verdedigen.
“Wat hebben we bereikt na één jaar PEGIDA?”, vroeg ze. “Ik denk dat we veel bereikt hebben! Het politieke,
het partijensysteem is volledig handelingsonbekwaam gebleken.” De intellectuelen van het land zouden
gefaald hebben. De kerken als laatste morele instantie zouden gefaald hebben. Net zoals in het Derde Rijk
zouden ze zich in vooruitsnellende gehoorzaamheid ondergeschikt maken.
Nu zouden de systeemmedia in paniek raken wegens het opkomende rechts-populisme in Europa. Zelfs
“Die Zeit” zou bezorgd over de Atlantische Oceaan kijken, omdat daar de “zeer populaire,
aartsconservatieve kandidaat voor het presidentschap Donald Trump” zou komen opzetten, aldus Festerling.
Dresden motiveert Nordrhein-Westfalen (NRW)
Tilo, een vertegenwoordiger van PEGIDA-NRW, zei dat er in Nordrhein-Westfalen inmiddels 42 PEGIDAwandeltochten en manifestaties waren gehouden. Het zou begonnen zijn met 50 mensen, nu zouden dit 800
tot 900 personen zijn. “Jullie uitstralingskracht, jullie licht, straalt vanuit Dresden tot aan Duisburg en geeft
ons kracht en motivatie om steeds maar door te gaan”, zei hij tegen de Sachsen.
PEGIDA zal geld aan daklozen schenken
Lutz Bachmann kondigde aan dat PEGIDA met Kerstmis geld zou schenken aan zes personen, van wie in
de afgelopen weken hun auto´s in brand werden gestoken – een ook aan de vanavond gedupeerde
autobezitters. Ook een gewond geraakte deelnemer, die naar het ziekenhuis moest, zou een schenking
krijgen. Eveneens zou er € 3000,- aan een hulporganisatie voor daklozen worden geschonken.
De politie geeft al maandenlang geen informatie betreffende het aantal deelnemers aan de PEGIDAmanifestaties in Dresden. Bij het eenjarig bestaan van de burgerbeweging op 19 oktober werd hun aantal
door de media op 30.000 geschat. Ook daarna vonden er manifestaties plaats waarbij volgens ooggetuigen
ongeveer 25.000 deelnemers aanwezig waren.
Bron: www.epochtimes.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/21/30-000-deelnemers-aan-pegida-kerstmanifestatie-merkel-treed-afgrenzen-dicht/
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De oerknal: een leugen voorgesteld als feit
Yoors Science 22-12-2015
Het eerste artikel in deze blog gaat toepasselijk over het allereerste
begin. Velen accepteren nog steeds kritiekloos de idee van een
oerknal, waaruit alles zou ontstaan zijn. Hopelijk zullen onderstaande
onweerlegbare argumenten alle lezers wakker schudden. Het is
belangrijk. Ons verstand is de controletoren van ons leven en leven
met een leugen is leven in een leugen. De media en wetenschappers
weten dat de oerknal een fabeltje is, maar vinden geen andere
wetenschappelijke verklaring. Toch wordt de big bang voorgesteld als
een onbetwistbaar feit in de schoolboeken.
Er zijn tientallen wetenschappelijke argumenten om de idee van een oerknal letterlijk te laten exploderen.
Kom zeker eens kijken voor de volgende blog, want er zal wekelijks een bijdrage zijn die nog meer
verborgen waarheden aan het licht brengt.
1: volgens de oerknalhypothese begon het heelal met een oneindig klein puntje, een singulariteit, waaruit
niet alle materie, maar ook de ruimte zelf ontstond. . Dus het heelal schept ruimte in een ruimte. Dit is
volslagen onzin. Het singulier punt, zo het al bestond, moest zich al ergens in een ruimte bevinden.
2:waar komt die kleine singulariteit vandaan ? En wat zorgde voor de ontsteking van de oerknal ? De hele
hypothese strookt niet met de eerste hoofdwet van de thermodynamika: energie kan wetenschappelijk
gezien niet gecreëerd of vernietigd worden.
3: Fysicus Bob Dicke bedreigde de oerknalhypothese door aan te tonen dat het heelal zodanig precies in
elkaar zit, dat al 1 seconde na de oerknal, de snelheid van de uitdijing tot op 14 decimalen na de komma
precies moest zijn. Als antwoord op dit zogenaamd vlakheidsprobleem en ook op het horizonprobleem (een
onverwachte uniforme verdeling van de temperatuur in alle regio’s van het heelal), werd in 1980 door Alan
Guth een bijkomende hypothese, de inflatie toegevoegd. Die stelt dat het heelal, onmiddellijk volgend op de
oerknal, een uiterst korte periode een ‘supercooling’ en onvoorstelbaar snelle expandsie onderging. De
waarschijnlijkheid van zulk een inflatie is volgens velen nog kleiner dan van de oerknal zelf, ok al omdat
niemand weet wat die inflatie kon stoppen. Voormalige aanhanger, Paul Steinhardt van Princeton University,
heeft zich recentelijk afgekeerd van het inflatie concept.
4: Uit de big bang ontstonden eerst de elementaire deeltjes, maar hoe konden hieruit de atomen gevormd
worden, indien ze met dergelijk gigantische snelheid uit elkaar vlogen ?
5: De oerknal is ook in strijd met de belangrijke fysische entropiewet. Die stelt dat alle processen in een
gesloten stelsel, zoals het heelal, evolueren naar toenemende entropie of chaos. Aangezien er geen chaos
heerst in het huidige heelal (planetenstelsels, sterrenstelsels,…), moest er in het begin een nog grotere orde
geheerst hebben in het heelal, maar dit is in tegenspraak met de oerknalhypothese…
6: De oerknalhypothese respecteert evenmin de wet op het behoud van hoekmoment. Oorspronkelijk nietroterende voorwerpen hebben zich opgesplitst in miljarden roterende lichamen die in uiteenlopende richting
draaien. Hoe kon dit ontstaan ? Stilte bij Wikipedia….
7: Sterren zouden ontstaan zijn uit roterende gaswolken. Hoe konden die roterende gaswolken zich
verdichten tot sterren ? Gasmoleculen bewegen nooit naar elkaar toe, integendeel. Hoe konden de sterren
dan ontstaan door samenklontering van gassen? (Trouwens: er is te weinig materie in ijle gaswolken)
Door de resulterende verdichting zou er opwarming gebeuren en daardoor gaan de gassen juist meer
uitzetten. Waarnemingen van alle gaswolken wijzen op uitzetting en niet verdichting.
8: De uitdijing van het heelal is gebaseerd op de waarneming van de roodverschuiving van de ontvangen
straling. Steeds meer waarnemingen bewijzen dat de hypothese dat de roodverschuiving evenredig is met
de afstand onjuist is. Ik verwijs bijvoorbeeld naar studies van sterrenstelsels zoals NGC7319 en NGC7603,
of andere onder discordancyreport.com. Hiermee stort een belangrijke pijler van de oerknalhypothese in
elkaar.
9: Fysici zoals Barry Setterfield en Gerald Schröder hebben aangetoond dat de lichtsnelheid lange tijd
geleden veel hoger was. Met als gevolg dat het heelal véél jonger is dan aangenomen wordt door de
oerknalhypothese.
10: Waar is de antimaterie, waarvan sprake is in de oerknaltheorie, naartoe ? De totale zichtbare materie
maakt slechts 15% uit van de kritisch gemiddelde dichtheid (nodig om sterrenstelsels te laten vormen en
toch niet te laten terugvallen). Men voerde mysterieuze donkere materie in om het te verklaren, maar wat is
die uiteindelijk. Analoog blijft ook de donkere energie een mysterie.
Ook in 2014 en 2015 stapelden de mysteries zich op. Waarom klampen de scholen zich nog vast aan een
theorie, die steeds meer wetenschappers (zoals Niayesh Afshordi, professor Robert Mann, Razieh
Pourhasan, in Nature, aug 2014) rotzooi noemen die de wetenschap, de fysica vernietigt ?
Bron: yoo.rs
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Migranten veroorzaken misdaad/verkrachtingsexplosie, Duitsers slaan massaal wapens in
Desondanks weigert de gevestigde orde ook maar enig verband te leggen tussen de enorme aantallen
moslimmigranten, de plotselinge, soms ronduit schokkende stijging van het aantal misdaden en de
wapenverkooprecords. ‘Iedereen die vraagt naar de reden van de stijging in wapenverkopen stuit op
stilzwijgen,’ berichtte de Süddeutsche Zeitung –nota bene pro-immigratie- onlangs.
De enige cijfers die wel breeduit in de massamedia komen gaan over de veronderstelde stijging het aantal
misdaden tégen migranten. Uit bijna alle onafhankelijke onderzoeken blijkt dat 8 van deze 10 ‘misdaden’ in
werkelijkheid voornamelijk vreedzame burgerdemonstraties tegen AZC’s of het open-grenzenbeleid van de
EU zijn.
Gelekt rapport: Misdaadexplosie begon al in 2014
Uit een gelekt vertrouwelijk politierapport bleek dat in 2014 een record aantal van maar liefst 38.000
asielzoekers in Duitsland zich schuldig maakten aan een of meerdere misdaden, wat neerkomt op meer dan
100 misdaden per dag. Bovendien wezen analisten erop dat dit aantal hoogstwaarschijnlijk slechts het topje
van de ijsberg is. Tal van misdaden worden niet gerapporteerd, mede omdat de politie op last van de politiek
soms ronduit weigert aangiftes tegen migranten in behandeling te nemen.
‘Duitsland is bang en grijpt naar een wapen’
Berovingen, verkrachtingen en gewelddadige aanvallen – in steden en zelfs dorpen in heel het land zijn ze
dankzij de migrantentoestroom niet meer te tellen. Aangezien Duitsland bijna net zo strenge wapenwetten
als Nederland hanteert, is er een ware run ontstaan op niet-dodelijke gas- en alarmpistolen, elektroshock
wapens, pepperspray en dierafschrikkers. Ook zijn er nog nooit zoveel wapenvergunningen aangevraagd.
Terwijl alle grote Duitse kranten er uitgebreid over schrijven –‘Duitsland is bang, en grijpt naar een
wapen’;Duitsers bewapenen zich: de vraag naar wapens explodeert’; ‘Meer en meer mensen kopen een
wapen’; ‘Veiligheid: Handen omhoog!’; ‘De behoefte aan veiligheid neemt toe’; ‘Boom in wapenwinkels’;
‘Inwoners Bayern bewapenen zich – bang voor vluchtelingen?’; blijft de regering Merkel volhouden dat het
allemaal niets met de komst van minstens één miljoen moslims te maken heeft – en volgend jaar naar
verwachting een veelvoud daarvan.
Zelfs Die Welt publiceerde echter een videoreportage met de titel ‘De wapenhandel profiteert van de
vluchtelingencrisis’. Sinds augustus dit jaar is de verkoop van pepperspray met 600% gestegen. In grote
delen van het land zijn veel veiligheidsproducten compleet uitverkocht, en worden nieuwe voorraden pas in
de loop van volgend jaar verwacht. ‘Fabrikanten en distributeurs zeggen dat de enorm instroom van
vreemdelingen in de afgelopen weken veel mensen bang lijkt te hebben gemaakt,’ aldus Focus.
Wapenwinkels zien verkopen met honderden procenten stijgen
Een van de Duitse fabrikanten, KH Security, zag de verkopen sinds september –de maand waarin
bondskanselier Merkels ongelimiteerde open-grenzenbeleid zijn ‘vruchten’ begon af te werpenvervijfvoudigen. In het 25 jarig bestaan van het bedrijf werden er nog nooit zoveel zelfverdedigingswapens
en alarmsystemen verkocht.
Het in Frankfurt gevestigde DEF-TEC Defense Technology overkwam hetzelfde en meldde dat de verkopen
vanaf de herfst met 600% zijn gestegen. ‘Dit hebben we in ons 21-jarig bestaan nog nooit meegemaakt... De
belangrijkste reden: de ‘vluchtelingencrisis’,’ legde CEO Kai Prase uit.
In Sachsen staan burgers regelmatig in de rij voordat de wapenwinkels opengaan. Eén winkel verkoopt nu
200 blikjes pepperspray per dag, tegen eerder 5 stuks per week. Zowel deze eigenaar als zijn collega’s
verklaarden dat vrouwen en mannen van alle leeftijden, rangen en standen alles kopen wat ze maar kunnen
krijgen. Andreas Reinhardt, eigenaar van een wapenwinkel in de Noord Duitse stadje Eutin, verkoopt iedere
dag 4 tot 5 zelfverdedigingswapens. Vóórdat Merkel de migrantentsunami op Europa losliet waren dat er 2
per maand.
Keihard bewijs; Somber over de toekomst
In deelstaten zoals Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt en Nordrhein-Westfalen
veranderen steeds meer wijken in no-go zones door het geweld van migranten. Politiek-correcte
maatschappelijke figuren vinden dat de Duitsers overdrijven, en komen met hun eigen ‘onderzoeken’ die –
overduidelijk compleet in tegenspraak met de dagelijkse ervaringen van talloze Duitsers- zouden aantonen
dat het aantal migrantenmisdaden juist daalt. Behalve die berichten en ervaringen is er ook gewoon keihard
bewijs van de explosie van aanrandingen en verkrachtingen van Duitse vrouwen en –soms zeer jongemeisjes door moslimmigranten. Ook het aantal gewelddadige overvallen, berovingen, aanvallen, inbraken en
drugsmisdaden loopt de spuigaten uit (2). Het wekt dus geen verbazing dat 55% van de Duitsers
pessimistisch is over de toekomst, tegen 31% vorig jaar en 28% in 2013. Maar liefst 79% is bang dat de
economie door de migrantentoestroom, die tientallen miljarden euro’s per jaar kost, volgend jaar opnieuw
zware klappen zal krijgen. 70% denkt dat de grote meningsverschillen en onvrede in de Europese Unie
volgend jaar nog groter zullen worden. (1)Xander - (1) Infowars
(2) Gatestone Institute
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Migranten-veroorzaken-misdaadverkrachtingsexplosie-Duitsersslaan-massaal-wapens-in
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Rijles voor seks laat diep verval Nederland zien
Duitse journalist: Rijles voor seks laat diep verval Nederland zien
Integratie hopeloos mislukt: Iedere tweede moslim in ons land vindt
Nederland helemaal niks en ziet zich in eerste plaats als moslim,
maar absoluut niet als Nederlander
Onder het motto ‘een rit voor een rit’ is seks inmiddels een wettig
betaalmiddel geworden bij rijschoolhouders. Straks ook in de
supermarkt?
De Duitse journalist en bestseller auteur Udo Ulfkotte, voormalig
hoofdredacteur bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung, wijst in een
artikel op de vele bizarre zaken en gebeurtenissen bij de Westerburen, oftewel Nederland. Zo verklaarden
minister Schulz van Verkeer en minister van der Steur van Justitie onlangs dat er niets mis mee is dat
sommige meisjes hun rijles blijken te betalen met seks – zolang ze maar minstens 18 jaar zijn. Dat is echter
zeker niet de enige krankzinnige ontwikkeling die aantoont dat de ooit hoogstaande beschaving in Europa
pijlsnel op de ondergang afstevent.
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wees er vergeefs op dat er inmiddels tal van ‘een rit
voor een rit’ advertenties zijn, waarin vrouwen aanbieden hun rijlessen met seks te willen betalen. Het
vermoeden bestaat dat prostituees op deze wijze de belastingen willen ontduiken. Ministers Schulz en van
der Steur malen daar echter niet om; volgens hen is het ‘volledig normaal’ dat dit op de drempel van 2016
gebeurt.
‘De Nederlanders laten tegenwoordig toch al met merkwaardige krantenkoppen van zich horen,’ aldus
Ulfkotte. ‘Zo werd recent bekend dat ze in Derde Wereldlanden kindsoldaten als strijders hebben
gerekruteerd (2). In een ander geval blijken meerdere miljarden Nederlands ontwikkelingshulp gewoon
spoorloos verdwenen.’ (3)
‘En net zo schrikbarend: iedere tweede moslim in Nederland geeft aan Nederland helemaal niets te vinden,
en ziet zich in eerste instantie als moslim, maar absoluut niet als Nederlander.’ Dat is dan het resultaat van
jarenlange multiculti propaganda en miljarden pompen in het zoveel mogelijk paaien en pamperen van
volgelingen van de islam. (4)
‘Kort gezegd: Nederland is een typisch EU-land met het volkomen normale afschrikwekkende waardenverval
in de EU-landen. En ook de integratie, die politiek en massamedia dag na dag met hun propaganda willen
promoten, vindt in werkelijkheid niet plaats.’ Vroeger had Europa nog een onderling verbindend cultureel
waardensysteem, ‘maar nu is de wedstrijd om verval, ondergang en waardeverlies het enige wat de EU
bindt.’Xander - (1) KOPP, (2) Telegraaf, (3) Volkskrant, (4) Elsevier
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Duitse-journalist-Rijles-voor-seks-laat-diep-verval-Nederland-zien

“Islamitische Staat is door de CIA gefinancierd huurlingenleger”
Robin de Boer 21 december 2015
Terreurgroep Islamitische Staat is een huurlingenleger dat
wordt getraind op CIA-bases om de Syrische en andere
soevereine regeringen omver te werpen. Dat zegt een
Amerikaanse onderzoeker en radiopresentator.
De Amerikaanse overheid en zijn bondgenoten ‘trainden,
bewapenden en organiseerden’ IS om de Syrische president Bashar al-Assad af te zetten, aldus dr. Kevin
Barrett, medeoprichter van de Muslim-Jewish-Christian Alliance.
Geostrategische belangen
Volgens Barrett is de terreurbeweging opgezet door Amerika en Israël om hun geostrategische belangen te
verdedigen en onafhankelijke overheden in het Midden-Oosten uit de weg te ruimen.
Barrett, die ook als redacteur werkzaam is voor Veterans Today, voegde toe dat onder meer de
Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton hierbij betrokken is. Tijdens het debat onder democratische
presidentskandidaten op zaterdag gaf Clinton Assad de schuld van de opkomst van IS, terwijl ze hem vier
jaar geleden, toen ze minister van Buitenlandse Zaken was, nog een ‘hervormer’ noemde.
Ergste despoten
“Er zijn hier mensen aan de macht die je kunt vergelijken met de ergste despoten en massamoordenaars in
de geschiedenis,” zei Barrett. “Hillary Clinton is één van hen. Ze is geen haar beter dan de Republikeinen.”
De onderzoeker stelt dat het Amerikaanse rijk op de rand van de afgrond staat. Het zal hem niet verbazen
als het in de komende jaren in elkaar zal storten. De reden hiervoor is volgens hem het totale gebrek aan
integriteit van mensen zoals Hillary Clinton.
[PressTV]
http://www.ninefornews.nl/islamitische-staat-is-door-de-cia-gefinancierd-huurlingenleger/
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“Het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt, is volslagen mesjogge”
Robin de Boer 21 december 2015
De invloedrijke econoom en klimaatonderzoeker Richard
Tol zegt dat we niet wakker hoeven te liggen van de
gevolgen van klimaatverandering.
“Er is geen enkele reden om aan te nemen dat
klimaatverandering nou zo verschrikkelijk is,” zegt Tol in
het AD. “Tenzij je fondsen werft voor Greenpeace of een
politicus bent die zich als redder van de mensheid presenteert. Dan heb je er baat bij om de boel te
overdrijven.”
Hij merkt op dat klimaatverandering niet het belangrijkste probleem is. Vieze lucht leidt bijvoorbeeld tot zo’n
vier miljoen sterfgevallen per jaar. “Er is sprake van massahysterie,” zegt de klimaatwetenschapper. “Er
wordt nog maar kort onderzoek naar gedaan. We weten een heleboel simpelweg niet.”
‘KNMI moet zijn mond houden’
Tol vindt ook dat het KNMI moet doen waarvoor het in het leven is geroepen: het weer voorspellen. Het
KNMI stelt dat het code oranje voor het klimaat is. “De jongens en meisjes van het KNMI hebben nul
expertise op het gebied van klimaatbeleid en moeten dus hun mond houden,” zegt hij.
De gerenommeerde econoom, werkzaam aan de Universiteit van Sussex in het Engelse Brighton, stelt dat
de tienduizenden ambtenaren die zich bezighouden met klimaatbeleid overbodig zijn en dat
milieuorganisaties zich beter op iets anders kunnen richten dan het klimaat.
Al Gore
Hij vindt dat er niets verrassends uit de klimaattop in Parijs is gekomen. Het komt er in het klimaatakkoord
eigenlijk op neer dat een parlement nu moet aangeven wat het in 2100 gaat doen. Wat Tol betreft kan het
aantal klimaattoppen dan ook drastisch worden teruggeschroefd.
“Ik wind me vreselijk op als ik mensen als Al Gore hoor zeggen dat hij zich zorgen maakt over de toekomst
van zijn kleinkinderen,” aldus Tol. “Compleet mesjogge.” [AD]
http://www.ninefornews.nl/het-idee-dat-onze-kleinkinderen-gevaar-lopen-omdat-de-aarde-opwarmt-isvolslagen-mesjogge/

Indrukwekkend: Bioloog legt uit hoe cannabis kankercellen doodt
Robin de Boer 21 december 2015
Het National Cancer Institute, een onderdeel van de
Amerikaanse overheid, heeft onlangs erkend dat
cannabis kankercellen doodt. Het instituut adviseert dat
‘cannabinoïden nuttig kunnen zijn bij de behandeling
van de bijwerkingen van kanker en van de
kankerbehandeling’ door ze te roken, te eten, te drinken of onder de tong te spuiten.
Op de informatiesite van het instituut worden de heilzame werkingen van cannabis opgesomd:
cannabinoïden hebben een ontstekingsremmende werking, ze blokkeren de groei van kankercellen en
verhinderen de groei van bloedvaten naar tumoren.
Positieve uitwerking
Bioloog Christina Sanchez van de Complutense Universiteit van Madrid legt in onderstaand filmpje uit hoe
THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis, kankercellen totaal verwoest.
Cannabinoïden activeren de cannabinoïdereceptoren in ons lichaam. Dr. Sanchez wijst erop dat het lichaam
endocannabinoïden produceert die een positieve uitwerking hebben op het lichaam. Ze voegt toe dat
cannabis alle soorten kankercellen kan doden.
Immuunsysteem
Omdat cannabinoïden het immuunsysteem versterken, zijn ze zo goed in staat om kankercellen te doden. Er
zijn gevallen bekend waarbij patiënten zich in korte tijd een stuk beter voelden toen ze tijdens hun
behandeling cannabis begonnen te gebruiken.
Als cannabis wordt gerookt, komen de cannabinoïden niet op hun plaats van bestemming aan. Volgens dr.
Sanchez is het beter om de plant te eten of om cannabisolie te gebruiken. Er zal eerst nog meer onderzoek
moeten worden gedaan voordat cannabis het kan opnemen tegen chemotherapie.
[Indiatimes.com]
http://www.ninefornews.nl/indrukwekkend-bioloog-legt-uit-hoe-cannabis-kankercellen-doodt/

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 4 3

Niets is veranderlijker dan het CDA
Het is zo langzamerhand de kijkcijferhit op de zondagochtend: de
peilingen van Maurice de Hond. Sociale media staan iedere week
weer vol van de winnaars en verliezers.
De verliezers zijn inmiddels wel bekend: regeringspartijen PvdA en
VVD. Simpelweg omdat kiezers van beide kanten geweldig
ontevreden zijn over deze samenwerking. Als iets illustreert hoe
deze twee partijen tegenover en niet naast elkaar staan dan zijn het
wel de wekelijkse peilingen van Maurice de Hond, IPSOS en
Synovate. De winnaar is ook al wel bekend: de PVV, de anti-Islambeweging van Geert Wilders. Hij is zo
ongeveer nog de enige hoop waaruit de Nederlandse kiezer put, want verder staan vrijwel alle partijen op
(fors verlies). Opmerkelijk is dat de SP nauwelijks weet te profiteren van de impopulariteit van de PvdA.
Datzelfde geldt voor CDA dat weliswaar stijgt maar geen grote sprongen maakt ondanks de impopulariteit
van de VVD. De PVV spint er wel garen bij. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de haatbeweging van Geert
Wilders in 2017 de grootste partij. De vraag is alleen nog maar hoe groot. Tijd dus om te kijken of een
kabinet met de PVV haalbaar is.
Voor een coalitie over rechts zijn meerdere partijen nodig. Naast de PVV (momenteel op 40 zetels) zal dat
de VVD zijn. Onofficieel heeft de VVD laten weten niet echt happig te zijn op een hernieuwde samenwerking
met de anti-Islambeweging van Wilders maar helemaal afwijzend zullen ze er niet tegenover staan. Al was
het alleen maar omdat de VVD tijdens de verkiezingen van 2012 het partijprogramma van de PVV uit 2010
vrijwel integraal heeft overgenomen in haar eigen partijprogramma. Datzelfde geldt overigens voor de Partij
van de Arbeid, die in 2012 het partijprogramma van de SP uit 2010 bijna helemaal heeft overgenomen. Maar
de VVD heeft momenteel nooit echt afstand genomen van de PVV. Toch zal het met 20 zetels in die
peilingen en onvoldoende zijn voor een meerderheid. Er zal dus een derde misschien wel vierde partij
moeten aanschuiven en dat zal zijn het CDA.
Natuurlijk, de christendemocraten hebben nu al volmondig geroepen dat een hernieuwde samenwerking met
de PVV er niet in zit. Letterlijk zei partijleider Sybrand van Haersma Buma:”Onder mijn leiding, zolang ik
partijleider ben, komt er geen samenwerking met de PVV!” Maar hoe geloofwaardig zijn die woorden van
Buma eigenlijk? Komt het CDA die uitspraken wel na? Durven de christendemocraten hun poot stijf te
houden en bij een uitnodiging van formateur Wilders te herhalen wat Buma zo stellig beweerde?
Het antwoord: Helaas, het CDA zal buigen. Het zal barsten voor de uitnodigende hand van Geert Wilders en
gewoon meedoen in een Kabinet Wilders I. De christendemocraten zijn namelijk te machtsgeil. Na vier jaar
afwezigheid willen ze te graag weer deel uitmaken van het centrum van de macht. Hoe beter is deze stelling
te onderbouwen met de gekozen burgemeester. Het CDA was decennia lang tegen de gekozen
burgemeester. Waar komt die plotselinge draai van het CDA dan ineens vandaan? Heel simpel: Op het
moment dat de partijtop de beslissing nam voorstander te zijn van de gekozen burgemeester viel de ene na
de andere CDA-burgemeester weg en werd zijn/haar positie overgenomen door een burgemeester van
VVD-huize en in mindere mate door een burgemeester van de Partij van de Arbeid. De laatste maanden
echter krijgt de ene na de andere CDA’er een mooie burgemeesterspost (Alphen aan den Rijn, Capelle aan
den IJssel) en zwijgt het CDA weer als het graf over de gekozen burgemeester. Saillant detail: De Partij van
de Arbeid, decennia lang voorstander van de gekozen burgemeester, vindt nu dat ‘er meer onderzoek moet
komen naar de haalbaarheid’. Men is dus gewoon van voorstander ineens tegenstander omdat de laatste
maanden veel burgemeestersposten vervallen aan CDA en nu ook D66 (Enschedé, Almere).
Het CDA zal zeker ingaan op een uitnodiging van de PVV. Het zal vervolgens een herhaling van zetten
worden: duizenden CDA leden bijeen in één of andere evenementenhal waarin de nieuwe partijleider de zaal
huilend toespreekt. Nieuwe partijleider? Ja, natuurlijk. Want Sybrand van Haersma Buma zal aftreden en de
partijleiding zal beweren dat Buma de uitspraken ”Onder mijn leiding, zolang ik partijleider ben, komt er geen
samenwerking met de PVV!” op persoonlijke titel deed. Het CDA zal moeiteloos meegaan in de moslimhaat
en zonder blikken of blozen accepteren dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Het zal instemmen met
een enorme kilometers lange muur van Nieuweschans via Oldenzaal naar Vaals en via Goirle naar
Cadzand, naar Israëlisch voorbeeld. Een dergelijk betonnen kolos kost ca. 20 miljard euro maar het CDA zal
accepteren dat dit wordt betaald uit belastinggeld. Een zelfverklaarde oorlog met de Islam; het CDA vindt het
prima! Het CDA zal toekijken hoe tienduizenden ‘anders gekleurden’ worden gearresteerd op basis van
huidkleur en etniciteit, vastgezet en de grens worden overgezet. Allemaal zaken waar het CDA decennia
tegenstander van was. Maar nu ineens voorstander van zal zijn.
Niets is veranderlijker dan het CDA
http://stopdebankiers.eu/niets-is-veranderlijker-dan-het-cda/
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Laat De Rothschild nu de markten in elkaar storten?
Je kunt zeggen wat je wilt over de privé-instelling Rothschild Federal
Reserve Bank (FED) in Amerika, maar niet dat deze wordt gerund
door een stel domoren.
Hoe kan het dan dat deze zelfde Federal Reserve een kapitale
blunder lijkt te maken?
Vorige week werdbekend dat de Amerikaanse Federal Reserve de
rente toch heeft verhoogd in Amerika. De FED doet dit normaal
gesproken omdat de economie weer in de lift zit en om oververhitting
te voorkomen.
Dat is inderdaad hoe het normaal gesproken werkt, echter we leven niet meer in “normale” tijden want alles
is anders dit keer.
De financiële markten reageerden in eerste instantie positief, maar later sloeg overal de twijfel weer toe en
het gevolg was een aanzienlijke beursdaling afgelopen donderdag en vrijdag. De 7e grootste daling ooit op
één dag is gelijk aan de daling van afgelopen donderdag en vrijdag opgeteld.
In twee dagen tijd verloor de Dow Jones maar liefst 620 punten en dat is fors. Ongetwijfeld zullen beleggers
elkaar de komende dagen moed inpraten en zullen aandelen weer wat gaan stijgen tot de volgende
neerwaartse klap wanneer men ook met al het mooipraten de beleggers niet meer over de streep kan
trekken.
Beleggers hebben de neiging nogal eens om de ogen te sluiten voor de werkelijkheid zoals dat
bijvoorbeeldmaandagmorgen gebeurde.
De Amsterdamse beurs hield maandagochtend de blik opwaarts gericht na het dipje aan het begin van de
handel. Beleggers schoven de zorgen over de turbulentie op de oliemarkt even opzij.
De Federal Reserve heeft met de renteverhoging een kolossale blunder gemaakt omdat je de rente niet
verhoogt als de wereldwijde financiële crisis al is begonnen. In financiëel opzicht staat dat gelijk aan
zelfmoord. Het is het soort actie dat je uitvoert wanneer je bewust het wereldwijde financiële systeem
onderuit wilt halen.
Aangezien de Rothschild Federal Reserve onder Joodse controle
staat, zitten daar niet een stelletje halve garen aan het roer. Geen
stelletje dombo’s dus die niet in de gaten hebben dat:
a) De markt in junkobligaties (risicovol met potentiëel hoog
rendement) volledig in elkaar is geklapt net zoals dat in 2008 toen
de crisis begon het geval was.
b) De olieprijs volledig is gecrasht net zoals dat in 2008 het geval
was.
c) De grondstoffenmarkt volledig in elkaar is gestort net zoals dat in
2008 het geval was.
d) Meer dan de helft van de wereldwijde aandelenmarkten voor dit jaar al meer dan 10 procent zijn gedaald.
Dat zijn niet het soort condities waarbij je de rente verhoogt. Wanneer je het dan toch doet, ben je of
knettergek of je wilt het systeem met opzet onderuit halen.
Wat de Federal Reserve heeft gedaan, is een vat benzine leeggieten over een vuur dat al volop brandt
waardoor zaken heel binnenkort volledig uit de hand kunnen gaan lopen.
We komen nu in een paar interessante weken terecht die men het “liquidatieseizoen” noemt. Nee, er worden
(nog) geen bankiers geliquideerd, het is de tijd van het jaar waar beleggers afscheid nemen van slecht
lopende investeringen in bijvoorbeeld bepaalde hedgefondsen.
Deze eisen dan hun inleg terug en de hedgefondsen zijn dan gedwongen om hun aandelen en dergelijke te
verkopen op de open markt om aan voldoende liquide middelen te komen om de beleggers terug te betalen.
Dat kan de nodige problemen opleveren onder deze fondsen, wat dan ook prompt gebeurt want er zijn dit
jaar al meer hedgefondsen onderuit gegaan dan in welke periode ook, sinds 2008.
De dominostenen beginnen om te vallen. Zo zijn inmiddels een aantal bekende fondsen onderuit gegaan
zoals Third Avenue Management, Stone Lion Capital Partners en Lucidus Partners en iedereen doet alsof er
niets aan de hand is.
Een oude rot in het vak, Egon von Greyerz, de oprichter van Matterhorn Asset Management, is ervan
overtuigd dat we aan de vooravond van hele moeilijke tijden staan:
Hij voorspelt: “Ik denk dat we de ene ramp na de andere zullen meemaken. Als eerste in de
junkobligatiemarkt, dan in de opkomende markten en daarna de zogenaamde subprime markt. (Deze markt
betreft leningen aan mensen die eigenlijk niet kredietwaardig zijn)
Het zal het ene na het andere worden. Sinds 2008 toen de wereld bijna kopje onder ging, is het wereldwijde
krediet met 50 procent verhoogd, oftewel 70 biljoen Dollar, en de wereldeconomie heeft nog steeds grote
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moeite om te overleven. Ik denk dat de omslag in vertrouwen wegvalt wanneer de markten instorten en ik
denk dat dit soort dingen heel binnenkort gaan gebeuren”.
Het grotere plan beschouwend en het Ordo ab Chao motto van de elite dan is het niet onwaarschijnlijk om
aan te nemen dat de renteverhoging van de FED bewust is uitgevoerd om de totale chaos in de wereld
aanzienlijk verder te vergroten. Tenslotte zijn mensen pas echt bereid om blindelings orders van de overheid
te accepteren als ze echt bang zijn en echt niets meer hebben. Dat is waar ze naartoe willen en waar we van
de opeenvolgende stappen getuige zijn.
Een bange wereldbevolking, volledig afhankelijk van een totalitaire wereldstaat.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10141:laat-de-rothschild-nu-demarkten-in-elkaar-storten&catid=20:het-complot&Itemid=33

Pope Goes Full Doomsday: “For Those Who Celebrate Christmas… It May Be Their Last”
Speaking before a crowd Pope Francis has made a frightening
prediction. With wars raging the
world over this may be our last Christmas.
In their book Petrus Romanus authors Tom Horn and Cris Putnam made
two startling predictions. In 2012, while Pope Benedict was still in office,
they predicted the occurrence of an event that had not happened for over
600 years – Benedict’s abdication of the Papacy. When Pope Benedict
resigned early the following year it came as a total shock to the one billion
Catholics worldwide. The two researchers, who jokingly say their
inspiration was the Holy Spirit, have remained tight-lipped about how they
were able to forecast an almost unprecedented event so accurately.
But as incredible of a prediction as it was, it is nothing compared to the second one Horn and Putnam put
forth. The two cite a 600-year old prophecy by Saint Malachy who, through inspiration from God reportedly
penned the names of the next 112 Popes in succession. As it turns out, Benedict’s resignation would lead to
the eventual election of Pope Francis, the 112th person on the list. Where things get scary is that the
Prophecy ends with Francis – after him Malachy listed no more successors. The prophecy itself refers
to this final pope as “Petrus Romanus,” or Peter the Roman.
According to Malachy’s prophecy the the world is headed into dark times:
“In extreme persecution the seat of the Holy Roman Church will be occupied by Peter the Roman…”
“Who will pasture his sheep in many tribulations and when these things are finished, the city of
seven hills will be destroyed, and the terrible or fearsome judge will judge his people.
The End.”
Prophecy of the Popes – Attributed to St. Malachy circa 1139 A.D.
Whatever your thoughts on prophecy or prediction, Pope Francis holds incredible influence over the some
one billion Catholics worldwide. He is after all, the successor to Peter, the first Pope and direct disciple of
Jesus Christ. So when the Pope speaks his words have serious ramifications for the Church. Within the last
couple years he has already caused controversy both within the Church and the broader Christian public
surrounding his thoughts on climate change, gay rights, and wealth distribution, with many saying that his
changes to long-held doctrine could lead to the end of the Catholic Church as we know it today.
But his latest warnings could spell the literal End of Days
In a solemn sermon at the Vatican, Pope Francis has announced that Christmas this year will be a “charade”
due to the fact that the globe is currently engaging in World War 3.
…
“It’s all a charade. The world has not understood the way of peace. The whole world is at war,” he said
grimly.
During Mass at Casa Santa Maria the Pope then made a frightening prediction and one that would fulfill
prophecy by suggesting that this year’s Christmas celebrationsmay be our last:
We are close to Christmas. There will be lights, there will be parties, bright trees, even Nativity scenes – all
decked out – while the world continues to wage war,” he said earlier in December.
The Pontiff, who turned 79 on Thursday, elaborated on his views this weekend, telling a crowd, “While the
world starves, burns, and descends further into chaos, we should realise that this year’s Christmas
celebrations for those who choose to celebrate it may be their last”.
Is Pope Francis simply assessing, like many have, the dire situation around the world as it relates to
economic and geo-political strife? Or is he aware that he is, in fact, destined to be the Final Pope who
oversees not just the destruction of the Church, but the entire planet?
Watch: Tom Horn and Cris Putnam discuss Saint Malachy’s Prophecy of the Popes:
https://youtu.be/xdt6SGa44Pk
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Duitse burgers massaal op zoek naar wapens
De Europese bevolking wordt voorbereid op een leuke kerst met
berichten dat er zich een kleine 300 zelfmoordterroristen in ons midden
bevinden; klaar voor actie.
De werkelijke redenen dat de Duitse burger massaal op zoek is naar
zelfverdedigingswapens wordt aan alle kanten verborgen gehouden.
Berichten zoals die enkele dagen geleden verschenen in de Noorse
krant Dagbladet dragen er nu niet echt toe bij dat mensen in Europa zich
meer gaan ontspannen. Volgens een betrouwbare bron van deze
Noorse krant die “deep behind ennemy lines” zou zijn in het hart van het ISIS kalifaat bevinden zich op dit
moment 272 goed getrainde ISIS terroristen in ons midden, klaar om op ieder moment toe te slaan.
Daarnaast staat er in Syrië nog een groep van 150 man klaar zodat we binnen niet al te lange tijd hier
minimaal een dikke 400 zelfmoordterroristen hebben. Volgens de krant betreft het hier heel goed opgeleide
“sleepers”, dat wil zeggen mensen die niet opvallen in hun omgeving, maar op bevel onmiddellijk tot actie
kunnen overgaan. Een dergelijk bericht is alweer voldoende om de bevolking behoorlijk schrik aan te jagen
want wat is de volgende plek waar deze monsters zullen toeslaan?
Wat doet een bevolking echter die echt bang is geworden? Die gaat zich bewapenen.
En dat is nu precies wat er gebeurt in Duitsland, het land dat met de grootste instroom asielzoekers te
maken heeft. Echter die bewapening heeft weinig of niets te maken met de dreiging van mogelijke
zelfmoordterroristen, maar alles met de massale toestroom van asielzoekers.
Duitsland heeft één van de meest strenge wetgevingen op wapengebied in Europa en daardoor vind er nu
een run plaats op niet dodelijke verdedigingswapens zoals pepperspray, gaspistolen en elektroshock
wapens. Zelfs pistolen die lichtfakkels afvuren en muggenspray zijn gewilde objecten.
Daarnaast zijn er een record aantal aanvragen voor een wapenvergunning ingediend.
De run op deze wapens komt echter niet door bangmakende berichten in de pers, maar door de enorme
toename van misdaden door het gehele land.
De Duitse autoriteiten doen echter voorkomen dat de grote belangstelling die de Duitse bevolking opeens
heeft voor wapens niets te maken heeft met de massale toestroom van vluchtelingen.
Gerekend vanaf augustus dit jaar toen de vluchtelingencrisis in
Duitsland explodeerde, is de verkoop van pepperspray met 600
procent toegenomen. In grote delen van het land is dit product
niet meer te krijgen omdat het is uitverkocht.
Volgens een fabrikant van zelfverdedigingsproducten, KH
Security, is de vraag naar hun producten in de 25 jaar dat ze
bestaan nog niet zo hoog geweest. Volgens het bedrijf is er naast
spullen ter zelfverdediging ook grote vraag naar alarmsystemen
voor de woning.
Hetzelfde soort verhalen hoor je door heel Duitsland en volgens voorstanders van de massale immigratie
reageert de Duitse bevolking buiten proportioneel, is er niets aan de hand en stellen ze dat het aantal
misdaden in Duitsland juist daalt in plaats van dat het toeneemt.
Zij zien als oorzaken dat de bevolking zich massaal bewapent het feit dat het ’s avonds vroeg donker is, de
aanslagen in Parijs en de loslopende wolven in het noorden van Duitsland.
Dat is vreemd want de piek van de verkoop van zelfverdedigingswapens begon is september, enkele
maanden voor de aanslag in Parijs in een tijd dat het ’s avonds nog niet echt vroeg donker was.
Volgens een vertrouwelijk rapport dat uitlekte via een Duitse krant daarentegen valt er een enorme toename
te constateren in misdaden begaan door immigranten. Deze behelzen onder andere het op grote schaal
verkrachten van Duitse vrouwen en meisjes, daarnaast andere seksuele vergrijpen en aanrandingen, het
binnendringen van huizen, berovingen, inbraken en handel in verdovende middelen.
Volgens het via de Duitse krant naar buiten gekomen vertrouwelijke politiedocument zijn er in 2014 een
recordaantal van 38.000 asielzoekers aangeklaagd voor misdaden in 2014. Volgens analisten is dit aantal,
meer dan 100 misdaden per dag, nog maar een fractie van het totaal waarvan voor een deel geen aangifte
wordt gedaan. En dan betreft het cijfers uit 2014! Formeel is er helemaal niets aan de hand en de
Süddeutsche Zeitung constateert dan ook dat eenieder die probeert antwoord te krijgen op de vraag waarom
de Duitse burger massaal op zoek is naar wapens, alleen maar stilte ontmoet.
Zo zien we dat overheden enerzijds bevolkingen in een permanente staat van angst houden door iedere
keer met dreigende berichten over mogelijke zelfmoordterroristen naar buiten te komen en anderzijds de
werkelijke dreiging voor de bevolking van het enorm toegenomen aantal misdaden door asielzoekers
volkomen buiten beeld te houden.
Een trend die al is begonnen met de moord op Marianne Vaatstra.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10146:duitse-burgers-massaal-opzoek-naar-wapens&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Pentagon in opstand tegen president Obama om steun voor moslimterroristen
Militaire leiding VS geeft achter rug Obama geheime informatie
aan Rusland, Israël en Duitsland – Obama, Saudi Arabië, Turkije
en Qatar bewapenden ISIS –Hersh bevestigt dat Turkse
president Erdogan Syrië wil inlijven en Ottomaanse Rijk wil
herstellen. Obama, de verwoester van het Midden Oosten, en
volgens Watson in 2016 misschien zelfs wel van het vrije Westen
en de hele wereld.
Seymour Hersh, misschien wel ’s werelds meest gevierde
onderzoeksjournalist die onder andere aantoonde dat de
gifgasaanval in Damascus in 2013 niet door het leger van
president Assad, maar door de door de Westerse-Turkse-Arabische coalitie gesteunde moslimrebellen werd
gepleegd, komt met een nieuwe, ronduit verbijsterende onthulling: de militaire topleiders in het Pentagon zijn
in het geheim in opstand gekomen tegen president Obama, en blijken zijn bevelen inzake het steunen van
islamitische terreurgroepen in Syrië te negeren en zelfs tegen te werken.
Opstand in strijdkrachten VS
De weerstand in het leger tegen Obama kwam in 2013 al tot een uitbarsting toen de president een complete
zee- en luchtvloot bij Syrië had verzameld en vast van plan leek om het land plat te bombarderen. Een
Russische vloot gecombineerd met briljant diplomatiek optreden van president Poetin zorgden er vervolgens
voor dat de Amerikanen zich moesten terugtrekken en de Derde Wereldoorlog werd voorkomen.
Tal van lagere en hoge officieren plaatsten toen foto’s van zichzelf op het internet met voor hun hoofd
stukken karton met daarop teksten zoals ‘Ik ging niet bij de marine om voor Al-Qaeda te vechten in een
Syrische burgeroorlog’. Er waren destijds ook berichten van fel verzet van de hoogste Amerikaanse
generaals, die gewoonweg weigerden om de door Obama bevolen aanval op Syrië in gang gezetten.
Hersh onthult nu dat het Pentagon in het geheim inderdaad in opstand is gekomen tegen Obama. Al eerder
berichtten we over een gelekt DIA rapport waarin de opkomst van ISIS werd voorspeld als de Amerikanen
de rebellen wapens zouden geven om president Assad af te zetten. Het Pentagon wist daarom van meet af
aan dat Obama islamitische terreurgroepen bewapende, en dat het zogenaamde ‘Free Syrian Army’ in rook
was opgelost.
Geheime info aan Rusland, Israël en Duitsland doorgespeeld
De regering Obama weigerde deze feiten echter onder ogen te zien. Sterker nog: het DIA rapport werd
doelbewust als ‘zeer geheim’ geclassificeerd en achter slot en grendel gestopt. Het Pentagon nam
vervolgens het onthutsende besluit om het Witte Huis niet langer te vertrouwen en buiten medeweten van de
president militaire inlichtingen over de door Obama bewapende jihadisten te verstrekken aan Rusland, Israël
en Duitsland.
Deze informatie werd rechtstreeks doorgespeeld aan Assad, die daarmee vervolgens het tij van de
burgeroorlog in zijn voordeel wist te keren. Daarmee zorgde hij er vrijwel zeker voor dat Syrië niet volledig
werd overgenomen door ISIS.
Pentagon saboteerde Obama’s pro-jihad beleid
Veel hoge Pentagon leiders beseften dus al jaren geleden dat Obama’s beleid in Syrië op een totale ramp
zou uitlopen, en ondernamen daarom actie om de doelstellingen van de president te doen mislukken. Het
verstrekken van info aan Assad was tevens de beloning voor de cruciale waarschuwing die de Syrische
veiligheidsdiensten aan Amerika gaven, en waarmee een enorme Al-Qaeda aanslag op de thuishaven van
de Vijfde Vloot in Bahrein kon worden voorkomen.
De Amerikaanse militaire leiding saboteerde vervolgens Obama’s wapenleveranties door de Syrische
rebellen doelbewust verouderd materiaal te geven. Saudi Arabië, Turkije en Qatar compenseerden dit echter
door ISIS van moderne wapens te voorzien, aldus de hoge Pentagon-bron van Hersh.
Erdogan wil inderdaad Ottomaans Rijk herstellen
De grootste verrassing voor de niet geïnformeerde burger –maar niet voor onze lezers- is wellicht dat Hersh
bevestigt dat de Turkse president Erdogan zijn zinnen heeft gezet op Syrië omdat hij het Ottomaanse Rijk wil
herstellen. Daarmee streeft hij feitelijk exact hetzelfde doel na als ISIS, dat een groot grensoverschrijdend
islamitisch Kalifaat wil oprichten waar ook Europa een onderdeel van moet worden. De huidige
migranteninvasie en islamisering van de EU is onderdeel van dat gezamenlijke Turkse/ISIS plan.
Obama en Turken bewapenden ISIS
‘Dit bericht is verbijsterend,’ zegt vaste Infowars verslaggever –en oud topofficial van de regering ReaganPaul Joseph Watson. ‘Het bevestigt namelijk waarom het Witte Huis van Obama er minstens 15 maanden
lang niet in slaagde om ISIS te verslaan. In zijn obsessie om Assad af te zetten heeft Obama welbewust ISIS
bewapend, en samen met Turkije de terreurorganisatie geholpen om het Kalifaat op te bouwen.’
Hoge officieren in het Pentagon komen nu ook openlijk in opstand tegen Obama’s even krankzinnige als
verwoestende beleid, dat alleen al in Syrië aan minstens 200.000 mensen het leven het gekost. En mocht
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Obama’s gedoodverfde opvolger Hillary Clinton eind volgend jaar tot president worden gekozen, dan zal het
Pentagon vermoedelijk ook haar bevelen negeren.
2016: Toekomst van het Midden Oosten, vrij Westen en de wereld staan op het spel
‘2016 lijkt om tal van redenen een cruciaal jaar te worden,’ besluit Watson. ‘Voor de toekomst van het
Midden Oosten, de toekomst van de radicale islam en de toekomst van de vrije wereld. Alles staat op het
spel.’
Xander - (1) Infowars (/ YouTube)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Pentagon-in-opstand-tegen-president-Obama-om-steun-voormoslimterroristen

Turks Russische oorlog voorspeld door Griekse heilige (video)
In een tijd waarin er geen sprake was van enige spanning tussen
Rusland en Turkije voorspelde de Griekse heilige Paisios een komende
oorlog tussen beide landen.
Het zal beginnen rond de Bosporus, de Turken denken dat ze zullen
gaan winnen, maar Turkije zal door de Russen van de kaart worden
geveegd.
Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in en rond het Midden
Oosten gedurende de afgelopen zes maanden dan is er sprake van een
zorgwekkende ontwikkeling.
Die heeft geen betrekking op Syrië, maar wel op buurland Turkije. In
korte tijd is dat land uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor de
wereldvrede.
Het land staat onder leiding van de megalomane psychopaat Erdogan
die behept is met een enorm ego en waar je letterlijk van alles van kunt
verwachten. Iemand die dat voorzag was de Griekse heilige Paisios.
Oudvader Paisios van de heilige berg Athos,geboren Arsenios
Eznepidis en een bekend Orthodoxe monnik uit Farasa, Cappadocië
werd dinsdag de 13e januari 2015 Heilig verklaard door het
Oecumenisch Patriarchaat, tijdens de zitting van de Heilige Synode.
De Heilige Paisios werd al lange tijd door getrouwe gelovigen als een
heilige beschouwd en het was slechts een kwestie van tijd dat zijn
heiligverklaring officieel zou worden afgekondigd.
Paisios overleed in 1994, maar enkele jaren daarvoor deed hij een
aantal opmerkelijke voorspellingen zoals een komende oorlog tussen
Turkije en Rusland.
Ook was hij vrij specifiek over wanneer dit zou gaan gebeuren:
Opmerkelijk is uiteraard dat Paisios begin jaren negentig spreekt over
een oorlog tussen Rusland en Turkije omdat er op dat moment geen
enkele aanleiding voor was.
Volgens Paisios zullen de Grieken indirect beter worden van deze oorlog want de stad die nu bekendstaat
als Istanboel, maar in vroegere tijden als Constantinopel, zal door de Russen worden teruggegeven aan de
Grieken.
De Turks Russische oorlog zal beginnen rondom de Bosporus, de belangrijke doorvaart tussen de Zwarteen de Middellandse Zee. Op dit moment zijn er al regelmatige schermutselingen rondom de Bosporus en
verhalen en geruchten over mogelijke afsluiting ervan door Turkije.
Iets wat verder door Paisios wordt gezegd en goed bij het personage van Erdogan past, is dat de Turken
heel overmoedig zijn en denken dat zij die oorlog met Rusland wel even zullen winnen.
Niets is minder waar want er zal uiteindelijk niets van Turkije overblijven. Het land zal in stukken worden
opgedeeld en ook de Koerden zullen een eigen staat krijgen.
Paisios zegt dat de Russen uiteindelijk zullen oprukken tot aan de Perzische Golf, waarna ze door de
Westerse landen worden gesommeerd om daar weer op te krassen, wat Rusland zal weigeren.
Hieruit zal dan uiteindelijk een oorlog ontstaan, waarbij ook de Europese landen zullen worden betrokken.
Wat dan allemaal weer aardig in lijn ligt met wat de Duitse Nostradamus, Alois Irlmaier, voorspelde.
Volgens Paisios zal het allemaal niet zo prettig verlopen verder. Er zal een wereldoorlog ontstaan met
verregaande verwoestingen en slachtoffers waarbij Rusland uiteindelijk verslagen zal worden.
https://youtu.be/i4qpT_ow3sc
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10138:turks-russische-oorlogvoorspeld-door-griekse-heilige&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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Rusland profiteert van Europese sancties (video)
Na het laten neerschieten van MH17 was er door Amerika voldoende
druk opgebouwd om nu eindelijk eens zware sancties tegen Rusland
in te stellen.
Daarnaast spande de VS met Saoedi Arabië samen om de Russische
oliemarkt onderuit te halen en al die maatregelen schijnen nu een
averechts effect te hebben.
Ons land doet weer volop mee met de verlenging van de tegen Rusland ingestelde economische sancties.
De Europese Unie heeft de handelssancties tegen Rusland maandag met zes maanden verlengd. Ze
zouden op 31 januari aflopen, maar blijven van kracht tot 31 juli 2016, besloten de 28 lidstaten.
De Russische president Vladimir Poetin moet de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne
zover krijgen dat ze meewerken aan een oplossing voor het conflict. Pas dan is er zicht op versoepeling van
de economische sancties.
Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) noemt de verlenging van de sancties een "belangrijk, duidelijk
en eenduidig" signaal aan Rusland.
Dat is kranige taal Koenders. Daar zal Vladimir Poetin van onder de indruk raken.
Het werkelijk gevolg van deze ingestelde sancties zijn enorme verliesposten voor ons bedrijfsleven en een
Rusland dat steeds harder begint te lachen.
Want, zoals wij al dikwijls schreven, hebben die sancties er alleen maar voor gezorgd dat de toenadering
tussen China en Rusland steeds concretere vormen aanneemt. De twee supermachten stemmen ongeveer
gelijk voor wat betreft de geopolitieke zaken bij de Verenigde Naties en gaan op allerlei gebieden steeds
nauwer samenwerken.
Terwijl iedereen dacht Poetin wel even op de knieën te dwingen met sancties is Rusland in oktober Saoedi
Arabië voorbijgestreefd als grootste olieleverancier aan China.
Hoe die verhoudingen lagen in de jaren daarvoor, is te zien in de volgende grafiek. In 2010 levert Rusland
een relatief kleine hoeveelheid olie aan China, maar dat klimt gestaag.
In 2014 is het echter nog een flink stuk verwijderd van de Saoedische hoeveelheid.
Nu komt er het bericht dat ook in de maand november van dit jaar
Rusland meer olie heeft geleverd aan China dan Saoedi Arabië. Wat
daarnaast natuurlijk van groot belang is, is dat Gazprom (de derde
grootste olieproducent in Rusland) vanaf januari alle verkopen aan
China niet meer afrekent in Dollars, maar in Yuan. Dit zal het einde van
de Petrodollar uiteraard aanzienlijk bespoedigen.
Hoe goed de Nederlandse en Belgische sancties, samen met de rest
van Europa, hebben gewerkt zie je in de volgende grafiek. Zes jaar
lang had Rusland te maken met teruglopende olie-export, maar vanaf
het moment dat de sancties zijn ingesteld, zie je weer een heel
gezonde exportgroei.
Er doen in het Kremlin niet bevestigde geruchten de
ronde dat Poetin binnenkort weer eens langs komt bij
koning Willy om te proberen nog wat meer sancties
tegen Rusland los te peuteren. Eerdere gesprekken
tussen de twee waren al interessant.
https://youtu.be/gPvP01IKylo
De vorig jaar door Saoedi Arabië gestarte prijsoorlog
op het gebied van olie had als doel om Rusland uit
de markt te werken en zodoende er alsnog voor te
zorgen dat de Syrische president Assad zou
ophoepelen.
Ook die strategie heeft jammerlijk gefaald.
In plaats van hun doelen te bereiken heeft Saoedi
Arabië nu een groot tekort op hun begroting. Een tekort
dat inmiddels is opgelopen tot 20 procent van het BNP,
waardoor ze gedwongen worden geld te lenen.
Ondertussen produceert Rusland nu de meeste olie
sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie en zijn ze
aardig op weg om ook Saoedi Arabië van de troon te
stoten als grootste olieleverancier ter wereld.
Zelfs met de huidige lage olieprijzen verdient Rusland
nog heel aardig aan de olie. Dat heeft dan weer te

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 5 0

maken met de lage productiekosten, wat nog weer eens verder in de hand wordt gewerkt door de lage
Roebel. De Russische Staatssecretaris voor Energie, Kirill Molodtsov, heeft nog een boodschap voor de
Saoedi’s: “Ik zal je vertellen op welk punt de Russische oliemaatschappijen productie zullen minderen en dat
is wanneer de prijs van olie is gedaald tot o Dollar per vat”.
De Saoedi’s die dit plan in samenwerking met Skull and Bones Man John Kerry hadden bekokstoofd, zitten
nu met de gebakken peren. Ze hebben een gat in de begroting van 20 procent en Assad blijft zitten waar hij
zit. Terwijl de glimlach op het gezicht van Poetin steeds groter zal worden, zit ook Europa met de gebakken
peren: De economische crisis in Rusland heeft meer gevolgen voor Europa dan tot nog toe werd
aangenomen. Volgens het Oostenrijkse onderzoeksinstituut voor Economie Wifo staan er in Europa meer
dan twee miljoen banen op de tocht en loopt de economische schade mogelijk op tot 100 miljard euro.
Maar het geven van een "belangrijk, duidelijk en eenduidig" signaal zoals Koenders dat zegt, is natuurlijk
veel belangrijker. Niet echt in het belang van het Nederlandse volk wat hij zou moeten vertegenwoordigen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10147:rusland-profiteert-vaneuropese-sancties&catid=37:wereld&Itemid=50

Schokkende ontwikkeling MH17 ramp (video)
Net voor kerst krijgen de nabestaanden van de MH17 ramp een
boodschap waar ze niet blij mee zullen zijn. Een bericht wat iedere twijfel
van een doofpotaffaire betreffende deze rampvlucht voorgoed wegneemt.
Zelfs voor de meest doorgewinterde overheidssupporter moet nu toch de
maat een keer vol zijn. Hoeveel leugens kan een mens accepteren?
De ramp met de Malaysia Airlines vlucht MH17 vond plaats op 17 juli 2014.
Het is één van de meest besproken vluchten en uiteindelijk is er een soort “onderzoek” uitgevoerd door
Nederland. Een onderzoek waarbij via de Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV) enkele nietszeggende
rapporten zijn verschenen en wat via het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie de
uiteindelijke daders voor de rechter moet brengen.
Er is al enkele malen voorzichtig een voorzet gegeven over hoe moeilijk het zou worden om deze daders
voor een rechter te krijgen. De bedoeling hiervan was om de nabestaanden en het volk erop voor te
bereiden dat er nooit iemand berecht gaat worden. Een soort variatie van het Demmink verhaal. Ook hij zal
nimmer voor een rechter verschijnen of in ieder geval nooit veroordeeld worden.
En nu, nota bene anderhalf jaar na de ramp, komt er naar buiten dat Oekraïne geen primaire radarbeelden
van het ongeluk beschikbaar wil stellen. Ze doen dit door te zeggen dat ze dit niet kunnen omdat alle civiele
radarinstallaties in dat gebied net op die dag periodiek onderhoud hadden.
Als er één iemand ter wereld is die dít gelooft dan is er geen hoop meer. Dit is een leugen, zó enorm van
omvang, dat er eenvoudigweg geen woorden voor zijn. Primaire radarbeelden zijn “echte” radarbeelden die
ontstaan door reflectie van het object en niet door het antwoorden via transponders. Dit laatste noemt men
secundaire radar. Een militair toestel vliegt meestal zonder een transponder aan te zetten, dus is dan wel
zichtbaar op primaire radarbeelden, maar niet op secundaire.
Het wordt nog walgelijker. Naast alle civiele radarsystemen die op deze dag onderhavig zouden zijn aan
periodiek onderhoud en daardoor niet werkten, deden ook de militaire radarinstallaties helemaal niets in dat
gebied. De reden daarvoor zou zijn dat er die dag geen militaire vliegtuigen actief zouden zijn.
Ook dat is een flagrante leugen want diverse getuigen hebben die dag militaire jets waargenomen. Los
daarvan is het natuurlijk onmogelijk dat een land zijn militaire radarsystemen niet operationeel heeft omdat
er die dag geen militaire vluchten zouden zijn. Hoe zit het dan als een vijandelijk militair vliegtuig Oekraïne
binnenvliegt? Die mag zomaar ongehinderd doorvliegen omdat de civiele radars last hebben van periodiek
onderhoud en de operators van de militaire radarsystemen een ATV dag hebben?
Als je wilt liegen, kom dan in ieder geval met een leugen die een beetje hout snijdt en niet met bovenstaand
stompzinnig verhaal. Net zo stompzinnig als het verhaal van de Voorzitter van OVV, Tjibbe Joustra. De man
die weet te vertellen dat hij satellietbeelden heeft gezien maar dat die niet publiekelijk bekendgemaakt
mogen worden vanwege de staatsveiligheid. Afgezien van de grove leugens van Oekraïne, hoe is het
hemelsnaam mogelijk dat de leider van het onderzoek, Nederland, er anderhalf jaar na de gebeurtenis
achterkomt dat er geen primaire radarbeelden zijn? Dat feit is misschien wel de grootste schoffering die de
nabestaanden van de slachtoffers te verwerken hebben gekregen.
Dat ze zo in de maling zijn genomen door een Bilderberglakei, Teflon premier Rutte, die belooft de onderste
steen boven te halen en die persoonlijk verantwoordelijk is voor deze blamage.
Toegeven dat het een doofpot is, dat zullen ze namelijk nooit!
https://youtu.be/HQHZe24tkKs
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10151:schokkende-ontwikkeling-mh17ramp&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
‘Wereld over een jaar waarschijnlijk onherkenbaar’
Het roer moet om naar een soort alomvattend wereldwijd
ecologisch christelijk-islamitisch Marxisme. Zo niet, dan gaat
de wereld al heel snel zijn ondergang tegemoet, zo denkt de
paus.
Paus Franciscus waarschuwt de wereld dat we dit jaar
mogelijk voor het laatst kerst vieren. Volgens de leider van de
Katholieke Kerk is de situatie in de wereld nu zo ernstig, dat
de eindtijd is begonnen en we in 2016 in totale chaos terecht
dreigen te komen. In oktober haalden de Italiaanse media nog
twee hoge insiders van het Vaticaan aan die beweerden dat de paus zou overwegen om volgend jaar af te
treden, omdat zijn ‘Nieuwe Wereld Orde’ doelstellingen inmiddels zouden zijn bereikt.
Franciscus deed zijn opmerkelijke uitspraak in een sombere preek aan gelovigen op het St. Pietersplein in
het Vaticaan. De chaos in de wereld toont volgens hem aan dat de ‘eindtijd’ is begonnen –wat hij maart 2014
overigens ook al stelde-, een term die in het christendom wordt gebruikt voor de in de Bijbel voorzegde
dramatische wereldgebeurtenissen –waaronder een wereldwijde oorlog met ontelbare slachtoffers- die pal
aan de terugkeer van Jezus Christus vooraf zullen gaan.
Over een jaar zal de wereld waarschijnlijk onherkenbaar zijn veranderd, zo vreest de paus, die in de eerste
helft van dit jaar letterlijk verklaarde dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Op 8 december riep hij
vervolgens zijn eigen versie van het Joodse Jubeljaar uit.
‘Deze kerst is schertsvertoning en kan wel eens de laatste zijn’
Tijdens een mis begin december in de Casa Santa Maria noemde Franciscus het kerstfeest van dit jaar ‘een
schertsvertoning’. ‘We zijn dicht bij kerstmis. Er zullen lichtjes zijn, feestjes, verlichte bomen, zelfs
geboortescenes, allemaal versierd, terwijl de wereld doorgaat met oorlog voeren.’
De katholieke opperpriester, die vorige week donderdag 79 werd, hield de massa op het St. Pietersplein
voor dat ‘terwijl de wereld verhongert, brandt, en verder in chaos wegzinkt, moeten we ons realiseren dat de
kerstvieringen van dit jaar voor degenen die ervoor kiezen het te vieren wel eens hun laatste kan zijn.’
‘Tenzij het pad naar vrede wordt herkend moeten we wenen voor het dagelijks toenemende aantal
onschuldige slachtoffers, en God om vergeving vragen. Net als Jezus en God ween ik ook.’
Socialistische Nieuwe Wereld Orde
Wat Franciscus waarschijnlijk met ‘het pad naar vrede’ bedoelt kan uit zijn eerdere preken, toespraken,
encycliek en acties worden opgemaakt. De paus is een van de hoogste ‘Nieuwe Wereld Orde’ topleiders die
met succes ‘Agenda-2030’ erdoor hebben gedrukt, het alomvattende Marxistisch-socialistische VNprogramma waarmee een groot deel van de welvaart in het Westen met torenhoge milieubelastingen wordt
verplaatst naar de Derde Wereld, en de oorspronkelijke Europese en Amerikaanse landen, volken en
culturen worden uitgewist door deze te overspoelen met miljoenen (moslim)migranten.
Met zinnen zoals ‘De christelijke traditie heeft nooit het onschendbare recht op privé bezit erkend’ en ‘de
onrechtvaardige gewoonten van een deel (het Westerse) van de mensheid’ (3) werd goed duidelijk dat de
paus een groot voorstander is van een wereldwijd socialistisch herverdelingsprogramma. Ook vindt hij dat
iedere christen een ‘ecologische bekering’ nodig heeft (4), en verhief hij Maria tot ‘Moeder enKoningin van
de hele schepping’ – feitelijk dus tot de ‘vrouw van God’, al gebruikt hij die term (nog) niet letterlijk (5).
Samenvoeging christendom en islam
Franciscus heeft in navolging van zijn voorganger grote stappen gezet naar het samenvoegen van het
christendom en de islam tot een min of meer universele religie (in de wandelgangen ‘crislam’ genoemd). Zo
boog hij tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul eind vorig jaar in de Blauwe Moskee tijdens het
gebed tot Allah van de grote mufti Rahmi Yaran eveneens zijn hoofd richting Mekka.
Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat
dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die
het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op de
jongste dag de mensheid zal oordelen.’ (2)
‘Kerk in monsterachtig iets veranderd’
Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken –inclusief zijn meest
recente ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, die persoonlijk met de Vaticaanse insiders in contact zou
staan, concludeerde dat ‘het geen wonder is dat Paus Franciscus volgend jaar zijn aftreden aan de wereld
bekend zal maken. Hij heeft de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft
met de leringen van Jezus Christus.’
Xander - (1) YourNewsWire (/YouTube), (2) Vatican, (3) Vatican (VI.93), (4) Vatican (6.III.217),
(5) Vatican (6.VIII)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Paus-waarschuwt-Eindtijd-begonnen-deze-kerst-mogelijklaatste-voor-de-mensheid
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Kremlin: Terroristeninvasie naar Europa moet worden gestopt
Voorzitter Russisch parlementair comité Buitenlandse Zaken: Angela Merkel staat onder invloed van de VS
– ‘Turkse deelname oliesmokkel ISIS bevestigd’ – Voorzitter Russisch parlement noemt NAVO
‘kankergezwel dat moet worden opgeheven’
Merkel vertegenwoordigt niet de belangen van Duitsland, noch
van Europa, maar van de VS, de globalisten en van zichzelf.
Zodra Europa als gevolg van de moslimmigrantentsunami volledig
instort zal ze vermoedelijk de eerste zijn die haar biezen pakt naar
een veilig toevluchtsoord.
Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft tijdens een persconferentie gezegd dat ‘wij de invasie
van als vluchtelingen vermomde terroristen naar Europa zouden
moeten voorkomen’. De ‘humanitaire catastrofe’ in het Midden
Oosten is in de ogen van het Kremlin het gevolg van ‘een onverantwoordelijke en kortzichtige inmenging
(door de VS en de NAVO) in de interne zaken van soevereine staten.’ Volgens de voorzitter van het
parlementaire comité Buitenlandse Zaken, Alexej Pushkov, voert bondskanselier Merkel feitelijk het
Amerikaanse beleid uit, ten koste van Rusland en Europa.
Moskou ‘sluit niet uit’ dat de acties van de VS in het Midden Oosten de migrantencrisis in Europa hebben
veroorzaakt, aldus woordvoerder Maria Zakharova. ‘Wij kijken met grote bezorgdheid naar de massale
komst van vluchtelingen uit het Midden Oosten en Noord Afrika naar Europa. Dit is een humanitaire
catastrofe, die het gevolg was van de onverantwoordelijke en kortzichtige inmenging in de interne zaken van
soevereine staten, met het doel hen te destabiliseren en niet gewenste regeringen in de regio met geweld te
veranderen.’
Vorige week noemde president Poetin het in een TV-interview ‘niet te tolereren’ dat buitenlandse machten
met geweld proberen wettig gekozen regeringen zoals in Syrië omver te werpen. Het veelzeggende
commentaar op Zero Hedge: ‘Tussen Libië, Irak en Syrië is de VS waarlijk ‘de Dood, vernietiger van
werelden’ geworden.’ (3) Vorige week noemde de voorzitter van het Russische parlement, Sergei Naryshkin,
de NAVO ‘een kankergezwel in het Europese continent, dat beter opgeheven kan worden.’ (4)
Kremlin kan door moslims ingenomen Europa preventief aanvallen
‘Wij zouden de invasie van als vluchtelingen vermomde terroristen naar Europa moeten voorkomen,’ aldus
Zakaharova. Analisten waarschuwden dit jaar al vaker dat de Russische leiders de door Washington en
Brussel gewilde destabilisering en islamisering van Europa maar tot op zekere hoogte zullen toelaten.
Het Kremlin beseft namelijk dat een aan de islam ten prooi gevallen, met kernwapens uitgerust Europa zich
vervolgens tegen Rusland zal keren. Zodra dit dreigt te gebeuren is een preventieve Russische militaire
aanval op het dan grotendeels door moslims ingenomen Europa zeer waarschijnlijk.
Samenwerking Turkije en ISIS bevestigd
Zakharova zei tevens dat de smokkel van door ISIS gestolen olie naar en door Turkije door andere bronnen
is bevestigd. Zo publiceerde de Deense krant Klassenkampen een artikel over een onderzoek van het
consultancy bedrijf Rystad Energy, dat eveneens constateerde dat de Turken deelnemen aan de
oliesmokkel van ISIS.
Moskou is dan ook benieuwd of de Turkse president Erdogan nu echt aftreedt, zoals hij vol bravoure heeft
beweerd. ‘En zoals u weet voert Rusland maatregelen uit om de olieleveranties door de terroristen te
stoppen,’ voegde ze eraan toe.
Angela Merkel belangrijkste pion voor VS tegen Rusland
De Russische regering ziet daarnaast ‘geen redelijke logica’ in het uitbreiden van de Amerikaanse sancties.
‘Het politieke establishment in de VS lijkt enkel gemotiveerd te zijn door de wens om Rusland pijn te doen, te
schenden en problemen te bezorgen.’ (1) In het eerder genoemde TV-interview zei ook president Poetin dat
‘Europa een eigen onafhankelijk buitenlands beleid heeft opgegeven, en daardoor een deel van zijn
soevereiniteit aan de VS heeft overgedragen’ (3).
Belangrijkste Amerikaanse pion in Europa is in dit opzicht de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens
Alexei Pushkov, voorzitter van het parlementaire comité Buitenlandse Zaken, is zij er hoogstpersoonlijk
verantwoordelijk voor dat de EU de sancties tegen Rusland heeft verlengd. ‘Ik geloof dat de EU zonder
Merkel de sancties al had afgezwakt of zelfs had opgeheven.’ Merkels harde houding komt in zijn ogen door
‘de Amerikaanse invloed’ op haar. ‘Die invloed op Europa, Duitsland en bijzonder op Merkel moeten we niet
onderschatten.’ (2)
Xander - (1) Sputnik News, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Zero Hedge (/ YouTube)
(4) Sputnik News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Kremlin-Terroristeninvasie-naar-Europa-moet-worden-gestopt
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Turks protest tegen Kerstmis
http://www.middleeasteye.net/news/turkey-christmas-not-happy-1848737240
Na oliestaatje Brunei, en subsidieland Somalië beginnen ze nu ook in Turkije (NATO-partner, EU-kandidaat)
ongelofelijk te zeikstralen over kerstmis. Ons Turks is tamelijk beroerd. Maar uit dat spandoek van die
hoofddoek mevrouw hierboven maken wij op dat er "een piemel moet" in onze traditie. Mocht u denken: Ja,
laat ze lekker. Dat Land is Hun Land & Nouja, het komt nu tenminste niet dichtbij. Think again... Fijne
kerstdagen! Zo ZAAIT moslimpagina op Facebook in NL HAAT tegen mensen die Kerst vieren. Meer dan
75000 moslims vinden dit okay!
http://www.geenstijl.nl/

Niemand ziet dat de wolken vierkant zijn (video) [chemtrails]
Er zijn van die mensen die goed bezig zijn met hun gezondheid en
heel goed uitkijken dat ze bijvoorbeeld alleen maar biologisch eten.
Vaak kijken deze mensen niet omhoog en hebben ze geen idee dat
hun biologisch eten is vervuild door de chemische ellende afkomstig
van de chemtrails boven onze hoofden.
Soms is het een verademing om naar iemand te luisteren die zegt
wat velen van ons voelen en denken.
Dat is het geval met de video hieronder met een iets meer dan twaalf
minuten durende opname van een ons verder niet bekende man.
Iemand die zich steeds meer opwindt en nu eindelijk wel eens
antwoord wil over wat er boven onze hoofden gebeurt.
Zo vertelt hij op bezoek te zijn gegaan bij vrienden en dat ze gezamenlijk gezond hebben gegeten.
Waarbij hij zich dan boos maakt over het feit dat mensen klaarblijkelijk wel de moeite nemen om te zorgen
dat ze gezond biologisch voedsel binnen krijgen, maar dat het hen geen bal interesseert dat ze onder
vierkante wolken lopen en chemische troep inademen en eten.
Hij vraagt zich dan ook af hoe ver het moet komen. Moet het tot een punt escaleren waarop wij allemaal met
slangetjes in onze neuzen lopen om nog adem te kunnen halen?
Hij zegt verder iets wat je ook andere wel hoort zeggen, "Toen ik een kind was, zag de lucht er heel anders
uit en had je geen vierkante wolken".
Je ziet iets gebeuren met de man wat je wel vaker meemaakt als je dingen moet blijven herhalen en
herhalen omdat simpelweg niemand het ziet of wil zien. Hij wordt boos en windt zich steeds meer op over de
totale blindheid van de mensheid. Niet alleen voor wat betreft chemtrails, maar alles.
Dat alles wat wij zien een spel is van de machthebbers en dat de chemische elementen die in de lucht over
onze hoofden worden uitgestrooid daar een onderdeel van zijn.
Zijn conclusie is dan ook dat het nieuwe modewoord "fake" (nep) moet worden. Alles in onze wereld is nep.
Waar de man in de video misschien nog wel het meest boos over wordt, nog bozer dan op de mensen die dit
allemaal veroorzaken, zijn de schijnheiligen die doen alsof ze met hun speciale bewuste dieëten zo
supergezond zijn, terwijl ze weigeren om hoger te kijken dan ooghoogte.
Een verschijnsel wat je vaker tegenkomt in onze huidige maatschappij: Mensen die niet willen weten wat er
gebeurt. Die net doen alsof alles goed is en die vertikken om het bewijs dat hen in het gezicht staart te
accepteren.
Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Doe net als de man in de video hieronder. Praat over
de ziekmakende chemtrails boven onze hoofden met alles en iedereen.
Net zolang totdat er eindelijk iets aan wordt gedaan.
https://youtu.be/ziDy_OHeRpk
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10148:niemand-ziet-dat-de-wolkenvierkant-zijn&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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CERN heeft aanwijzingen voor ‘deeltje dat sleutel kan zijn tot andere dimensies’
Robin de Boer 24 december
De ondergrondse deeltjesbotser LHC, waarmee in
2012 het langgezochte higgsdeeltje werd
aangetoond, heeft mogelijk een nieuw deeltje
ontdekt dat de sleutel zou kunnen zijn tot andere
dimensies.
De twee detectoren van de deeltjesversneller, Atlas
en CMS, zien bij een energie van 700 GeV (gigaelektronvolt) meer fotonparen dan verwacht. Al enkele
weken doen op en rond CERN geruchten de ronde dat de fotonparen ontstaan als een nog onbekend zwaar
deeltje uit elkaar valt. Het zou kunnen gaan om een zwaarder familielid van het higgsdeeltje.
Het higgsdeeltje verklaart hoe deeltjes aan hun massa komen. Bij de ontdekking werd al gespeculeerd over
eventuele zwaardere higgsdeeltjes.
Graviton
Een higgsdeeltje is niet de enige mogelijkheid die wordt genoemd. Sommige theoretici speculeren dat er een
verband is met de zoektocht naar donkere materie. Het signaal zou een stap kunnen zijn in de richting van
nieuwe fysica. Anderen denken dat het signaal wijst op het bestaan van het graviton, een hypothetisch
deeltje dat de zwaartekracht overbrengt in kwantumzwaartekrachtsystemen. Volgens sommige
wetenschappers maakt dit deeltje verschillende dimensies mogelijk in het universum.
Nieuw gouden tijdperk
Kortom, beide detectoren van de LHC zien bij 700 GeV iets geks, maar vooralsnog weet niemand wat het
gevonden signaal precies is. Na de traditionele winterstop gaan de experimenten weer verder.
Een woordvoerder liet weten dat er vooralsnog geen tekenen zijn gevonden van minuscule zwarte gaten, die
inzicht moeten geven in andere dimensies, of andere exotische verschijnselen. Hij kon de gemelde sporen
van nieuwe deeltjes niet bevestigen. Uitgesloten zijn de deeltjes daarmee overigens ook niet.
“Als het signaal echt is, kan dit het begin zijn van een nieuw gouden tijdperk voor de deeltjesfysica,” twitterde
de Franse natuurkundige Adam Falkowski.
[Express, Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/cern-heeft-aanwijzingen-voor-deeltje-dat-sleutel-kan-zijn-tot-andere-dimensies/

MH17. De radarbeelden, Rutte. De radarbeelden
Telegraaf, hedenmorgen: "Het CDA wil dat het OVV-onderzoek naar de radaren satellietbeelden rond de tijd van de massamoord op de inzittenden van vlucht
MH17 wordt heropend." Vrije maar zeer terechte vertaling: Pieter Omtzigt is
nog steeds ZIEDEND om de bizarre antwoorden van Van der Steur over de
ontbrekende radarbeelden van vlucht MH17 en eist een nieuw, beter en minder
VVD-gekleurd onderzoek van de MH17-doofpot. Afgelopen week, heel
opportuun tijdens het bonnetjesdebat over de Teevendeal, gaf MinJus Steur
antwoorden op Kamervragen vrij waarin hij openlijk erkende dat het nog nooit
voorgekomen was dat een luchtramp onderzocht werd zónder radarbeelden. De Onderzoeksraad voor de
VVD van Tjibbe Joustra (VVD) concludeerde echter doodleuk dat de dader ook welgevonden aangewezen
kan worden zónder die radarbeelden. Dat is dus onzin: je kan geen dader voor het gerecht slepen op basis
van halve bewijzen, en je kan geen verdachten uitsluiten zonder een volledig overzicht. Het is heel simpel:
Ard van der Steur kent 198 Nederlanders die zijn overleden zonder dat hun eigen regering moeite doet om
de radarbeelden van hun doodsvlucht te achterhalen. En Jeroen Akkermans (RTL) somde de onderste
stenen van MinPres Mark vorige week nog eens op. Wanneer, wanneer gaat het eens breed doordringen
dat de VVD er alles aan doet om het onderzoek naar de aanleiding, de oorzaak en de daders van MH17 in
de diepste laden van het Binnenhof probeert te verbergen en dat Nederland te veel losse eindjes laat
hangen om tot een bevredigend resultaat (dus: een veroordeling van de daders) te kunnen komen? Rutte.
Verneukt. MH17. Niet meer, niet minder. En zolang Oekraïne de suggestie in leven houdt dat hun militaire
en civiele radars geen beelden hebben geproduceerd, zijn zij een verdachte, en geen bondgenoot, in het
onderzoek.
De regering durft de Russen niet aan te (laten) spreken op hun nalatigheid, en de Oekraïeners mogen hun
beelden geheim houden van Rutte. Omtzigt opTwitter: "Als NL regering zich erbij neerlegt dat ze
radarbeelden MH17 niet hoeft, zoekt ze niet naar onderste steen." En zo is het.
http://www.geenstijl.nl/
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Zes tekenen waaruit blijkt dat 2016 spannend wordt
Je hoeft geen complotdenker te zijn om te constateren dat er het
afgelopen jaar weer talloze dingen zijn gebeurd die de individuele
vrijheid nog weer verder hebben beperkt.
Eensgezind gaat de mensheid verder naar een maatschappij die 24/7
wordt geobserveerd.
Het Orwelliaanse totalitarisme dringt steeds verder door in ons
dagelijks leven. De vragen die ook in het nieuwe jaar open blijven
staan, is hoever deze inbreuk op onze nog resterende vrijheden zal
gaan en hoelang men daar nog mee wegkomt.
Zoals de obsessie die overheden hebben met het permanent bespioneren van alles wat burgers uitspoken.
Zo heeft Amerika bijvoorbeeld enkele dagen geleden de beruchte CISA spionage wet aangenomen. Ze
hadden deze zo’n beetje vastgeplakt aan de begroting omdat de wet op zich geen schijn van kans had om
aangenomen te worden. “Het land van de vrijheid” dat zich bezighoudt met het met geweld “brengen van
democratie” naar andere delen van de wereld is een belediging geworden voor alles wat met fatsoen en
beschaafdheid te maken heeft.
Wat betreft het financiële systeem werd er ook in 2015 geen werkelijke oplossing gevonden voor problemen
zoals die zich voordoen in de Eurozone. Daar bovenop is het financiële systeem als geheel nog weer dieper
in de schulden geraakt.
De vraag is hoelang de Centrale Banken er nog in slagen om de problemen voor zich uit te blijven schuiven,
zonder dat er echt een totale hervorming van het systeem plaatsvindt.
Wat hierna volgt zijn zes ontwikkelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, maar die in 2016 waarschijnlijk
nog veel grotere (negatieve) gevolgen zullen hebben.
1) Geopolitieke ontwikkelingen
We hebben het afgelopen jaar een aantal zorgwekkende geopolitieke ontwikkelingen meegemaakt. Door het
slepende conflict tussen Oekraïne en Rusland, territoriale conflicten tussen Japan en China, de steeds
verder escalerende proxyoorlog in Syrië, de vluchtelingencrisis in Europa en het toenemen van religieuze
spanningen over de hele wereld als gevolg van de opkomst van ISIS, is de wereld in toenemende mate
instabieler geworden.
Zonder hier verder op de details van al die conflicten in te
gaan is het duidelijk dat ze allen de potentie hebben om op
grote schaal te escaleren. Vanuit het perspectief van het
Westen waren de conflicten en de oorlogen van de laatste
decennia altijd ver weg.
Nu echter zien we dat dit aan het veranderen is.
Toekomstige conflicten en oorlogen zullen dichterbij huis
worden uitgevochten. Wij moeten ons voorbereiden op een
periode van toenemende instabiliteit.
2) Het totalitarisme is in opkomst
Het plotseling verschijnen van ISIS en vergelijkbare groeperingen is een zorgwekkende ontwikkeling die een
mix van gevoelens oproept bij de meesten. Een gevoel van woede, angst, verdriet en nog veel meer.
Uiteindelijk leiden zij allen tot hetzelfde resultaat: Overheden zijn op zoek naar meer controle over hun
burgers en ze doen dit door de individuele vrijheden te beperken.
Een voorbeeld hiervan is het terugdringen van contant geld onder het mom van terrorismebestrijding en
illegale activiteiten. Banken leggen steeds meer beperkingen op over de hoeveelheid contant geld die
iemand kan storten of opnemen en in veel Europese landen bestaat er al een limiet op de hoogte van
toegestane contante bedragen bij transacties.
Wanneer we naar de nabije toekomst kijken dan zal deze trend zich voortzetten en wij begeven ons richting
Orwelliaanse politiestaat waarbij niemand nog enige financiële zaken privé kan houden.
Een ander heet hangijzer is het ontwapenen van de massa. Als je een bevolking wilt controleren dan moet je
ze zeker zo snel mogelijk de wapens afpakken. Daarom zie je dan ook altijd dat bij de aanvallen op eigen
burgers door de overheid, zoals recentelijk in Parijs en in San Bernadino, de aangewezen moslim
zondebokken altijd gebruikgemaakt zouden hebben van legaal geregistreerde wapens.
Zoals de voormalig Amerikaanse president Thomas Jefferson ooit zei, “De belangrijkste reden voor de
bevolking om het recht op wapens te behouden is dat ze die als laatste redmiddel kunnen gebruiken om
zichzelf te verdedigen tegen de tirannie van de overheid”.
De tirannie bij ons gaat verder dan de nationale overheid want zoals we onlangs hebben kunnen lezen
worden de EU lidstaten gedwongen om hun soevereiniteit op te geven ten behoeve van de Nazistaat
Europa.
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Het nieuwe Europese leger, FRONTEX, wordt in het leven geroepen om de buitengrenzen van Europa te
bewaken. Dit leger heeft het recht om te opereren in EU lidstaten ookal zijn individuele landen het hier niet
mee eens.
3) De Griekse “redding” binnenkort bij een land bij jou in de
buurt?
Begin 2015 werd het nieuws gedomineerd door berichten dat
er mogelijk sprake zou zijn van een “Grexit”. Na de Griekse
verkiezingen leek het een reële mogelijkheid dat Griekenland
de Eurozone zou verlaten. Maar, helaas pindakaas voor de
Grieken, het land werd “gered” en omdat de politieke
ideologie sterker bleek dan logisch denken, bleef
Griekenland in de EU.
We zagen beelden van wanhopige Griekse gepensioneerden
bij pinautomaten waar geen geld uit kwam. Velen van hen hadden een aantal feiten pas veel te laat door:
a) Dat banken die werken volgens het fractional-reserve banking systeem (ze hoeven maar een klein
percentage van uitstaande bedragen effectief in huis te hebben) in feite bijna geen geld hebben en in de
meeste gevallen niet in staat zullen zijn om rekeninghouders te betalen. Zeker niet als een Centrale Bank de
handen er vanaf trekt.
b) Dat de Europese elite bereid is om hen zonder blikken of blozen
op te offeren als het hun zo uit komt.
c) Dat een verkiezingsuitslag die niet volgens de wensen van de
Euro-bureaucratie uitpakt geen enkele waarde heeft, zelfs niet in
het land waar de wieg van de democratie heeft gestaan.
4) Verhoging van de rente door de Federal Reserve
Afgelopen week hebben we kunnen zien dat de Amerikaanse
Federal Reserve voor de eerste keer sinds 2008 de rente verhoogt.
Alhoewel het een kleine renteverhoging is, is het wel de grootste
sinds eind 2008 zoals op het volgende plaatje te zien.
Al eerder geschreven we over de waanzin van een dergelijk
besluit op een moment dat de wereldeconomie hard op weg
is naar een volgende crisis, of er eigenlijk al middenin zit.
Als ze niet van plan zijn om het systeem op deze manier
opzettelijk te laten klappen dan is het een stap geweest om
hun geloofwaardigheid te redden. Zeven jaar lang hebben
ze met een rente van nul procent grote hoeveelheden gratis
geld weggegeven om de economie weer aan te slingeren.
Dat is niet gelukt, maar wanneer ze nu de rente niet hadden
verhoogd dan zou dit gelijkstaan met toegeven dat al die
stimuleringsmaatregelen niet hebben gewerkt. En dát kan
natuurlijk niet want dan zouden de casino’s (aandelenbeurzen) hun vertrouwen verliezen en dan hebben we
een probleem.
Hoe dit scenario verder zou kunnen verlopen wordt geïllustreerd met gebeurtenissen aan het einde van de
jaren dertig toen er zich een vergelijkbare situatie voordeed.
5) Wanbetalingen schieten omhoog terwijl wereldschuld explodeert
Het jaar 2015 heeft het grootste aantal bedrijven laten zien die in gebreke zijn gebleven met hun financiële
verplichtingen sinds 2008. Hieronder veel bedrijven uit de metaal- en energiesector. Waarom? Het is het
logische gevolg van teveel lenen door bedrijven die werden misleid door een rentepercentage van bijna nul
procent. Het zijn natuurlijk niet alleen bedrijven die niets hebben geleerd van de laatste financiële crisis. Ook
overheden doen vrolijk mee zoals je in de volgende grafiek kunt zien. In plaats van schulden verminderen na
2008 doen we er met z'n allen nog een schepje bovenop.
Men zal er alles aan willen doen om het corrupte financiële systeem nog
wat langer in de lucht te houden, maar uiteindelijk zal het kaartenhuis in
elkaar storten.
Waar we in het nieuwe jaar mee te maken gaan krijgen is dat er nog
veel meer ondernemingen en waarschijnlijk ook overheden in gebreke
zullen blijven met het terugbetalen van schulden. Door de
renteverhoging wordt ook de Dollar weer sterker, waardoor het voor
landen in de zogenaamde opkomende markten (emerging markets)
helemaal moeilijk wordt om aan hun verplichtingen te voldoen.
Het enige wat we op dit moment nog niet weten, is welke van alle
elementen de aanleiding zal worden voor de volgende (grote) crisis. De
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vorige keer was het een totaal onbekende tak van sport die de aanleiding vormde. Wie had voor 2008 ooit
gehoord van subprime leningen?
6) Ineenstorting van de olieprijzen
De prijs van ruwe olie is inmiddels gedaald tot het laagste niveau in bijna elf jaar. De olieprijs is het hele jaar
door langzaam maar zeker verder gedaald en bedraagt nu nog maar ongeveer 30 procent van wat het in de
zomer van 2014 was.
De meningen van experts over waarom de olieprijs zo laag is, verschillen.
Historisch gezien is een lage olieprijs echter altijd een teken van een
ontwikkeling richting recessie of erger. Een lage olieprijs is altijd een teken
dat de economie niet zo gezond is als men ons wil laten geloven.
Zoals we in een eerder artikel schreven komen nu ook landen zoals Saoedi
Arabië in de financiële problemen en worden gedwongen om geld te lenen.
Ook dit draagt niet bij tot een stabielere wereld in 2016.
Al met al ziet het plaatje er voor 2016 niet goed uit. Schulden die alsmaar
toenemen, meer en meer bedrijven en overheden die niet meer aan hun
verplichtingen kunnen voldoen en een scala aan geopolitieke spanningen.
Misschien zal het systeem nog enige tijd doorsukkelen en wordt het een relatief rustig jaar, maar met zoveel
onstabiele factoren is er maar heel weinig nodig om ergens een kettingreactie te veroorzaken.
Een voorbereid mens telt voor twee, Gelukkig en gezond 2016!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10149:zes-tekenen-waaruit-blijkt-dat-2016spannend-wordt&catid=37:wereld&Itemid=50

Waarom is de Australische overheid zo bang voor David Icke?
Robin de Boer 21 december 2015
Aanhangers van complottheoreticus en
voormalig BBC-verslaggever David Icke voeren
actie omdat hij al enige tijd zit te wachten op een
visum voor Australië. Ze claimen dat de
Australische autoriteiten de procedure bewust
vertragen om Icke te ontmoedigen naar het land
af te reizen, schrijft The Guardian.
Icke, die meent dat de wereld wordt geregeerd door een groep hagedissen die van gedaante kunnen
veranderen, plaatste onlangs een filmpje op internet waarin hij zegt dat zijn eerste aanvraag in september
werd afgewezen. Zijn zoon Gareth kreeg ‘gelijk een visum’. “Ze weten wie ik ben, ze weten wat ik doe,” zei
Icke. Hij deed verschillende keren navraag bij het Australische ministerie van Immigratie, maar kreeg telkens
nul op het rekest.
Petitie
Om in aanmerking te komen voor een visum moet Icke nu onder meer de volgende vraag beantwoorden:
Bent u aangeklaagd of veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, marteling
of slavernij? In de video zegt Icke dat hij op die vraag ‘nee’ heeft geantwoord ‘omdat hij niet voor een
regering werkt’. Een petitie die de Australische overheid onder druk moet zetten is inmiddels meer dan 2600
keer ondertekend.
Slaaf
Fans van de schrijver maakten van de mogelijkheid gebruik om hun steun te betuigen. Volgens hen is Icke
een ‘engel in deze nare wereld vol lijden en kortzichtige mensen’. Ze eisen ook dat de overheid ‘deze aanval
op vrijheid van meningsuiting staakt voordat we allemaal zijn gechipt en tot slaaf zijn gemaakt’.
Icke bracht in 2009 en 2011 een bezoek aan Australië en hoopt als onderdeel van zijn Worldwide Wake Uptour lezingen te geven in Melbourne, Sydney en Brisbane. In het filmpje zegt hij dat hij voorafgaand aan zijn
tour in 2009 moest beloven dat hij geen onrust zou zaaien in Australië.
[Guardian]
http://www.ninefornews.nl/waarom-is-de-australische-overheid-zo-bang-voor-david-icke/

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

De Syriërs hebben hun keuze gemaakt: “Assad is hun man voor de toekomst”
Robin de Boer 24 december 2015
De regering van president Obama mag dan
claimen dat het vredesproces in Syrië alleen
kan beginnen als Assad het veld ruimt, de
Syriërs willen dat hun president blijft omdat hij
er alles aan doet om te voorkomen dat het
land uit elkaar valt. Dat schrijft David
Macilwain voor Information Clearing House.
“De Syriërs hebben al besloten dat Assad hun man is voor de toekomst, om hen te helpen bij de
wederopbouw van de samenleving die hij probeerde te beschermen tegen de terreurlegers van de ‘westerse
bondgenoten’,” stelt Macilwain. Westerse politici, media en legerleiders schetsen een ander beeld. Zij
claimen dat Assad en de alawieten andere religieuze groeperingen in Syrië onderdrukken. Dit zou de
onderliggende reden zijn geweest van de opstand in 2011.
Afspiegeling
“Voordat de sektarische spanningen werden opgevoerd door gewapende opstandelingen kon het veel
Syriërs niet schelen welke religie hun buren aanhingen,” legde Macilwain uit. Volgens hem is Assad niet het
probleem. “In tegenstelling tot wat de westerse sprookjes beweren, zijn de religieuze overtuigingen van de
overheid en het leger een afspiegeling van de gemeenschap als geheel, een soennitische meerderheid,” zei
hij. “President Assad geeft zelf het voorbeeld, aangezien zijn vrouw Asma soenniet is.”
Presidentsverkiezingen
Dit verklaart mogelijk waarom de Syriërs op Assad hebben gestemd tijdens de presidentsverkiezingen in juni
2014, toen er voor het eerst uit meerdere kandidaten kon worden gekozen, aldus Macilwain. Dit kan volgens
hem ook verklaren waarom het Westen niet wil dat Assad deelneemt aan presidentsverkiezingen onder
toezicht van de VN. De aanstaande verkiezingen zijn onderdeel van een vredesplan dat onlangs is
aangenomen door de VN-Veiligheidsraad. Ze worden waarschijnlijk gehouden nadat alle partijen in het door
oorlog geteisterde land een staakt-het-vuren hebben bereikt. [Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/de-syriers-hebben-hun-keuze-gemaakt-assad-is-hun-man-voor-de-toekomst/

Finland noemt euro 'historische fout' en wil mogelijk uit eurozone treden
In minder dan 10 jaar van nr. 1 op de mobieltjesmarkt naar de ondergang
in 2013, toen Nokia, ooit de trots van Finland, werd opgekocht door
Microsoft. De restanten van Nokia (netwerken en navigatie) fuseren op dit
moment met het Franse Alcatel.
De Finse minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini zei enkele dagen
geleden in het parlement dat ‘Finland nooit tot de eurozone had moeten
toetreden. Dat was een historische fout.’ Zoals we op 7 december
berichtten is de Finse economie totaal ingestort. Veel Finnen geven de
euro daarvan de schuld. De regering wil volgend jaar daarom een referendum houden over het lidmaatschap
van de eurozone. 2016 dreigt het vierde opeenvolgende jaar van een ernstige recessie in Finland te worden,
de langste na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het IMF zijn de ondergang van Nokia, de verouderende
bevolking en de dalende exportinkomsten (als gevolg van de EU-sancties tegen Rusland) de belangrijkste
oorzaken, al daalt de Finse export al sinds 2006 continu.
Net als een almaar groter wordend aantal Finnen geven ook veel politici en economen de euro de schuld,
waardoor Finland in dezelfde val als de Zuid Europese schuldenstaten is terechtgekomen: het kan zijn munt
niet meer afwaarderen om concurrerender te worden. Inmiddels zijn er voldoende handtekeningen
verzameld (50.000) om een referendum over het lidmaatschap van de eurozone te kunnen organiseren.
De peilingen wijzen uit dat het aantal tegenstanders snel toeneemt, en inmiddels bijna de helft van de
bevolking denkt dat het zonder de euro weer beter zal gaan met het land. Die overtuiging is er niet voor
niets: niet-euroland Zweden, dat jaren geleden eveneens in een diepe recessie kwam, behield wèl zijn eigen
munt, en kon daardoor zijn financiële soevereiniteit behouden. Hierdoor lukte het Zweden om –in
tegenstelling tot Finland- een economische depressie te voorkomen.
Het aantal Finnen dat de euro wil behouden daalde van 75% vóór de crisis tot 54% nu. 31% zegt sowieso
voor de uittreding uit de eurozone te gaan stemmen. Ook op de financiële markten wordt voorzichtig
rekening gehouden met een eventueel ‘Fixit’, al wordt het ‘Grexit’ (Griekenland uit de eurozone) nog altijd
voor veel waarschijnlijker gehouden. (1)
Xander - (1) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Finland-noemt-euro-historische-fout-en-wil-mogelijk-uiteurozone-treden
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Christen zijn gaat geld kosten
De secularisatietrein dendert door en lijkt niet te stoppen. Aan
het begin is er nog begrip en respect voor christenen die een
andere mening zijn toegedaan en daarom weigeren bepaalde
(be)handelingen uit te voeren. Dat begrip en dat respect is
echter vluchtig en smelt als sneeuw voor de zon. Neem de
gewetensbezwaarde ambtenaar. Begin 2000 beloofden
politici in Den Haag dat er ruimte zal blijven voor christenen
die bezwaren hebben tegen het homohuwelijk. In 2011 werd
de eerste ‘weigerambtenaar’ ontslagen. In 2013 viel het doek voor alle bezwaarden definitief. Volgens een
ruime meerderheid van de Tweede Kamer mag een gewetensbezwaarde ambtenaar niet weigeren een
huwelijk te sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Ook het woord ‘weigerarts’ is al gevallen
voor artsen die niet willen meewerken aan euthanasie. Vroeg of laat zal ook de gewetensbezwaarde arts het
veld ruimen.
Niet ingeënt? Geen kinderbijslag!
Wie naar de ontwikkelingen in het buitenland kijkt, weet wat ons de komende jaren te wachten staat. Neem
Australië. Half april las ik een artikel in De Telegraaf: De premier van Australië, de liberaal Tony Abbott, wil
dat ouders die hun kind niet laten inenten, geen kinderbijslag meer krijgen. Vanaf volgend jaar krijgen deze
weigeraars, veelal gelovigen in Australië, geen kinderopvangtoeslag en geen gezinsbelastingvoordeel meer.
Gezinnen kunnen daardoor jaarlijks bijna 11.000 euro per kind mislopen. Volgens Abbott moeten ouders die
hun kinderen wel vaccineren erop kunnen vertrouwen dat ze op de kinderopvang geen ziektes oplopen
omdat anderen gewetensbezwaren hebben tegen vaccinatie. In Australië zijn er op dit moment 39.000
kinderen onder de zeven jaar niet ingeënt. Volgens Abbott wordt de keuze om kinderen niet in te enten niet
ondersteund door de overheid en zou de overheid die keuze ook niet moeten steunen door de
belastingbetaler via de kinderbijslag.
Nu wordt er over inenten in christelijk Nederland erg verschillend gedacht. Dat doet echter niets af aan deze
casus. In Australië kunnen keuzes die christenen vanuit hun geloofsovertuiging maken, binnenkort geld gaan
kosten. Veel geld zelfs. 11.000 euro per kind per jaar is niet niets.
Abortus
Australië is een eind fietsen, denkt u misschien. In Nederland speelde dezelfde discussie vorig jaar echter
ook. De Tweede Kamer boog zich over de vraag of kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen mogen
weigeren. Dit omdat een baby op een Haagse crèche ernstig ziek was geworden door contact met een kind
met mazelen. De uitkomst van dat debat was dat crèches in Nederland geen kinderen mogen weigeren. Nog
niet. Maar we hebben rondom de gewetensbezwaarde ambtenaar gezien hoe snel de opinie in de politiek
kan omslaan.
Dit is niet de enige ontwikkeling. Gezinnen die in verwachting zijn van een baby’tje dat mogelijk gehandicapt
wordt, worden heel vreemd aangekeken als blijkt dat zij de baby willen houden. Wie op Google de termen
‘gehandicapt kindje’ en ‘abortus’ invoert, schrikt. Er staan tientallen artikelen online waarin de auteurs
openlijk pleiten om alle kinderen die gehandicapt zijn te laten aborteren. Sterker nog, er zijn al mensen die
pleiten de wet zo aan te passen dat het mogelijk wordt om gehandicapte kinderen net na de geboorte te
doden. Hoelang duurt het nog voordat de overheid weigert om zorgkosten voor gehandicapte kinderen te
betalen? ‘Had u maar niet zo dom moeten zijn om het kind te houden.’
Weigert de overheid straks om zorgkosten voor gehandicapte kinderen te betalen?
Over de publieke opinie gesproken. Vol verwondering heb ik enkele weken geleden de ontwikkelingen
rondom het verhaal van Thony Kraamer gevolgd. Deze jongen vertelde in De Oogst hoe zijn leven ingrijpend
was veranderd. Door de invloed van God stopte hij met ‘actief homo’ zijn. Het verhaal werd opgepikt door
verschillende media. Binnen no-time was er een nieuwe mediahype geboren. Thony kreeg de meest
vreselijke dingen over zich heen. Ook op social media liet half Nederland zich horen. Eén ding werd mij heel
snel duidelijk. Anders dan het COC (belangenvereniging voor homoseksuelen) denken over
homoseksualiteit wordt in Nederland niet getolereerd.
Ik hoop dat ik er helemaal naast zit, maar ik kan de huidige ontwikkelingen niet anders duiden. Wij zullen
meer en meer een groep worden die, volgens de rest van de wereld, onverantwoord achterloopt. In Australië
gaat dat christenen geld kosten. Die tijden gaan hier in Nederland ook komen. Dan komt het erop aan.
Hoeveel hebben wij over voor Jezus Christus? Hoeveel hebben wij over voor een God die Zelf Zijn eigen
Zoon aan ons gaf? Kijken wij op een euro’tje meer of minder?
De trein stopt niet
Dat christen zijn geld kost, is maar een tussenfase. Er komt een moment dat men in Australië gaat zeggen:
‘Nu geven wij die gezinnen die weigeren hun kind in te enten wel een enorme boete, maar het helpt weinig.
Zij brengen nog steeds hun kinderen in gevaar. Moeten we hen niet dwingen om hun kinderen in te enten?’
In Nederland zijn er al veel mensen die de laatste vraag met een ruimhartig ‘ja’ beantwoorden. Dan slaat de
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sfeer om. Dan is het niet langer; je mag zelf weten wat je doet, als je maar zelf betaalt, maar dan moet je
mee in de vaart der volkeren. De trein stopt niet. Weigeren kan veel kosten. Misschien wel alles.
Dit verhaal klinkt als een pessimistisch toekomstscenario. Laten we hopen dat het voor Australische
christenen bij 11.000 euro per kind per jaar blijft. Maar zelfs als het wél erger wordt, hoeven wij niet bang te
zijn. Uiteindelijk zijn wij allen burgers van een ander Koninkrijk.
Dan zijn we op aarde misschien arm, boven zijn wij rijk.
Voelen we ons beneden soms eenzaam, boven zijn wij bij God.
Nu nog vreemdelingen, straks thuis!
http://weeswaakzaam.com/christen-zijn-gaat-geld-kosten/

De laatste “normale” kerst?
En weer is het "gewoon" kerst na een jaar dat op zijn zachtst gezegd
nogal enerverend is verlopen.
Voor iedereen zal het waarschijnlijk iets anders betekenen, maar voor
velen is het ook vooral een moment van bezinning.
Waar nieuwjaarsdag traditioneel de dag is waarop goede
voornemens van kracht worden, zo is kerst vaak een tijd om rustig
onder de boom het afgelopen jaar in beschouwing te nemen en
plannen te maken voor het nieuwe.
Misschien is het volgend jaar kerst gewoon weer hetzelfde liedje, maar ook is er de kans dat tegen die tijd de
wereld er heel anders uit ziet.
Er spelen zoveel verschillende elementen op dit moment een rol en er heerst een zo grote instabiliteit op
onze planeet, dat het bijna een wonder zou zijn als we normaal de volgende kerst halen zonder grote
kleerscheuren.
Wat duidelijk zal worden in het nieuwe jaar voor hen die wakker zijn, is dat er een spel wordt gespeeld
waarbij niets toevallig gebeurt, maar waarbij iedere stap is gepland.
Onderweg naar de nu heel snel dichterbij komende New World Order is al lang van te voren besloten dat
eenland als Amerika opgeofferd zal worden om tot de noodzakelijke éénwereldregering te kunnen komen.
Op dit moment is Amerika een te groot en machtig struikelblok onderweg daar naartoe en dient te worden
afgebroken en met Amerika de Dollar.
Dat is de werkelijke reden dat deze maand voor het eerst in jaren de rente is verhoogd door de Centrale
Rothschild Bank van Amerika, de Federal Reserve. Zij zullen de rente ook het komende jaar nog een aantal
malen verhogen, terwijl iedereen zich zal afvragen of ze nu helemaal knettergek geworden zijn.
Terwijl dit alles gaande is, zullen er een aantal geopolitieke afleidingsmanoeuvres op touw worden gezet of
verder uitgespeeld.
Eén van die afleidingsmanoeuvres is uiteraard ISIS en 2016 heeft alle kans om “het jaar van de terrorist” te
worden. Omdat het veel gemakkelijker is om de destructie van de (Amerikaanse) economie uit te voeren
terwijl de hele wereld druk bezig is met andere zaken, is te verwachten dat ISIS zich verder zal uitbreiden en
zich zal manifesteren in Amerika en zeker ook in Europa.
Allemaal "nodig" om de acties van de werkelijke en meest gevaarlijke terroristen te verbergen: De
internationale bankiers en de elite die druk bezig zijn om deze planeet om te vormen tot een totalitaire
gecentraliseerde sinistere wereldstaat.
Uiteraard zijn er nog veel meer afleidingen die in aanmerking komen zoals we gisteren al schreven.
Wat het gros van de bevolking niet begrijpt, is dat economische ineenstorting een van de machtigste wapens
is die de elite ter beschikking staan. Nationale paniek, oproer, plunderingen, honger en heel veel misdaad.
Al deze dingen resulteren in een massale sterfte van delen van de bevolking en totale wanhoop bij hen die
overblijven en vervolgens schreeuwen om sterke leiders wat gewoonlijk resulteert in een totalitair regime.
Nu zal de voltrekking ervan nog niet direct in 2016 plaatsvinden, maar de plannen zijn er wel degelijk om dit
komende jaar een aantal fikse stappen vooruit te maken. Het afgelopen jaar hebben we de aanloop kunnen
zien en vooral ook de stroomversnelling waarmee we nu te maken krijgen.
Geniet deze dagen van alle goede dingen van het leven, maar vergeet niet om de boodschap van de
waarheid te verspreiden overal waar mogelijk. Wie weet, komt er dit jaar een moment waarop voldoende
mensen wakker zijn geworden om bovengenoemd scenario voorgoed te kunnen stoppen.
Doen we anderzijds niets en laten we het allemaal gebeuren dan zou kerst er in de nabije toekomst wel eens
heel anders uit kunnen zien.
Vergeet niet dat er heel veel van ons zijn en maar weinig van hen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10153:de-laatste-normalekerst&catid=37:wereld&Itemid=50
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Pentagon vs. Obama: Legerleiding VS probeert Derde Wereldoorlog te voorkomen
Stafchef generaal Martin Dempsey ging in 2013 naar Witte Huis en liet Obama weten dat de complete
strijdkrachten zijn bevel om Syrië aan te vallen niet zouden opvolgen, omdat alle militairen, van hoog tot
laag, weigerden voor Al-Qaeda te vechten – Geheime samenwerking Pentagon met Poetin tegen ISIS
De drie met afstand gevaarlijkste leiders ter wereld, die -indien
niemand ze stopt- de wereld in een ongekend bloedige chaos
zullen storten, waarbij de Eerste èn Tweede Wereldoorlog zullen
verbleken.
Eergisteren berichtten we dat het Pentagon volgens Seymour
Hersh, een van ’s werelds hoogst in aanzien staande
onderzoeksjournalisten die twee keer de prestigieuze Pulitzer
Prijs won, al enkele jaren geleden in opstand is gekomen tegen
president Obama, en in het geheim niet alleen sommige van zijn
bevelen negeert, maar ook achter zijn rug om belangrijke
informatie doorspeelt aan Rusland, Israël en Duitsland. De hoogste Amerikaanse generaals beschouwen
Obama’s jarenlange militaire steun aan islamitische terreurgroepen zoals Al-Qaeda en ISIS als verraad, en
doen er daarnaast alles aan om te voorkomen dat de schizofreen opererende president de Derde
Wereldoorlog met Rusland ontketent.
Generaal Michael Flynn gaf het eerder dit jaar in een vraaggesprek met Al-Jazeera al toe: ‘u moet het de
president zelf vragen wat hij eigenlijk aan het doen is’ met het steunen van Al-Qaeda en Salafistische
terreurgroepen waaruit ISIS ontstond. De Arabische interviewer vroeg hem enigszins ontdaan of de generaal
bedoelde dat Obama niet besefte wat hij zou veroorzaken, waarop Flynn antwoordde dat de president het
leger wel degelijk doelbewust het bevel gaf deze jihadgroepen te steunen.
Complete strijdkrachten VS weigerden Obama’s bevel Syrië aan te vallen
Aan de vooravond van de geplande massale luchtaanval op Syrië in 2013 ging Stafchef generaal Martin
Dempsey naar het Witte Huis om Obama persoonlijk mede te delen dat de complete Amerikaanse
strijdkrachten, van soldaat tot topofficieren, zijn bevel om Syrië aan te vallen niet zouden opvolgen, omdat
alle militairen weigerden voor Al-Qaeda te vechten. De senatoren Ted Cruz en Rand Paul stonden aan het
politieke front dat probeerde het publiek duidelijk te maken wat Obama van plan was, en wat dat voor
verschrikkelijke gevolgen dit voor mogelijk de hele wereld zou kunnen hebben.
Sinds dat Rusland, geholpen door deze openlijke opstand van de Amerikaanse legerleiding, in september
2013 ternauwernood de Derde Wereldoorlog wist te voorkomen, zijn met name Turkije en Saudi Arabië
doorgegaan met het financieren en bewapenen van Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië) en ISIS. Via deze landen
voorzag het Westen hen onder aanvoering van Hillary Clinton van moderne wapens zoals anti-tank- en
luchtafweerraketten.
Geheime samenwerking met Assad, Poetin en Israël
Tegelijkertijd blijkt het Pentagon sinds die tijd zonder medeweten van het Witte Huis regelmatig belangrijke
informatie aan de Russen, Israëliërs, Syriërs en Duitsers te hebben gegeven om tegen dezelfde
jihadgroepen op te treden die door de regering Obama werden –en nog steeds worden- ondersteund.
In ruil voor cruciale informatie (zoals satellietbeelden en locaties) over zijn tegenstanders moest de Syrische
president Assad beloven ervoor te zorgen dat de Shi’itische terreurgroep Hezbollah niet Israël zou
aanvallen, dat hij opnieuw met Jeruzalem over de Golanhoogte zou gaan onderhandelen, en dat hij
Russische militaire ‘adviseurs’ zou accepteren. Ook zou hij na de oorlog vrije verkiezingen moeten
organiseren. Volgens Hersh ging Assad akkoord met deze eisen, wat er uiteindelijk voor zorgde dat de
burgeroorlog ten gunste van de Syrische president kantelde (2).
‘Gematigde rebellen’ bleken een verzinsel
De succesvolle verborgen samenwerking tussen het Pentagon en Poetin bewees vervolgens Obama’s
ongelijk, die voor de camera’s bleef volhouden dat een anti-ISIS coalitie met Rusland onmogelijk was.
Bovendien bleek als snel dat de zogenaamd ‘gematigde rebellen’ waar Obama en Europese –ook
Nederlandse- politici voortdurend naar verwezen, een verzinsel waren.
CIA-klokkenluiders en hoge officieren, waaronder luitenant-kolonel Tony Shaffer, bevestigden bovendien dat
Obama en Clinton Libië gebruikten als doorvoerstation van wapens naar Al-Qaeda, en de regering de
terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi op 11 september 2013 daarom zoveel mogelijk
probeerde te bagatelliseren om de ware aard ervan uit de media te houden.
Tegencoup tegen jihadbewapener in Witte Huis
In zijn nieuwe boek ‘Military to Military’ schrijft tweevoudig Pulitzer Prijs winnende onderzoeksjournalist
Seymour Hersh –de man die aantoonde dat de gifgasaanval in Damascus in 2013, waarbij bijna 1000 doden
vielen, niet door Assads leger, maar door de door Turkije, Saudi Arabië en het Westen gesteunde rebellen
werd gepleegd- dat hij zijn informatie persoonlijk van generaal Flynn en andere topgeneraals heeft
gekregen. Infowars voorman Alex Jones wijst erop dat de Amerikaanse media het nu zo proberen te draaien
alsof het hier niet om een ‘tegencoup’ van de legerleiding tegen Obama gaat. ‘Maar dat is het wel degelijk.’
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Omdat het leger weigerde Al-Qaeda en ISIS te bewapenen –mede omdat die het christendom in het Midden
Oosten proberen uit te roeien-, gebruikte de president het ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA om
de moslimterroristen toch van wapens te voorzien.
‘Het leger beseft dat dit een oorlogsmisdaad is,’ aldus Jones. ‘Bovendien helpt het ons land en zelfs de elite
niet eens. Waarom doet hij het dan? Waarom Assad willen afzetten en mensen aan de macht helpen die 50
keer erger zijn?’
Generaals verbijsterd over Obama’s steun voor ISIS-supporter Erdogan
Hersh beschrijft hoe generaal Martin Dempsey nog steeds ‘verbijsterd’ is over Obama’s keiharde leugen dat
de Turkse president Erdogan zo’n goede bondgenoot tegen ISIS is. ‘Dempsey en zijn medewerkers voelen
zich nog altijd bedot door Obama’s voortdurende openlijke steun voor Erdogan, gezien de harde bewijzen
die de Amerikaanse inlichtingendiensten tegen hem hebben – en het feit dat Obama dat bewijs achter
gesloten deuren accepteert.’ (2)
Nadat Dempsey met pensioen ging verving Obama hem door een generaal en een complete staf die hem
wel volledig gehoorzaam is en bovendien een bloedhekel heeft aan Donald Trump, die samen met Rusland
ISIS wil vernietigen. Seymour Hersh heeft echter ondubbelzinnig ‘Obama’s verraderlijke steun aan IS
bewezen.’
‘Miljoenen jihadisten naar Europa om onze vrijheid en landen te vernietigen’
De globalisten in Washington (Witte Huis, Capitol en IMF), New York (VN) en Brussel (EU en NAVO) zijn te
ver gegaan, zegt Jones. Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat zij er rechtstreeks voor
verantwoordelijk zijn dat landen zoals Libië, Syrië en Irak in totale chaos zijn gestort.
‘Dat brengt ons bij het volgende punt: waarom brengen ze miljoenen jihadisten, een invasie uit Syrië, naar
Europa, en honderdduizenden naar de VS, wetende dat zij ons gaan aanvallen? Wel, ze denken dat wij zo
stom zijn dat wij dan accepteren dat ze onze vrijheid en onze wapens van ons afpakken, in plaats van dat ze
de toestroom van degenen die ons aanvallen zullen stoppen.’
Volgens Jones zijn onze regeringen (in Washington en Brussel) ‘gekaapt door criminelen’, die
terreurgroepen financieren en steunen, en onze samenleving welbewust destabiliseren door het toelaten van
miljoenen moslimmigranten. Daarom noemt hij het optreden van het Pentagon een soort ‘stealth’ tegencoup
– omdat de globalisten eerst via een politieke coup onze echte volksvertegenwoordigers hebben vervangen
of buitenspel hebben gezet.
‘Pentagon probeert door Obama en Clinton gewilde WO-3 te stoppen’
Jones besluit dat hij normaal gesproken niet voor een militaire staatsgreep is, omdat zoiets de situatie
meestal verergert. ‘Ik zeg niet dat men Obama moet proberen te pakken, want hij is slechts een marionet
(zoals Merkel op haar beurt een marionet van Obama is – X.). Het zijn de neocons en globalistische
groepen, zoals de Clintons, die via hem dit land naar de Derde Wereldoorlog tegen Rusland sturen, niet
alleen in Syrië, maar ook in Oekraïne.’
Omdat Obama nog steeds president is, heeft het Pentagon geen echte coup, maar een soort ‘zachte’
tegencoup gepleegd, door verraderlijke bevelen van het Witte Huis niet op te volgen en een eigen koers te
volgen. ‘Nu zijn het nota bene de oorlogshavikken in het Pentagon die keer op keer stilletjes proberen te
stoppen wat volgens analisten tot een grote confrontatie met Rusland kan uitlopen, wat eenvoudig tot een
kernoorlog kan leiden.’ (1)
Xander - (1) Infowars (/ YouTube), (2) Infowars (/ YouTube)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Pentagon-vs-Obama-Legerleiding-VS-probeert-DerdeWereldoorlog-te-voorkomen#comments
Reactie
Jones geeft een korte versie weer, maar Zerohedge verslaat dit verhaal uitgebreider;
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-22/seymour-hersh-bombshell-us-military-shared-intelligenceassad-defiance-obama-cia
Jones’ analyse is correct. Niet dat het veel uitmaakt, maar het zijn de Neo Con's in de CIA die Obomba
adviseren en sturen. Wat men in Amerika wel de "Deep State" noemt, de macht van de geheime staat in de
staat. De Neo Con's zijn niks anders dan de Amerikaanse fascisten uit 1933 zoals de Bush familie en
mensen die in het overheidsapparaat naar binnen zijn gehaald onder de Dulles broers. Deze werkten
allemaal samen met de nazi's in WWII en werden eigenlijk allemaal ook gestuurd door de Oude Wereld
Orde. Deze hebben met operatie Paperclip ook Duitse nazi's naar de VS en Zuid Amerika gehaald.
http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/240707fascistcoup.htm
In een echte democratie kiest het volk de president en verteld deze wat de CIA moet doen. Dit is nu niet het
geval. De OWO bestuurd de CIA en die adviseerd en stuurt de president. De militairen worden gedwongen
om tegen vijanden te vechten die door de CIA zijn gesteund of opgericht.
De CIA, Saudi, Turkije en Qatar zijn misschien de hoofdschuldigen voor de continuering van de steun aan Al
Qaida (Al Nusra) en ISIS. Maar Xander gaat voorbij aan het feit dat voor Nethanyahu, Iran en Hezbollah ook
de grootste vijanden zijn en dat Al Nusra strijders ook werden verpleegt in Israël. Hier zijn veel berichten
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over geweest, omdat de Druzen op de Golanhoogte woest waren dat Israël de Al Nusra strijders oplapten
die hun broeders aan de Syrische kant afslachtte;
http://www.timesofisrael.com/yaalon-syrian-rebels-keeping-druze-safe-in-exchange-for-israeli-aid/
Over het verplegen van Al Nusra strijders en het bedrijf van Dick Cheney dat naar olie boort op de Golan;
http://www.syriadeeply.org/articles/2015/06/7569/golan-druze-angry-fearful-israel-weighs-syria-safe-zonerefugees/
Er zullen mensen zijn die Netanyahu hierbij steunen, maar ik denk dat Bibi een verschrikkelijk grootte fout
hiermee maakt en dat het eerder tegen Israël zal keren. De MSM kan in 2016 wel worden gecontroleerd,
maar iedereen komt dit via een vrij internet toch te weten. Dat geld voor de Druzen die door de terroristen
worden aangevallen en dat geld ook voor de terroristen die zich gebruikt zullen voelen om de tegenstanders
van de oliewinning uit te schakelen. Net als in elk land staat niet iedereen achter Bibi en zijn er ook zat
militairen en Israëli's tegen de steun aan ISIS.
De inlichtingendienst van het Amerikaanse leger (DIA) speelde de informatie over ISIS stiekem door aan de
landen waarvan zij dacht dat deze de informatie zou laten lekken naar het regime van Assad. Dat waren
Duitsland, Israël en Rusland. Naar mijn mening is het vooral Rusland die de informatie verder heeft
doorgespeeld aan Assad. Duitsland kreeg het pas benauwd voor ISIS toen de stroom van illegalen richting
Duitsland op gang kwam. Daarvoor deed het braaf mee met de NATO en had het een spionageschip voor
de kust van Syrië opereren die informatie aan de terroristen' doorgaf;
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-germany-idUSBRE87I06D20120819
Volgens een 2e artikel over het boek van Seymour Hersch probeerden de Amerikanen ook een militaire
coup te starten tegen Assad;
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-24/us-had-secret-discussions-assad-regime-tried-start-militarycoup
Hoe de oliesmokkel van de Erdogan's mafia nog steeds doorgaat. De Russen hebben wellicht nog maar
2000 tankwagens vernietigd, maar er zijn er nog 12000 die olie smokkelen en ISIS financiëren;
http://www.infowars.com/russian-intel-spots-12000-oil-tankers-trucks-on-turkey-iraq-border-general-staff/
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-24/how-turkeys-erdogan-risks-destruction-country
Hoe Erdogan's mafia ook vecht tegen de pers en van Turkije een mafiastaat maakt binnen de NATO;
http://www.globalresearch.ca/turkey-a-criminal-state-a-nato-state/5497885
ISIS produceert het Captogan speed voor zijn eigen troepen en om de strijd te financiëren, maar het
produceert nu ook hoogwaardige heroïne in Turkije uit Afghaanse opium en smokkelt deze naar Europa;
http://www.globalresearch.ca/turkish-labs-turn-afghan-opium-into-heroin-for-shipping-to-europe-russian-antidrug-agency/5497563
Hoe de Amerikanen zo ver gaan dat ze Poetin zelfs de schuld proberen te geven van de creatie van ISIS;
http://www.strategic-culture.org/news/2015/12/24/the-art-blaming-russia-for-everything-Poetin-real-powerbehind-isis.html
Volgens Eric Zuesse is Al CIAda nog gematigd vergeleken bij ISIS en hoewel ISIS ok gesteund word door
de Saudi's is het een bedreiging voor de heersende Saudi koninklijke familie, omdat ISIS extremer is dan het
Saudi Wahabisme;
http://www.strategic-culture.org/news/2015/12/25/the-origin-of-jihadism-ii.html
Volgens Skull and Bones John Kerry is Assad de schuldige in Syrië en trekt hij alle buitenlandse strijders
aan. (de meerderheid van de ISIS en andere terroristen zijn niet Syrisch). Kerry is niet uit op
regimesverandering, maar Assad moet weg. (ROFL).
http://www.globalresearch.ca/Poetins-progress-in-syria-sends-kerry-scampering-to-the-un-washingtonsunspoken-agenda-is-to-protect-the-isis/5497685
Nog een keer waar het allemaal om gaat achter de schermen, haarfijn uitgelegd. Waarom de olieprijs daalt.
De rol van een alternatief voor het Westerse SWIFT systeem in de vorm van het goedkopere Chinese CIPS
alternatief en de strijd tussen de BRICS landen en de NATO coalitie en de strijd om de USD als
wereldreservemunt en het teloorgaan van die positie. Waarom ook de sancties tegen Rusland zijn verlengd
en groter zijn gemaakt.;
http://www.globalresearch.ca/russia-the-circus-of-economic-sanctions-continues-washington-and-brusselsagainst-moscow/5497752
Het domme van bovenstaande is dat er hierdoor net als in de jaren dertig van de vorige week op een WW
word afgestevend. Omdat het de tegenstanders ook economisch probeert uit te schakelen, revoluties
probeert op te starten en probeert militaire bondgenoten en basis uit te schakelen. De OWO maakt de fout
dat bij een wereldoorlog er geen leven meer mogelijk zal zijn op Aarde.
Van belang is daarom dat iedereen zijn omgeving ook bewust maakt dat de MSM het nieuws van de OWO
weergeeft en sterk gekleurd is.
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Prikbord nr. 483 ( met aanvulling)
Aan het eind van een dramatisch 2015 vul ik mijn prikbord graag aan met de beschouwing over ‘€ 38 netto
per dag’ van een klokkenluider en met mijn wensen voor een meer integer 2016 waarin het schrijven van
prikborden eigenlijk niet nodig zou moeten zijn.
2015
Dit was het jaar van de schaamteloosheid. Ongeacht of het de heer Blatter betrof of de directie van VW
(waarvan de ontslagen president-directeur ruim 15 miljoen meekreeg) of de heer Möllenkamp, men schaamt
zich werkelijk nergens meer voor. En op alle niveaus, zoals het halal-gedrag van gelukszoekers, de houding
van burgemeesters tegenover verontwaardigde burgers, de mediaberichten over Nederlands Indië, de
verklaringen van politiechefs, het grove geweld door ME-ers, de uitspraken van Opstelten en anderen
(Vrakking), het zakkenvullen in de zorg, de onwetendheid van Kamerleden en de eisen van piloten laten
zien.
Daarnaast de leugens en het machtsmisbruik, waarbij de onderwerpen milieu, EU, asiel, islam, Griekenland
en terreur hoog scoren. Intussen worden de burgers misleid, ‘gerustgesteld’, genegeerd en zo mogelijk
ontwapend door lieden die zelf in gepantserde auto’s rondrijden…
Loze uitspraken
Het is bijna niet te geloven dat politiebaas Bouwman het zou hebben gezegd: dat wijkagenten de
terreurdreiging verminderen. Hoeveel ‘deskundigen’ hebben we eigenlijk in dit land en zijn die bezig hun
eigen organisaties te promoten of de duizenden binnengedrongen IS-aanhangers op te sporen? Want de
5000 die zich reeds in Duitsland zouden bevinden, hebben echt geen last van niet-bestaande grenzen. Zelfs
het doorzoeken van voertuigen is wettelijk niet goed geregeld, terwijl iedere kassière mag vragen even uw
tas te kunnen controleren. Daarbij gaat het niet alleen om terroristen, want ons land wordt geteisterd door
(buitenlandse) bendes, beroepscriminelen, winkeldieven, Marokkaanse pubers met pistolen en vooral door
wegkijkende politici en justitie-ambtenaren die zelfs niet (willen) weten hoeveel allochtonen hier thuis over
vuurwapens beschikken. Met allerlei loze uitspraken worden de werkelijke problemen niet opgelost, maar
verhuld, zoals een vergelijking tussen Duitse en Nederlandse media leert.
Maximumnorm
Duitsland sluit de grenzen pas als het land nieuwe gelukszoekers niet meer kan opvangen. Lees: als het
land failliet is en de stroom zich naar Nederland en Groot-Brittannië verplaatst. Alleen al deze mededeling
trekt immigranten aan en getuigt dus van een grenzeloze stompzinnigheid na de voorgaande blunders, want
treedt Duitsland dan uit de EU of wordt het vluchtelingenverdrag opgezegd?
En waarom gebeurt dit niet eerder, voordat de welvaart van Europa is verdampt en bevolkingsgroepen
elkaar haten vanwege dergelijke gevolgen? Want het ‘draaiboek’ van Brussel om Turkije via het
vluchtelingenprobleem binnen de EU te halen, gaat niet lukken indien er nog enig gezond verstand over is.
Daarvoor kennen we de Turken al (te) lang, ook via de NAVO, en de drama’s op zee gaan gewoon door
zolang Europa blijft betalen…
€ 38 netto per dag!
€ 38 per dag en per ‘asielzoeker’ geeft men uit, of € 38 x 30 dagen = € 1.140 per persoon, per maand! Netto
– en onbelast- voor iedere ‘asielzoeker’! Dat is dus voor een echtpaar € 1.140 x 2 = € 2.280 per maand,
netto!
Dames en heren volksvertegenwoordigers: Hoeveel geven jullie aan Nederlanders die sterven van de kou in
onze straten? Hoeveel geven jullie aan Nederlanders die gedwongen door omstandigheden naar de
voedselbank moeten gaan om nog iets te kunnen eten? Is uw compassie dan slechts gericht op mensen uit
andere landen? Mensen, die zeggen op de vlucht te zijn voor…. Ja, voor wat eigenlijk? De ‘ervaring’ heeft
ons (Nederlanders die hun hersens gebruiken) geleerd dat er meer gelukszoekers en onruststokers ‘ons’
land binnenkomen.
Ja, u leest het goed: ‘Ons’ land want is dit nog wel ‘ons’ land waar dappere landgenoten hun leven voor
gegeven hebben in de hoop op een betere toekomst. Niet de door u uitgestippelde toekomst die slechts leidt
naar de afgrond. Wordt wakker en neem uw verantwoordelijkheid. Daarvoor bent u ‘gekozen’ – of niet soms?
Veel van onze gepensioneerden ontvangen veel minder en zij hebben wel hun hele leven hard gewerkt en
nog een klein beetje gespaard voor hun oude dag door zuinig te leven en geen geld over de balk te smijten!
Dus gevolg gevend aan het oude vertrouwde gezegde: Appeltje voor de dorst, niet uw dorst (naar geld)
overigens!
Het is echt te zot voor woorden! Schandalig! En hoe lang zullen wij dit wanbeleid nog blijven slikken? En wij
zouden moeten langer gaan werken? Hoelang blijven wij nog ‘ja’ knikken? Leve de Nederlandse politici! Zij,
die een riante wachtgeld regeling hebben, met 48 jaar met pensioen gaan zoals Femke heeft gedaan? En
niet gekort worden, want dat strookt niet met hun ‘arbeidsvoorwaarden’. Goed voor zichzelf zorgen heeft de
hoogste prioriteit!
Dit moet u zeker doorsturen aan je vrienden, bijzonder aan alle gepensioneerden!
Sandokan
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Mark Zuckerberg voert opdrachten van Merkel uit
Afgelopen september vergaten Angela Merkel en Mark Zuckerberg
tijdens een onderonsje dat de microfoon nog openstond.
Zo kon de hele wereld horen hoe Merkel opdracht gaf aan
Zuckerberg om meer censuur betreffende asielzoekers toe te passen
op Facebook.
Censuur is een machtig wapen en het wordt dan ook volop gebruikt
door de machthebbers.
We hebben niet al te lang geleden een onderonsje kunnen zien
tussen Mark Zuckerberg en Angela Merkel, waarbij de laatste aandrong op meer censuur op het CIA filiaal
Facebook.
Hier nog een klein stukje uit het artikel dat wij hierover schreven afgelopen september:
Dat Merkel handelt in het kader van een groter plan bleek enkele dagen geleden toen ze bij de vergadering
van de VN in New York een onderonsje had met Facebook founder Mark Zuckerberg.
Wat het tweetal klaarblijkelijk was vergeten was dat de microfoon nog open stond tijdens hun conversatie.
Merkel confronteerde daarbij Zuckerberg met de vraag of hij nu eindelijk iets zou doen om de kritische
commentaren over vluchtelingen die Duitsland binnen komen op Facebook te censureren.
Waarop Zuckerberg antwoordde, “Daar moeten we nog wat aan werken”. Een indicatie dat ze al bezig zijn
om kritische commentaren over het Duitse (en ook andere landen) vluchtelingenbeleid weg te halen of te
verhinderen op Facebook. “Werk je hier al aan?”, vroeg Merkel, waarop Zuckerberg bevestigend
antwoordde.
Zuckerberg heeft goed zijn best gedaan want verhalen die te maken hebben met verkrachtingen van
Zweedse vrouwen door asielzoekers worden onder de noemer xenofobie verwijderd.
Zoals het verhaal over een Zweedse vrouw die door een groep jonge asielzoekers was verkracht en die
daarvoor uitzonderlijk lage straffen hadden gekregen.
Het incident vond plaats in september op het eiland Södermalm. De vrouw werd diverse keren verkracht
door een groep die eerst deed voorkomen alsof ze de vrouw wilden troosten omdat ze huilde.
Dat troosten ging al heel snel over in het haar bij de nek grijpen, het kapot scheuren van haar kleren en het
vervolgens bij toerbeurt verkrachten van de 23-jarige vrouw.
Het betrof een groep asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Twee van hen werden veroordeeld tot een
celstraf van zes maanden in een jeugdgevangenis en een derde liep gewoon naar buiten. De reden hiervoor
was dat hij geen document had waarmee aangetoond kon worden dat hij op de datum van de verkrachting
ouder was dan 15.
Volgens de openbaar aanklager had de verdachte zelf gezegd bij zijn asielaanvraag dat hij ouder was dan
15, maar dat maakte voor de rechter niets uit. Oud genoeg om een vrouw te verkrachten, maar klaarblijkelijk
te jong om te kunnen straffen.
Het slachtoffer werd naar verluid letterlijk ziek toen ze de straffen vernam.
Dit verhaal werd door Infowars bij Zuckerberg en consorten op Facebook geplaatst en eigenlijk onmiddellijk
daarna weggecensureerd.
De mainstream-media berichten niet of nauwelijks over dergelijke gebeurtenissen en als ze het doen dan
wordt dit in een zodanig politiek correct verslag gedaan dat een afgrijselijke misdaad zoals hierboven is
uitgevoerd door niet te identificeren mannen.
Wat is de oplossing?
Die wordt aangedragen door een Nederlandse hoogleraar. Wij moeten ons aanpassen aan andere culturen.
De journalist Bert Brussen schrijft hierover:
Lees goed wat hier écht staat: iemand uit een andere cultuur die uit
eigen beweging hierheen komt en hier wil leven hoeft zich niet aan de
cultuur hier aan te passen nee, de cultuur hier moet zich radicaal aan
die ander aanpassen, ook al is die ander een extreme minderheid.
Anders raakt ‘de samenleving verscheurd’. (‘Geef me mijn zin anders
pak ik een kalashnikov.’)
Dat klopt Bert want dat is het grotere plan. Die culturen zullen zich nooit
van z'n leven aanpassen en dat is ook helemaal niet de bedoeling.
De bedoeling is dat de Westerse culturen iedere houvast en alles wat ze
altijd hebben beschouwd als min of meer vaste waarden moeten
loslaten zoals we schreven in een eerder artikel:
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet
langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort submenselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners
vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 6 6

uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder
controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze
individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massaimmigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de
oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.
Het is daarom van het allergrootste belang dat de bevolking lang genoeg slapende wordt gehouden zodat
bovengenoemd proces zich kan voltrekken.
Daarom is de moord op Marianne Vaatstra door een asielzoeker in de doofpot gestopt waar het altijd zal
blijven. Daarom worden de verhalen over groepsverkrachtingen door asielzoekers van Facebook verwijderd
en daarom vertellen door ons betaalde hoogleraren dat wij ons moeten aanpassen aan Middeleeuwse
culturen.
Het Kalergiplan werkt alleen zolang de originele bevolking niet begrijpt wat er gebeurt. Op het moment dat
ze dat wel doen dan weten ze dat ze hun woede niet moeten richten op vluchtelingen en/of asiel/gelukszoekers omdat die ook gebruikt worden, maar op de architecten en hun vertegenwoordigers in Den
Haag en Brussel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10159:mark-zuckerberg-voertopdrachten-van-merkel-uit&catid=20:het-complot&Itemid=33

ISIS-terroristen vermoorden gehandicapte kinderen
Volgens berichten van de Irakese activistengroepering “Mosul
Eye”, die de activiteiten in Mosul observeert en publiceert, is de
terreurbeweging “Islamitische Staat” (ISIS/IS) er nu mee
begonnen gehandicapte kinderen te vermoorden. Door geestelijk
leiders werd een desbetreffende fatwa uitgevaardigd.
Zo worden bijvoorbeeld kinderen en baby´s met het syndroom van
Down, andere handicaps of misvormingen direct na de geboorte
gedood. Blijkbaar hebben sharia-rechters iedere ISIS-aanhanger
daartoe de autoriteit verleend.
Tot nu toe zouden er op deze manier 38 kinderen om het leven zijn gekomen. Ze varieerden in leeftijd van
een week tot drie maanden. Meestal worden de baby´s en kinderen gedood door middel van gif-injecties of
verstikking, zoals de Britse krant “Evening Standard” bericht.
“Alsof het nog niet erg genoeg zou zijn dat ISIS mannen, vrouwen en bejaarden doodt, vermoordt hij nu ook
nog kinderen”, aldus de activistengroepering.
Bron: www.unzensuriert.at - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/21/isis-terroristen-vermoorden-gehandicapte-kinderen/

Brunei verbant Kerstmis
by the scent of roses on 22/12/2015
De politieke leider van Brunei, Hassanal Bolkiah,
heeft Kerstmis uitgeroepen tot een verboden feest.
Moslims die in het land Kerstmis vieren, riskeren tot
vijf jaar celstraf. Christenen wordt opgedragen de
viering geheim te houden.
Het Zuidoost-Aziatische land maakte vorig jaar al
gewag van de plannen om Kerstmis publiekelijk te
bannen, en zet die plannen nu dus om in de praktijk. Het feest vormt volgens Bolkiah een bedreiging voor
het islamitische geloof in het land. Volgens het Bruneise Ministerie voor Religieuze Zaken zijn de
maatregelen “nodig om de viering van Kerstmis uitgebreid te controleren, omdat het het geloof van de
moslimgemeenschap zou kunnen schaden.”
Van de totale Bruneise bevolking, is ongeveer 20 procent niet-moslim.
Bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3369213/Brunei-BANS-Christmas-threatens-Muslimscelebrate-five-years-prison-Christians-organising-celebrations-warned-jailed.html
Foto: Getty images
http://restkerk.net/2015/12/22/brunei-verbant-kerstmis/
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Keek Adolf Hitler toe tijdens kersttoespraak Willem Alexander?
We kunnen weer een jaar vooruit want onze koning heeft middels zijn
toespraak het angstige volk een hart onder de riem gestoken.
Volgens een oplettende lezer keek er in de achtergrond een bekend
iemand mee.
Koninklijken staan dan wel boven de wet, maar soms moeten ze ook
wel wat werk doen voor de kost en één van die dingen is het
uitspreken van een jaarlijkse kerstboodschap.
Natuurlijk behoort onze koninklijke familie net als de Engelse
tegenhanger, bij de sinistere elite van deze wereld en wanneer zij iets publiekelijk doen dan is dat ook altijd
voor het grotere doel van de Illuminati.
Deze toespraak zal ongetwijfeld in samenspraak met een aantal ingewijden in de regering in Den Haag tot
stand zijn gekomen. Zoals we weten vertoeven daar namelijk een aantal trouwe Bilderberglakeien en
formeel is deoverheid verantwoordelijk voor de uitspraken van de koning.
Daarom zal je in de toespraak dezelfde doelstelling tegenkomen als die van de elite die druk doende is met
delaatste loodjes van de New World Order.
Zo zegt Willem Alexander het volgende:
Vrijheid is zó wezenlijk voor Nederland, vanaf het prille begin. Op Koningsdag dit jaar waren wij in het Hof
van Nederland in Dordrecht, waar in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond. Daar
ondertekenden we, samen met andere Nederlanders, deze tekst: “Hier werd de basis gelegd voor een
onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je
bent.”
Wat hebben wij gedaan met de vrijheid die door de eeuwen heen zo hard is bevochten? Heel veel goeds!
We hebben een democratische rechtsstaat opgebouwd die in veel opzichten tot de sterkste ter wereld
behoort. Met een hoog niveau van welvaart en voorzieningen. En met miljoenen burgers die zich
belangeloos inzetten voor anderen. Ik heb het afgelopen jaar weer velen van hen ontmoet en gesproken.
Fantastisch wat U doet!
Hier komen we dezelfde soort deceptie tegen die we ook regelmatig zien bij de Zionisten.
Complimenteer het volk, praat over soevereiniteit en vrijheid als hoogste goed, terwijl er in de achtergrond
druk wordt gekonkeld om onze vrijheid en soevereiniteit over te dragen aan Brussel, de Nazistaat Europa
waar zijn grootvader één van de grondleggers van was.
Wat opvalt is dat hij zegt, Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie
je bent. Hij zegt niet: De vrijheid om te zeggen wat je wilt. Dat is namelijk wat sinds de politieke correctheid is
uitgevonden op de nominatie staat om te verdwijnen.
Nog een stukje uit de toespraak:
Daaraan is ook behoefte, nu Europa wordt geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen van de
afgelopen decennia. De aanslagen in Parijs liggen nog vers in ons geheugen. In de regio’s om ons heen zijn
grote groepen mensen door terreur en geweld op drift geraakt. Zij zoeken ook in Nederland een veilig
heenkomen en een kans op een beter leven.

Om burgers zover te krijgen dat ze doodsbang worden en roepen om een sterke (wereld)leiding worden er
geregeld aanvallen op eigen burgers uitgevoerd. Daarnaast moet de bevolking iedere identiteit en houvast
verliezen en daarom wordt het land overspoeld door vreemdelingen met andere culturen.
Omdat ook onze koning lid is van de illustere club die veel werkt met tekens en symbolen is het volgende,
opgemerkt door een lezer (dank!), helemaal niet zo’n vreemde gedachte.
Wie goed kijkt ziet tijdens de toespraak van Willem Alexander een schilderij op de achtergrond:
Een lezer schrijft het volgende over dit schilderij:
Toen ik de toespraak van de Koning zag viel me gelijk dat vreemde schilderij achter hem op.
Je moet goed kijken maar anderzijds zijn ze meesterlijk in het maskeren van dit soort dingen.
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Als het direct duidelijk
is dan ziet iedereen
het en dat is net niet
de bedoeling. Zie jij
het ook ?
Ik zie er Adolf Hitler in.
Op het schilderij is die
witte vlek net zijn
voorhoofd maar ik
denk dat het de
schittering van zijn hoed/pet is.
Ik probeer het nog even toe te lichten dus hiebij nog 2 foto's. Het lijkt erop of die foto gebruikt is voor dat
kunstwerk. Ik heb de lijnen gebruikt die ik zie op dat kunstwerk.
Hitler kon goed schilderen dus het zou me niet verbazen als hij het zelf na de oorlog geschilderd heeft.
Want je kent zijn tekst : Hoe groter de leugen hoe meer het geloven.
Of het schilderij nu wel of niet een soort symbolische afbeelding is van Hitler is in wezen niet zo belangrijk.
De lezer heeft volkomen gelijk door te stellen dat ze hiertoe absoluut in staat zijn en dat het precies zou
passen in de modus operandi van deze club.
Wat wel belangrijk is, is om te beseffen dat ook die “aardige koning Willy” wordt gebruikt om het volk nog net
iets verder te hersenspoelen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10160:keek-adolf-hitler-toe-tijdenskersttoespraak-willem-alexander&catid=9:binnenland&Itemid=22

Allah neemt geen halve maatregelen tegen Turkije (video)
Na het aannemen van de VN resolutie afgelopen vrijdag over een
vredesproces voor Syrië, stond het schuim op de mond van de
Turkse president Erdogan.
De reden voor het schuim is dit keer dat er niets in de
ontwerpresolutie staat over het vertrek van de Syrische president
Assad.
Tot de maand juni van dit jaar ging het nog wel met de Turkse
president Erdogan. Echter in die maand verliepen de verkiezingen
niet zoals door Erdogan was voorzien en vanaf dat moment begon hij
steeds verder zijn verstand te verliezen.
Dat verlies van verstandelijke vermogens had geen natuurlijke oorzaak, maar is volgens de Russische
president Poetin door niemand minder dan Allah persoonlijk veroorzaakt. https://youtu.be/eQRhqFyY_GY
De uitslag van de verkiezingen in juni maakte een einde aan de plannen van Erdogan om de grondwet van
Turkije te veranderen waarmee hij als president veel meer zogenaamde “executive powers” zou krijgen
ongehinderd door mondaine zaken zoals een parlement.
Aangezien de verkiezingsuitslag volkomen onbevredigend was voor Erdogan besloot deze zoals een goed
dictator betaamt om daar wat aan te doen. Hij begon met het ondermijnen van het coalitieproces waardoor
nieuwe verkiezingen werden afgedwongen.
Vervolgens stookte hij het vuur van een burgeroorlog even flink op door het conflict met de PKK nieuw leven
in te blazen.
Met de bedoeling om zo de bevolking bang te maken en ze te laten geloven dat er een sterke AKP partij
nodig was om de rust in het land weer te laten keren. Dat angst aanjagen, ging gepaard met een aantal
aanvallen op de eigen bevolking, waarbij de meeste slachtoffers toevallig Koerden waren.
Vervolgens pakt hij de vrije pers keihard aan en iedereen die kritiek op sultan Erdogan
heeft, wordt ongeveer standaard beschuldigd van spionage en verdwijnt in het cachot.
Het plan werkte en met behulp van de nodige fraude bij de verkiezingen werd het slechte
resultaat voor Erdogan in juni weggepoetst.
Vervolgens schiet hij op 24 november een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht en heeft
daarmee de primeur van een directe militaire confrontatie van een NAVO lid met Rusland
in zestig jaar.
Zoals Poetin zei, de straf van Allah is keihard aangekomen want het word steeds gekker
met Erdogan. Ondanks dat hij er niets te zoeken heeft en er niet was op uitnodiging van
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de Iraakse regering stuurt hij toch troepen en tanks dat land binnen. Dit gebeurde trouwens nadat Poetin en
zijn collega’s Turkije hadden ontmaskerd als het land waar de illegale ISIS olie naartoe ging.
Bagdad ontstak in woede omdat Turkije niet was uitgenodigd en men donders goed weet dat de enige reden
dat de Turkse militairen in Irak zijn, is voor het beschermen van hun oliebelangen.
Zelfs nadat Amerika via Vice President Joe Biden had laten weten dat de Turken moesten opkrassen uit Irak
heeft Erdogan dat niet gedaan.
Ten einde raad besloot Irak om naar de VN te gaan en werden nét op dat moment de Turken in Irak
aangevallen door ISIS. Toevalligerwijze de allereerste aanval van ISIS in dat gebied sinds juli. Puur toeval,
niets achter zoeken want dan ben je een complot theoreticus.
Ankara beweert dat ze in Irak zijn op uitnodiging van Bagdad, die dit in alle toonaarden ontkent. De Koerden
in het noorden van Irak zijn wel blij met de Turken daar omdat ze al een aardig winstgevend olielijntje samen
hebben opgezet die de Iraakse overheid miljarden Euro’s in opbrengsten kost. En hoewel Turkije grote
vijanden is met de Koerdische PKK in Syrië, zijn ze goede maatjes met de tweelingbroer van de PKK, de
Koerdische YPG, in Irak.
Even leek het erop dat na de boodschap van Amerika de Turken inderdaad bezig waren om zich terug te
trekken uit Irak.
Na de VN resolutie van vrijdag echter kwam premier Davutoglu zaterdag, gisteren, met duidelijk
commentaar. Hij volhardde in het sprookje dat ze in Irak zouden zijn op uitnodiging van Bagdad en dat ze
daar zullen blijven totdat Mosul van ISIS is bevrijd.
Dat betekent in de praktijk dus waarschijnlijk nog jaren en daarnaast hamerde hij op het aloude “Assad moet
verdwijnen”.
De situatie in Irak leek eerst een beetje komisch, maar gaat nu richting totale waanzin. Ondanks dat Bagdad
blijft herhalen dat Turkije niet is uitgenodigd om militair het land binnen te dringen, houden de Turken vol dat
dit wel zo is.
We hebben hier te maken met onze NAVO partner die ongevraagd militair een land binnenvalt, die nadat ze
talloze malen zijn gesommeerd te verdwijnen dit niet doet en een steeds grotere mond lijkt te krijgen.
Zoals we eerder schreven, heeft Poetin wederom een eclatante overwinning geboekt door de
vredesonderhandelingen in Syrië niet langer te koppelen aan het wel of niet aftreden van Assad.
Dit zal in de praktijk betekenen dat Assad voorlopig blijft zitten waar hij zit omdat Amerika aan de Russische
eisen heeft toegegeven.
Het zal bijzonder interessant worden om te zien hoe de situatie met betrekking tot de Turkse troepen in Irak
zich zal ontwikkelen.
Zal Amerika druk gaan uitoefenen op Turkije om te verdwijnen of durven ze dat niet omdat Turkije dan
misschien hun rol bij het neerschieten van het Russische toestel gaat openbaren?
Duidelijk is in ieder geval dat met de aangenomen resolutie van de VN sultan Erdogan niet blij is en
aangezien Allah zijn verstand voor het grootste deel heeft weggenomen, kunnen we daar nog vreemde en
wispelturige dingen van verwachten.
Amerika heeft ondertussen wat uit te leggen aan Irak. In plaats van de woestijn raken zoals ze normaal
doen, hebben ze dit keer met bombarderen tien Iraakse soldaten de dood ingejaagd.
De Amerikaanse Minister van Defensie, Ash Carter, probeert er een positief tintje aan te geven door te
stellen dat Irak een dergelijk foutje wel zal begrijpen en dat dit bewijst hoe nauw zij samenwerken met Irak.
Een beetje vreemde logica: Wij laten zien hoe nauw wij samenwerken door tien van je mensen te doden.
Maarja, er zijn nog maar weinig zaken in onze huidige maatschappij die echt logisch zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10136:allah-neemt-geen-halvemaatregelen-tegen-turkije&catid=37:wereld&Itemid=50

De klimaatzwendel conferentie in Parijs
14 december, 2015 | Auteur: Boudine
In Parijs werd deze maand weer eens een klimaatconferentie
gehouden. Omdat er op vrijdag 13 november een
terroristische aanslag plaats vond in Parijs, was iedere
demonstratie tegen deze klimaatzwendel bij voorbaat
verboden. Vertegenwoordigers van zo’n 200 landen hebben
in Parijs besloten dat de temperatuur op aarde deze eeuw
niet meer dan 2 graden mag stijgen. Zij willen dat bereiken
door de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen te
beperken. Dat CO2 in de atmosfeer zou leiden tot “global warming”, is tot op heden onbewezen! Het is
klimaatzwendel, maar met welk doel?
Op Climate Gate staat een goed artikel met de resultaten van deze conferentie:
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Er is onder meer overeenstemming bereikt over:
– Een lange–termijndoelstelling om de opwarming te beperken tot 2 graden Celsius en zo mogelijk zelfs 1,5
graad.
– Nationale beloften om de uitstoot van CO2 in 2020 te beperken.
– Een plan om landen iedere vijf jaar tot verdere inspanningen inzake de vermindering van de uitstoot van
CO2 in de toekomst te bewegen.
– Een tekst waarin rijke landen verklaren hun inspanningen om te komen tot financiering van klimaathulp
aan de ontwikkelingslanden, ten bedrage van $100 miljard per jaar tegen 2025 en daarna meer, te zullen
voortzetten.
– Een plan om de voortgang van de uitvoering te bewaken en te zorgen dat landen zich aan hun beloften
houden.
In zijn maandelijkse economische update besteedde Richard Wolff 10 minuten aan deze conferentie. Daarin
noemde hij wat zaken die tijdens de CO2-zwendel conferentie niet ter sprake komen, zoals openbaar
vervoer in plaats van snelwegen vol met files. In mag altijd graag naar Wolff luisteren, dus plaats ik die video
hier. Van minuut 39 tot 49 gaat het over de klimaatzwendel.
Global Capitalism: December 2015 Monthly Update
https://youtu.be/0jW-l7Gt3oc
Rudo de Ruiter, de schrijver van Court Fool, stuurde me een link naar drie artikelen over de klimaatzwendel.
Het eerste artikel gaat over de baan van de aarde rond de zon. Deze baan is niet rond en hij is een beetje
flexibel. Daarom is het klimaat op aarde niet stabiel. We bevinden ons nu in een warme periode, maar tot
ongeveer 10.000 jaar geleden was er een ijstijd. Dat heeft te maken met de bewegingen van de aardbaan.
Het tweede artikel gaat over de activiteit van de zon. Soms straalt de zon feller en dan weer minder fel. Ook
deze cyclus is van invloed op het klimaat. Het Middeleeuwse klimaatoptimum en de Kleine IJstijd die daarop
volgde, werden veroorzaakt door de zon. In het derde artikel wordt de vraag gesteld, waarom we worden
bedonderd met de klimaat-hoax. Er worden immers kosten nog moeite gespaard om ons die “global
warming” wijs te maken. Een van de redenen kan zijn dat de kerncentrale-lobby er belang bij heeft.
Kernenergie stoot immers geen CO2 uit. Dat kerncentrales een ernstige bedreiging vormen voor al het leven
op deze planeet, weten we sinds Chernobyl en Fukushima, maar er valt nog steeds veel geld mee te
verdienen!
Irma Schiffers heeft weer een artikel vertaald: Wat er werkelijk gebeurde tijdens de ‘Klimaat-top’! Ze leidt
dit in met de volgende woorden:
Dit artikel wil ik echt graag onder de aandacht brengen! Er is -zoals velen van ons al langer weten, maar
voor diegenen die het niet weten of niet willen weten- GEEN sprake van opwarmen van de aarde, noch van
overmatige CO2 uitstoot die ‘zou worden veroorzaakt’ door de mens. En dan komt er zo’n conferentie over
‘Climate Change’; dagenlang ‘zwetsen’ over niet bestaande onzin, een verzonnen verhaal dat Agenda 21
(de nieuwe Wereldregering die zich al langer in de schaduw bevindt en aan de touwtjes trekt) openlijk in het
zadel moet helpen.
Agenda 21 is een plan van de Verenigde Naties dat in 1992 werd aangenomen. Daarin wordt de halve
wereld tot voor mensen verboden natuurgebied verklaard en alles moet groen en duurzaam worden. Ook
moeten er minder mensen komen, want mensen zijn slecht voor de natuur. Over de vervuiling door de grote
corporaties, zoals Shell in de Niger delta of Monsanto met zijn genetische modificaties, heeft dit plan het
niet. De klimaatzwendel past inderdaad perfect in deze elitaire plannen.
Onder het artikel stond een reactie van Floor, die verwees naar een video waarin de Leidse geologie
professor Salomon Kroonenberg uitlegt dat er geen aantoonbare relatie is tussen de toename van CO2 in de
atmosfeer en de vermeende “global warming”. Deze lezing is echt leuk! Ik zou willen dat alle klimaatgekken
er eens naar kijken, voor ze komen met hun voorstellen om de uitstoot van CO2 te beperken. Nu ga ik een
kijkje nemen op zijn website.
Er is nog niets aan de hand met het klimaat | Salomon Kroonenberg duurt een uur en 10 minuten.
Gepubliceerd op 3 dec. 2015
“De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde
wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme
gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen.”
Prof.dr. Salomon Kroonenberg komt net terug van een reis naar Groenland, waar hij naar eigen zeggen ‘de
zaak met zijn eigen ogen eens is gaan bekijken’. Hij bevestigt datgene wat hij al jaren roept, namelijk dat de
mens niet de belangrijkste oorzaak is van de veranderingen in het klimaat.
Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft. Hij schreef het boek ‘De Menselijke
Maat’ (2006), over onder andere de onzinnigheid van het blindstaren (door IPCC) op het broeikasgas CO2
als belangrijkste en meest zekere oorzaak voor klimaatverandering. Volgens Kroonenberg is het klimaat te
complex, de procescycli te groot, om daar door ons een beetje aan te laten sleutelen.
Heeft de Aarde ons nodig, of wij de Aarde?
https://youtu.be/2Tst9-Be4nY
http://www.boublog.nl/2015/12/14/de-klimaatzwendel-conferentie-in-parijs/#more-22922
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Planeet Nibiru al in 1940 bekend, de gevolgen ook (video)
Ver voordat NASA in 1983 liet weten dat er zich waarschijnlijk een
onbekende planeet in ons zonnenstelsel ophield, was deze al
aangekondigd door iemand anders.
Een Chileense astronoom voorspelde in 1940 al dat er een planeet
bekend zou worden die de omloopbaan van een komeet zou volgen.
Bij ons in de Westerse wereld hebben waarschijnlijk maar weinig
mensen gehoord van Carlos Muñoz Ferrada.
Hij was een Chileense astronoom die in 2001 op 92-jarige leeftijd is
overleden en die misschien wel de belangrijkste aanwijzing ooit heeft gegeven voor het bestaan van de
planeet Nibiru, of Hercolubus zoals deze soms ook wordt genoemd.
Ruim 43 jaar voordat de infrarode Iris telescoop van NASA in 1983 een onbekende planeet had ontdekt
volgenseen artikel in de Washington Post, sprak Ferrada hier al over. Dat is zefs ruim 36 jaar voordat in
1976 het beroemde boek van Zecharia Sitchin “De Twaalfde Planeet” verscheen.
Muñoz Ferrada werd beroemd in Chili toen hij op 19 januari 1939 een zware aardbeving voorspelde in zijn
land voor 24 januari dat jaar. Op het moment dat hij de lezing gaf, geloofde geen mens in het publiek hem,
maar toen op 24 januari 1939 Chili inderdaad werd getroffen door een zeer zware aardbeving die aan
tienduizenden mensen het leven kostte, was het een ander verhaal.
De manier waarop hij dit had berekend was volgens een door hemzelf ontwikkelde theorie die hij
“geodynamics” noemde. Door de jaren heen bleek keer op keer dat dit door hem ontworpen systeem
accuraat aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s kon voorspellen.
Niet alleen kon hij door middel van berekeningen gebeurtenissen op aarde voorspellen, hij ontdekte ook
nieuwe planeten en kometen. Op een moment dat deze nog door niemand met een telescoop waren
waargenomen.
Het leek alsof hij door zijn berekeningen of andere methoden planeten en kometen al “zag” voordat deze
fysiek in beeld kwamen. Uiteraard wekte dit veel verbazing in astronomische kringen. Het gevolg was zelfs
dat er bij de oerconservatieve Royal Astronomical Society in Londen een aantal veranderingen werden
doorgevoerd vanwege deze Muñoz Ferrada. Er werd besloten dat voortaan een komeet zou worden
vernoemd naar degene die deze door berekeningen had “ontdekt” en niet per definitie door degene die de
komeet het eerst zag door een telescoop.
Het was het jaar na de beruchte aardbeving in Chili, 1940, dat Ferrada voor het eerst sprak over wat hij toen
noemde “een komeet-planeet”. Volgens Ferrada was het een gigantische planeet die echter de ecliptische
omloopbaan van een komeet volgt, vandaar de naam cometa-planeta op zijn Spaans. Wat heel bijzonder is,
Ferrada zegt dat het een planeet met een staart is.
Deze planeet draait om een verre “zwarte zon”, wat een soort zusterplaneet van onze zon is en die zich op
een afstand van 32 miljard kilometer bevindt. Hij beweegt zich volgens Ferrada met drie verschillende
snelheden door de ruimte. Met 92 kilometer per seconde in de buurt van de “zwarte zon”, met 76 kilometer
per seconde in de buurt van onze zon en voor het overige traject reist de planeet op topsnelheid met 300
kilometer per seconde (eenduizendste van de lichtsnelheid).
Er komt een moment waarop dit hemellichaam voor ons zichtbaar zal worden en dan breekt er een tijd van
grote verwarring aan. De gevolgen hiervan zullen voor ons op aarde onplezierig zijn, om het maar zacht uit
te drukken. Er zullen drie mega aardbevingen voorvallen. De drie punten ervan zullen een driehoek vormen,
zoals te zien is op onderstaande afbeelding.
De lokaties van deze aardbevingen zullen zijn: het
grensgebied tussen Spanje en Frankrijk, de westkust
van Zuid Amerika in de buurt van Valparaiso en
Indonesië en dan met name Java, Sumatra en Borneo.
Ferrada zegt dat de planeet een gigantisch groot
zwaartekrachtveld heeft, op een afstand van 14 miljoen
kilometer de aarde zal passeren en dat 13.000 jaar
geleden deze, in de tijden van Atlantis, voor het laatst
langskwam.
Volgens Ferrada gaat deze planeet onherroepelijk komen, echter de mensheid is er helemaal niet klaar voor.
In de onderstaande video zie je in het tweede gedeelte een interview met Ferrada uit 1999, twee jaar voor
zijn dood.
Onvoorstelbaar, als je deze man ziet zitten tussen al zijn paperassen en zelf bedachte uitvindingen. Een
potlood en een stuk papier en voorspellingen/berekeningen die kloppen, daar waar de wetenschap met de
mond vol tanden staat en zelfs tot op de dag van vandaag ontkent dat deze onbekende planeet bestaat.
Dezelfde wetenschap die Ferrada keihard uitlachte toen hij de aardbeving in 1939 voorspelde en die
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uiteindelijk maar hun procedures hebben aangepast toen bleek dat Ferrada kometen had “berekend”,
voordat ze zichtbaar waren.
Voor het eerst zien we hier fysiek, goed onderbouwd bewijs, wat ons betreft, over het daadwerkelijk bestaan
van Nibiru, deze cometa-planeta. Overweldigend wordt het voor ons omdat wat deze man al in 1940
berekende alle andere serieuze theorieën, voorspellingen, channelings, verslagen, visoenen,
overleveringen, legendes en verhalen ondersteunt. Dit is het eerste serieuze wetenschappelijke bewijs van
het bestaan van een onbekende komeet-planeet in ons zonnenstelsel. Jammer dat het zo lang heeft liggen
onderstoffen. Zegt het voort!
https://youtu.be/VJJ0N-Qq3CI
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6055:planeet-nibiru-al-in-1940-bekend-degevolgen-ook-video&catid=35:universum&Itemid=48

ISIS olie gaat nu via Irak naar Turkije (video)
De enige die daadwerkelijk iets doet om de levenslijn van ISIS, olie,
af te snijden, is Rusland.
De koppensnellers zijn nu gedwongen om andere routes te nemen
voor hun olietransporten, maar de eindbestemming is nog steeds
Turkije.
Ondanks de hevige Russische luchtaanvallen komen er nog steeds
afgeladen ISIS olietrucks aan in Turkije.
De Russische inlichtingendienst heeft bekendgemaakt dat ze zo’n
12.000 olietrucks hebben waargenomen bij de Iraaks-Turkse grens.
De satellietopnames zijn gemaakt in de buurt van de Iraakse stad
Zakho. Waar voorheen veel van de ISIS olie rechtstreeks naar Turkije ging, zijn ze nu door de
bombardementen veelal gedwongen om een omweg te maken via Irak.
Hoe die routes nu lopen, is te zien op het volgende kaartje. De vrachtauto’s rijden van de door ISIS
gecontroleerde gebieden naar Irak, waar ze dan bij Zakho de Turkse grens oversteken. Dit zijn de blauwe
lijnen.
De Russische luchtmacht vertelde in een persconferentie
dat ze de vorige week 17 konvooien met in totaal zo’n 2.000
vrachtauto’s hebben vernietigd. Daarnaast een aantal
installaties die worden gebruikt voor het oppompen en
verwerken van de olie.
Maar, zo werd erbij gezegd, alle ISIS olie komt nog steeds
in Turkije terecht.
Nadat Amerika een jaar lang de verlaten woestijn had
gebombardeerd in haar niet aflatende strijd tegen ISIS werd
de Islamitische staat alleen maar groter. Vorige maand gaf Amerika bij monde van een voormalig CIA
directeur, Michael Morell, de reden waarom ze geen ISIS oliekonvooien hadden aangevallen.
De reden dat Amerika nooit de levenslijn van ISIS had aangevallen in dat hele jaar was omdat ze geen
schade wilden toebrengen aan het milieu en geen infrastructuur wilden vernietigen.
Met andere woorden, de extra CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door het bombarderen van ISIS
oliekonvooien is belangrijker dan de miljoenen Dollars die ISIS op deze manier verdient waardoor het weer
in staat is om nieuwe terroristen op te leiden zodat zij zich binnenkort in één van onze steden kunnen
opblazen.
Uiteraard is bovenstaande een kletsverhaal van de eerste orde want ISIS mag helemaal niet worden
vernietigd.
Gelukkig heeft Rusland daar geen enkele boodschap aan en gaat onverdroten verder met het vernietigen
van ISIS oliekonvooien die richting Turkije gaan. In de volgende videoclip is goed zien hoe groot die
konvooien zijn die door de Russen worden gebombardeerd. https://youtu.be/lfO50uWxL7A
Rusland heeft het nu al een stuk moeilijker gemaakt voor de ISIS olie om Turkije te bereiken, maar nog
steeds gaan er aanzienlijke hoeveelheden de Turkse grens over om daar verkocht te worden aan de rest
van de wereld.
De Russen zouden bij dit alles heel goed wat hulp kunnen gebruiken. Misschien iets om mee te nemen in
Den Haag waar men druk bezig is om te overwegen of ook Nederland niet in Syrië moet gaan bombarderen.
Onze dappere hotlips Hennis kennende, zullen onze F-16 zich dan netjes aansluiten bij Amerika om
zanddoelen in de woestijn onder vuur te nemen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10161:isis-olie-gaat-nu-via-irak-naarturkije&catid=37:wereld&Itemid=50
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Aankondiging planeet Nibiru zal Amerikaanse verkiezingen verstoren (video)
Al jaren doen er geruchten de ronde dat de Amerikaanse president
onder steeds meer druk komt te staan om het bestaan van de planeet
Nibiru publiekelijk bekend te maken.
Nu zijn er berichten dat Hillary Clinton toch eindelijk zal worden
aangeklaagd voor al haar misdaden en er voorlopig geen
Amerikaanse verkiezingen komen.
Er spelen ontzettend veel zaken op dit moment en één daarvan is of
de onbekende planeet Nibiru of Planeet X zich zal vertonen.
Er zijn talloze aanwijzingen dat er zich inderdaad een grote tot nu toe
vrij onzichtbare grote planeet in ons zonnestelsel bevindt en iemand die zich daar al heel lang mee
bezighoudt is Nancy Lieder van de websiteZetatalk.
In de loop der jaren heeft ze veel geschreven over de komst van deze planeet en de gevolgen daarvan voor
de aarde. Nancy staat in contact met een buitenaardse beschaving die de Zeta’s heten en waar zij veel van
haar informatie vandaan krijgt.
Voor mensen die niet geloven in buitenaards contact en/of het bestaan van de planeet Nibiru is het
onderstaande misschien een broodje aap verhaal, maar ondanks dat misschien toch wel interessant omdat
vaak blijkt dat Nancy op veel gebieden gelijk heeft.
Het verhaal van Nancy draait om een ontmoeting die Hillary Clinton en Barrack Obama enkele weken
geledenhadden in het Witte Huis.
Zoals we al eerder schreven is de FBI een onderzoek gestart naar het email verkeer van Hillary Clinton
omdat zij vertrouwelijke overheidsinformatie via vanaf haar privé emailadres en server zou hebben
verstuurd.
Daarnaast zijn er nog meer onfrisse zaken te ontwaren bij mevrouw Clinton. Al met al schijnt ze volgens
diverse bronnen in totaal iets van acht federale wetten te hebben overtreden.
Hillary is tot nu toe erg arrogant geweest en heeft dit eigenlijk allemaal volkomen naast zich neergelegd
omdat ze de lieveling is van Wall Street en omdat ze weet dat de Democraten geen enkele andere kandidaat
in de strijd kunnen gooien voor de presidentsverkiezingen die zo goed zal scoren als zij.
Dit is nog een keer versterkt doordat de Amerikaanse Vice President Joe Biden zich heeft teruggetrokken als
presidentskandidaat. Echter, wat Hillary niet wist volgens Nancy Lieder, is dat Joe Biden hiervoor een heel
andere reden had dan zij dacht.
De werkelijke reden dat Joe Biden zich terugtrok is omdat Obama in het nieuwe jaar het bestaan van de
planeet Nibiru bekend zal maken en dat daarom de verkiezingen voor onbepaalde tijd zullen worden
uitgesteld.
Dat is één ding wat Obama aan Clinton heeft verteld tijdens die bespreking van 7 december op het Witte
Huis, maar er was nog iets.
Ook zou Obama haar hebben medegedeeld dat ze er dit keer niet zonder kleerscheuren vanaf gaat komen
en dat het Amerikaanse Openbaar Ministerie een vervolging tegen haar zal inzetten.
Nancy onderbouwt haar verhaal, afgezien van informatie van de Zeta's, ook met foto's die de verschillen
aantonen in uitdrukking en gedrag van Hillary Clinton, voor en na de lunch met Obama.
De eerste set foto's laat Hillary zien voor de bespreking en de tweede set na
de bespreking op 7 december:
Iemand die zich niet bezighoudt met contacten met buitenaardsen, maar wel
met zijn goede contacten binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten is
voormalig oorlogsveteraan John Moore.
John komt op basis van een heel andere route tot dezelfde conclusie als
Nancy Lieder en dat is dat de planeet Nibiru wel degelijk echt is en dat
overheden op de hoogte zijn van de komst van dit hemellichaam.
Na talloze gesprekken met insiders binnen de inlichtingendienst weet John dat
er zich een onbekende planeet in ons zonnestelsel bevindt en dat deze
verantwoordelijk is voor de vele vreemde klimaatverstoringen die wij meemaken.
Dat het excuus klimaatverandering/opwarming door overheden wordt gebruikt om zich voor te bereiden op
de komst van deze planeet. Hieronder volgt een presentatie van John Moore van jaren geleden. Die
ondanks dat die een aantal jaren oud is nog heel actueel is en waarin hij uitlegt hoe hij aan zijn wijsheid komt
en wat ons staat te wachten. https://youtu.be/fyKQTQEzak4
Voor hen die nu nog steeds twijfelen aan het bestaan van deze planeet, navolgend een stukje uit een eerder
artikel:
Bij ons in de Westerse wereld hebben waarschijnlijk maar weinig mensen gehoord van Carlos Muñoz
Ferrada.
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Hij was een Chileense astronoom die in 2001 op 92-jarige leeftijd is overleden en die misschien wel de
belangrijkste aanwijzing ooit heeft gegeven voor het bestaan van de planeet Nibiru, of Hercolubus zoals
deze soms ook wordt genoemd.
Ruim 43 jaar voordat de infrarode Iris telescoop van NASA in 1983 een onbekende planeet had ontdekt
volgens een artikel in de Washington Post, sprak Ferrada hier al over. Dat is zefs ruim 36 jaar voordat in
1976 het beroemde boek van Zecharia Sitchin “De Twaalfde Planeet” verscheen.
Muñoz Ferrada werd beroemd in Chili toen hij op 19 januari 1939 een zware aardbeving voorspelde in zijn
land voor 24 januari dat jaar. Op het moment dat hij de lezing gaf, geloofde geen mens in het publiek hem,
maar toen op 24 januari 1939 Chili inderdaad werd getroffen door een zeer zware aardbeving die aan
tienduizenden mensen het leven kostte, was het een ander verhaal.
Voor het eerst zien we hier fysiek, goed onderbouwd bewijs, wat ons betreft, over het daadwerkelijk bestaan
van Nibiru, deze cometa-planeta. Overweldigend wordt het voor ons omdat wat deze man al in 1940
berekende alle andere serieuze theorieën, voorspellingen, channelings, verslagen, visoenen,
overleveringen, legendes en verhalen ondersteunt. Dit is het eerste serieuze wetenschappelijke bewijs van
het bestaan van een onbekende komeet-planeet in ons zonnenstelsel. Jammer dat het zo lang heeft liggen
onderstoffen. Zegt het voort!
https://youtu.be/VJJ0N-Qq3CI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10156:aankondiging-planeet-nibiruzal-amerikaanse-verkiezingen-verstoren&catid=35:universum&Itemid=48

Deskundige kijkt naar kerstdiner uit de supermarkt: “Bah, kaviaar? Dit zijn gewoon bolletjes kleurstof
en conserveermiddel!”
Robin de Boer 25 december 2015
Wie gisteren nog zijn boodschappen voor het kerstdiner moest inslaan, belandde hier en daar in ellenlange
rijen voor de kassa’s. In de Albert Heijn XL in Leiden brak de hel los. Parkeerwachten probeerden de drukte
voor de supermarkt in goede banen te leiden.
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel schat dat de supermarkten deze week een omzet van 750
miljoen euro hebben gedraaid, bijna 12 procent meer dan een normale weekomzet. Gisteren was de drukste
dag van het jaar.
HUMO kocht een achtgangenmenu bijeen in de supermarkt en liet er een gerenommeerde voedingsexpert
naar kijken. Als jouw kerstmaaltijd ook uit de supermarkt komt, pas op: misschien heb je na het lezen geen
honger meer. “Bah, kaviaar? Dit zijn gewoon bolletjes kleurstof en conserveermiddel!”
Giftig voor het zenuwstelsel
In haar zevende boek Slik je dat? Wat je niet mag weten over je eten legt Joanna Blythman uit welke
onsmakelijke chemische trucs de voedingsindustrie met ons eten uithaalt. Clouding agents (vezels die op
sinaasappelpulp lijken) doen ons sap ‘natuurlijker’ ogen, met ‘vleeslijm’ worden nephammen geboetseerd uit
brokken separatorvlees (vleesresten van uitgebeende karkassen) en gefrituurde scampi bestaan uit gestolde
pap van garnalenafval. In de eindejaarsperiode worden we verblind door grote letters bovenaan op de
verpakkingen: ‘luxe’, ‘delicatesse’ of ‘gourmand’. Het achtgangenmenu bestaat onder meer uit eendenpastei
met 41 procent varkensvlees, 18 procent varkenslever, 18 procent eendenvlees en 9 procent eendenlever.
Aan de pastei zijn soja-eiwitten en een vleesvermeerderaar toegevoegd.
Blythman: “Soja-eiwitten worden gewonnen door sojameel te wassen in aluminiumtanks. Tijdens dat proces
kan aluminium, dat slecht is voor het zenuwstelsel en de hersenen, in het product terechtkomen. En ook het
oplosmiddel hexaan, een component van lijm en cement, wordt bij de extractie van soja-eiwitten gebruikt.
Hexaan is giftig voor het zenuwstelsel.”
E-nummers werken afstotend
Ze merkt op dat producenten vaak het woord ‘antioxidant’ op de verpakking zetten in plaats van
‘conserveermiddel’ omdat ons geleerd is dat antioxidanten gezond zijn. Op ingrediëntenlijsten betekent het
vaak gewoon conserveermiddel, aldus Blythman. “Slimme fabrikanten gebruiken geen E-nummers meer
tegenwoordig: veel te afstotend.”
We komen ook haringkaviaar tegen, bestaande uit water, gerookte haring, zout, maïszetmeel, citroensap,
inktvisinkt en enkele E-nummers. “Het zijn dus een soort geleibolletjes waarin haringvlees zit, en vooral
water,” zegt Blythman. “En verder conserveermiddel xanthaangom. Dit is echt oplichterij.”
Tussen de eindejaarsboodschappen vinden we ook ‘verse macarons’ die een maand houdbaar zijn en vol
conserveermiddelen zitten. De verpakking zegt ‘zonder kleurstoffen’, maar bij de ingrediënten staat
‘natuurlijke rode kleurstof’.
Zware metalen in kleurstoffen
Een rekbaar begrip, aldus Blythman. Een kleurstof kan natuurlijk zijn, maar de extractie kan ook via
chemische processen gebeuren. Stel dat de rode kleurstof paprika-extract (E160c) was, dan is dat op
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chemische wijze gewonnen uit gedroogde paprika, met hulp van methanol, ethanol, aceton, hexaan,
dichloormethaan, ethylacelaat of propaan-2-ol. Wettelijk mag de kleurstof dan ook nog eens sporen bevatten
van die oplosmiddelen én van zware metalen lood, kwik en cadmium.
Nooit eerder werd ons zoveel supermarktwild – everzwijn, hert of haas – naar het hoofd geslingerd. Zelfs
budgetsupermarkten verkopen nu wild, vaak ingevroren. “Ik heb in slachthuizen gezien hoe men met
magnetrons ontdooit, versnijdt en weer invriest,” zegt Blythman. “Terwijl de huisvrouw denkt dat je nooit iets
twee keer mag invriezen!”
Boekentip: Slik je dat? Wat je niet mag weten over je eten. [HUMO]
http://www.ninefornews.nl/deskundige-kijkt-naar-kerstdiner-uit-de-supermarkt-bah-kaviaar-dit-zijn-gewoonbolletjes-kleurstof-en-conserveermiddel/

Oud-hoogleraar: “Monsterverbond tussen media en elites, Nederlanders papegaaien Amerikaanse
propaganda kritiekloos na”
Robin de Boer 26 december 2015
Oud-hoogleraar Karel van Wolferen werpt zich sinds 9/11 en de Irakoolog in 2003 op als analist van het
Amerikaanse buitenlandbeleid en de Europese vazalstaten van Washington.
Hij zoemt daarbij in op de rol van de Amerikaanse neoconservatieven – de ‘neocons’ – die na de aanslagen
in New York hun kans schoon zagen. In september 2000 formuleerde de rechtse denktank PNAC (Project
for the New American Century) een aantal plannen waarin de Verenigde Staten een unieke rol hebben in de
wereld en Amerika die dominante status moet afdwingen door middel van regimeveranderingen en de inzet
van militaire middelen. Deze plannen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de chaos waar de wereld
tegenwoordig in verkeert, stelt de oud-correspondent voor NRC Handelsblad. Terwijl het Midden-Oosten
implodeert, een tweede Koude Oorlog met Rusland op gang is gebracht en de betrekkingen tussen Amerika
en een groot deel van de rest van de wereld verslechteren, is voor de Europese bondgenoten nog slechts
een slaafse bijrol weggelegd.
Politieke waanzin
Van Wolferen legt uit dat Amerika is overgenomen door een groep rechtse fanaten met een missie. Voor de
Irakoorlog in 2003 hield de VS nog rekening met de belangen van andere staten, maar daarna deed het land
waar het zin in had. De voormalige hoogleraar stelt dat in Kiev een staatsgreep is gepleegd door toedoen
van de Amerikanen, die Oekraïne uit de Russische invloedssfeer willen halen om Poetin te verzwakken met
als uiteindelijke doel een regimeverandering in Rusland. In de ogen van Van Wolferen reageert Poetin met
bewonderenswaardige terughoudendheid op alle verdachtmakingen.
Robert Kagan is niet alleen de oprichter van de PNAC, maar ook de man van Victoria Nuland, die als
Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor Europa en Eurazië. Nuland
werd afgelopen jaar in verlegenheid gebracht door een uitgelekt telefoongesprek. In een gesprek met de
Amerikaanse ambassadeur in Kiev bekritiseerde ze de rol van de EU in de crisis in Oekraïne. “F*ck de EU,”
zei ze op een gegeven moment. De situatie waar we nu in zijn aanbeland is volgens Van Wolferen het
gevolg van politieke waanzin. “Zo erg als nu, met die absurde demonisering van Poetin, waar ook bijna alle
westerse media aan meedoen, hebben we het niet eerder meegemaakt,” zegt hij.
Desastreuze gevolgen
Hij waarschuwt dat de westerse media in een monsterverbond terecht zijn gekomen met politieke en
zakelijke elites, waardoor grote kranten zijn veranderd in kritiekloze boodschappers van de machthebbers.
“De Nederlanders papegaaien de Anglo-Amerikaanse propaganda kritiekloos na,” zegt Van Wolferen.
Veel Nederlanders zien Hillary Clinton als de ideale opvolger van Obama. Maar zij ziet net als de neocons
Amerikaans militair activisme als gerechtvaardigd. Om die reden drong ze er bij Obama op aan om Libië aan
te vallen, een besluit dat desastreuze gevolgen had voor het land en de regio.
De neocons schrijven sinds George W. Bush het script voor het buitenlandbeleid, aldus Van Wolferen. En
Obama laat het allemaal maar gebeuren. Hij verdedigt de belangen van de militair industriëlen, de bankiers
en het grootkapitaal. In dat opzicht is hij een moreel en politiek lege president, zegt de oud-hoogleraar.
Valse vlag-operaties
In de ogen van Van Wolferen zijn de aanslag in de Londense metro en de schietpartij op de redactie van
Charlie Hebdo valse vlag-operaties. Daar durven journalisten volgens hem niet over te schrijven omdat er
dan carrières op het spel staan. De term ‘samenzwering’ is een wapen geworden: iedereen die bijvoorbeeld
openlijk de officiële lezing over 9/11 van de hand wijst wordt belachelijk gemaakt.
Overheden weten dat ze met alles weg kunnen komen, besluit van Wolferen. “En ze weten dat hun officiële
uitleg steeds weer gedwee wordt geslikt.”
[TPO]
http://www.ninefornews.nl/oud-hoogleraar-monsterverbond-tussen-media-en-elites-nederlanderspapegaaien-amerikaanse-propaganda-kritiekloos-na/
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Onthullend. NOS Journaal wijst met vinger naar PVV na brand en moffelt het later weg
Door Joost Niemöller
Het NOS Journaal komt overal mee weg qua PVV bashing.
Gaat er een auto van een burgemeester in de fik? Dan is de
PVV de schuld. Zegt de politie iets anders? Dat interesseert
de NOS niet. Blijkt het toch te gaan om een lichtgetinte
dader? Dat zwijgt de NOS. Om vervolgens het betreffende
item wel onzichtbaar te houden op de eigen site.
Ik werd hierop gewezen door een alerte tipgever.
Dit is het verhaal:
Het NOS Journaal om acht uur, op 3 augustus 2015. Dit
Journaal is in zijn geheel terug te vinden op deze site.Niet
van de NOS. (Het bewuste item start op 10 minuten)
Wat zagen we. Het hoofditem is het neergestorte brugdeel in Alphen aan den Rijn. Dan volgt het tweede
item. Presentatrice Astrid Kersseboom in de studio: Extra beveiliging voor de burgemeester van Rucphen
nadat dit weekend haar auto in vlammen op ging. Een maand geleden was er al eerder een brand, horen
we. Is er een verband?
Kersseboom introduceert de reportage met een extra spannend uitgesproken ‘Wat is daar aan de hand?’
Dan volgt de reportage.
We zien hoe er houten platen worden aangebracht bij het ingegooide glas van de winkel onder de
burgemeesterswoning in Sint Willebrord in de gemeente Rucphen. We horen over een eerdere brand. We
krijgen politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in beeld die een mogelijk verband suggereert met
drugscriminelen.
Maar NOS verslaggever Theo Verbruggen blijkt een hele andere visie te hebben op de branden. Hij
verschijnt in beeld in Rucphen en spreekt de kijkers toe:
“In Sint Willebrord zijn ze niet dol op autoriteiten. Als er verkiezingen zijn, hebben ze het laagste
opkomstpercentage en het hoogste percentage dat op de PVV stemt. Ongeveer de helft.”
Hierna kabbelt de reportage verder. We krijgen oude mannetjes in beeld uit het dorp die iets vertellen over
wielrennen. Het hele item ‘PVV’ komt niet meer aan bod. Maar de toon voor de kijkers is gezet: Pas op, dit
lijken wel vriendelijke oude baasjes die houden van
wielrennen, maar dit zijn eigenlijk allemaal PVV stemmers.
En die brand in de auto van de burgemeester heeft er
natuurlijk alles mee te maken.
Ik vond dat destijds een tamelijk schandalig NOS item, weet
ik nog. Stel je voor: er wordt een moord gepleegd in de
Bijlmer. De NOS ploeg gaat erheen en zegt: ‘We weten niet
wie die moord heeft gepleegd. Maar we weten wel dat hier
heel veel zwarte mensen wonen.’ Nederland zou op zijn kop
staan. Er zouden ontslagen vallen bij de NOS. Maar nu gaat
het over PVV aanhang en dan mag je kennelijk straffeloos met de vinger wijzen.
Maar hier stopt het verhaal niet.
Later bleek namelijk dat er al wat meer bekend was geworden over die autobrand in Rucphen. Op de site
112. Vandaag.nl verscheen het bericht dat er beelden vrij waren gegeven van bewakingscamera’s.
En wat was daarop te zien? Iets wat erg relevant was:
Op bewakingsbeelden is in de verte de dader te zien. Een licht getinte slanke man met kort haar en een
donker petje. Op de voor- en achterkant van zijn trui staat een lichte print.
Kijk eens aan, een licht getinte slanke man met kort haar en een donker petje die PVV stemt. Zoiets?
Het was geen reden voor het NOS Journaal om terug te komen op hun insinuerende berichtgeving. Maar het
is nog schandaliger. Op de website van het NOS Journaal zijn vier
verschillende versies van de berichtgeving over de brand in Rucphen te
zien, maar de versie van het Acht Uur Journaal met het insinuerende
deel over de PVV ontbreekt! Ik heb er maar even een fotootje van
gemaakt. Want je weet maar nooit of het bewuste item misschien later
weer gaat verschijnen. Zo bedrijft het NOS Journaal politiek. Van enige
journalistiek fatsoensnorm is geen sprake meer bij de NOS.
http://joostniemoller.nl/2015/12/onthullend-nos-journaal-wijst-met-vingernaar-pvv-na-brand-en-moffelt-het-later-weg/

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 7 7

Een wereld van bedrog door media en politiek
Geschreven door Nexus, gepubliceerd: 21 december 2015
Na ruim 40 jaar verwensingen,
doodsbedreigingen aan het adres van Iran,
zelfs voorstellen voor preventieve aanvallen
door Israël op Iran, alles omdat de elite Iran,
net als Syrië, Libië, Irak en Afghanistan,
willen inlijven en ontdoen van enige vorm van
verzet, blijkt dat de afgelopen 40 jaar alles
wat over Iran gezegd is ronduit leugens
waren en veronderstellingen waarvan ze zelf wisten dat ze niet klopten. Wat moeten wij als burgers nu met
onze overheden die hier 40 jaar in meegegaan zijn?
Iran
Nu is het met Iran goed afgelopen, althans, daar lijkt het op met de uitspraak van het Internationaal Atoom
Agentschap. Andere landen die ik hier noem hebben minder geluk gehad en zijn de afgelopen decennia
door de elite geëlimineerd. Alles op basis van grove leugens. Ik ga daar niet meer over uitwijden, op
Bovendien.com kun je bij de categorieën genoeg toetsbare info vinden die hetgeen ik stel bevestigt.
MH-17 krijgt een venijnig staartje
In Australië zijn de rapen gaar deze dagen want als onderdeel van de onderzoekscommissie naar de MH-17
ramp laat Australië weten dat uit hun bevindingen geen enkele duidelijkheid is hoe en door wie het vliegtuig
uit de lucht gehaald is. De Australische onderzoekers vinden dan ook dat het verwijt naar de Russen
ingetrokken dient te worden. De rapporten die de onderzoekers hebben vrij gegeven laten grove fouten zien
in het onderzoek, ze stellen zelfs dat er met het bewijsmateriaal geknoeid is.
Turkije flirt met Oekraïense nazi’s
Dachten mensen dat het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig een ongelukje was, denk dan nog
maar eens. Vorige week trok Turkije met enkele honderden manschappen, tanks en ander materiaal de
grens over met Irak, zogenaamd om opleidingskampen te beschermen. De Russen lieten zien wat de
werkelijke reden was van het neerhalen van het gevechtsvliegtuig en het inzetten van troepen in Noord Irak.
Het bouwen van een vliegbasis en beschermen van illegale olietransporten. Maar Erdogan wil meer. Hij blijkt
contact te hebben gehad met de nazi’s in Oekraïne die de blokkades over zee naar de Krim georganiseerd
hebben. De Russen moeten gebruik maken van verschillende waterwegen langs Turkije, zij hebben de
macht om die waterwegen af te sluiten voor Russische schepen. Soort zoekt soort. Het is mijn overtuiging
dat de Russen zich niet zo snel laten provoceren, dat blijkt uit de berichten en acties van de afgelopen jaren
maar de Russen hebben ook een grens. Mocht Erdogan deze grens overschrijden, dan zouden de rapen wel
eens echt gaar kunnen worden. De NATO, waar Turkije een onderdeel van is, heeft de afgelopen maanden
hard haar best gedaan om de grenzen met Rusland op te zoeken, tegen alle afspraken en verdragen in. Het
lijkt er sterk op dat Turkije in opdracht van de NATO ( lees elite ) moet proberen de Russen het bloed onder
de nagels vandaan te halen. Waar Erdogan geen of weinig rekening mee houdt is zijn bevolking. Die zien
ook wat er aan het gebeuren is, die schamen zich de ogen uit de kop en de weerstand tegen het bewind van
Erdogan en zijn familie groeit dan ook gestaag. Een enkeling kan hij op laten pakken en opsluiten maar de
aantallen morrende Turken groeien elke dag. Poetin, als schaakgrootmeester, had dit al in de gaten en
meldt dan ook steeds in zijn toespraken dat hij het Turkse volk niets verwijt, enkel hun leiders.
Noorwegen bevestigt oliehandel Isis met Turkije
Toen de Russen enkele weken geleden hun verslag deden van de handel in illegale olie, gestolen in Irak en
Syrië, deed de mainstream media alsof er niets van waar was. Het komt van de Russen….wel nu, de Noren
bevestigen nu het verhaal van de Russen. Het gaat nog veel verder dan gedacht werd. Al jaren ontmantelen
Turkse eenheden fabrieken in Syrië, Irak en Libië om ze vervolgens naar Turkije te transporteren en te
gebruiken of liquide te maken. Voltairenet gaat nog ietsje verder en maakt compleet gehakt van Erdogan en
zijn familie door zijn hele handel en wandel prijs te geven. Echt even lezen!
Amerikaanse appeasement-politiek slechts voor het oog.
Als ik spreek over Amerika dan bedoel ik eigenlijk de macht die achter dit land daadwerkelijk aan de touwtjes
trekt, de welbekende elite. Voor het oog van de camera doen ze alsof ze toenadering zoeken met Rusland
en andere partijen waar ze hun democratische waardes niet zonder meer kwijt kunnen. Achter de schermen
werken andere leiders, zoals Erdogan, Netanyahu, de Saoedisch, etc. hard om de boel te laten escaleren,
dat waar de elite al die tijd al op uit is. Neem de Turkse acties en nogmaals, Turkije is een NATO land. Zet
daarnaast de acties van het Saoedische gespuis die laatst een nieuwe coalitie van 34 onbelangrijke landen
gesmeed hebben om zogenaamd de terreur van o.a. de Islamitische Staat te bevechten, welke oetlul gelooft
dit nog? Hoe kun je iets bevechten waar jezelf onderdeel van bent?! Dat geldt ook voor de andere coalitie
onder aanvoering van de VS. Ze zijn nog niet eens echt begonnen met luchtaanvallen op Isis en de eerste
berichten bereiken ons alweer van verkeerde doelen, natuurlijk zijn die verkeerde doelen altijd soldaten die
wel echt vechten tegen IS.
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De tijd dringt voor de elite
Dat de tijd werkelijk begint te dringen voor de elite blijkt uit de vele valse vlag aanslagen die ze nodig denken
te hebben om hun doelen te behalen. In de VS wordt zowat elke week wel ergens iemand neergeschoten,
vaak zijn het zelfs incidenten met meerdere slachtoffers. Obama, als puppet van de elite, weet dat een
bewapende militie in de VS onverslaanbaar is omdat de meeste soldaten van de VS in het buitenland
gestationeerd zijn. Daarom is het voor de elite van eminent belang dat de Amerikanen ontwapend worden.
De Amerikaanse grondwet heeft echter voorzien in een dergelijk scenario waar de overheid zich tegen de
bevolking keert en er zelfs een grondwettelijk artikel aan gewijd dat de burgers van de VS het recht geeft op
het bezit van wapens. Mocht de situatie zich voordoen dat de overheid de belangen van het Amerikaanse
volk schaadt, sterker nog, Amerikaanse burgers doodt, dan heeft de burger niet alleen het recht op het
vormen van een militie maar de plicht! Mocht de wapenwet worden aangepast, dan is een eventuele militie
niets meer dan een papieren tijger! Net deze laatste strohalm van de ware Amerikaanse democratie, laten
de Amerikanen zich niet afnemen. Gelijk hebben ze. Het zijn geen gewone burgers die al die aanslagen
plegen maar de overheden met bovenstaande als doel. Het volgende filmpje zet sommige zaken nog eens
op een rijtje.
Werden vroeger leger en politie-eenheden ingezet om aanslagen te plegen, worden vandaag de dag privé
legertjes ingezet want dat is wel zo gemakkelijk, die hoeven zich namelijk aan geen enkel wetgeving te
houden waar landen dat wel moeten. In de tussentijd dat al dit zich afspeelt, worden wij in landen zoals
Nederland bezig gehouden door overbetaalde plaatjesdraaiers die geld ophalen voor mensen in landen, die
wij zelf naar de klote gebombardeerd hebben. Hoe krom wil je het hebben! Terecht dat Jolink van Normaal
dit niet meer Normaal vindt!
https://youtu.be/ICh5Z-DxZKg
http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/een-wereld-van-bedrog-door-media-en-politiek

Presidentskandidaat Santorum: “Amerika heeft IS-terroristen gecreëerd”
Robin de Boer 16 november
De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk
voor de creatie van IS. Dat zei de
Republikeinse presidentskandidaat Rick
Santorum nadat de terreurgroep de
aanslagen in Parijs had opgeëist.
Op vrijdag vond een aanslagengolf plaats
in de Franse hoofdstad, waarbij meer dan
130 doden vielen. Het gaat om de
zwaarste aanval op Franse bodem sinds
de Tweede Wereldoorlog.
Zaterdag liet de terreurbeweging weten dat dit de eerste aanslag in een storm van aanslagen is en dat
Frankrijk de ‘hoofdstad van prostitutie en obsceniteit is’.
‘Obama en Clinton verantwoordelijk’
Tijdens een bijeenkomst in Orlando in Florida afgelopen zaterdag, zei Santorum dat de Amerikaanse
president Barack Obama en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor
de creatie van IS. Hij zei dat het ontstaan van de terreurgroep ‘het gevolg is van het besluit van Clinton en
Obama om Irak – tegen het advies van alle generaals in – te verlaten’. “Barack Obama en Hillary Clinton
plaatsten politiek boven de veiligheid van ons land en de stabiliteit en veiligheid van de wereld,” zei
Santorum, die tussen 1995 en 2007 senator was.
Eindeloze oorlog
IS-terroristen, die in 2012 in Jordanië zijn getraind door de CIA om de Syrische overheid te destabiliseren,
hebben nog altijd de macht over delen van Syrië en Irak. De Verenigde Staten en hun bondgenoten voeren
sinds afgelopen jaar luchtaanvallen uit tegen IS.
Terwijl de VS claimt terreurgroepen zoals IS te bestrijden, zeggen waarnemers dat het land dergelijke
organisaties heeft gecreëerd om haar beleid in het Midden-Oosten uit te kunnen voeren.
Volgens de Amerikaanse politiek commentator Dean Henderson moedigen de VS en haar bondgenoten de
verspreiding van IS juist aan om op die manier een ‘eindeloze oorlog’ in het Midden-Oosten te ontketenen
die het Amerikaanse militair-industrieel complex sterker maakt.
“Dit is de reden waarom IS bestaat, omdat we op deze manier veel meer kunnen gaan verdienen aan de
verkoop van wapens aan veel meer spelers in het Midden-Oosten,” zei Henderson.
[PressTV]
http://www.ninefornews.nl/presidentskandidaat-santorum-amerika-heeft-is-terroristen-gecreeerd/
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Amerikaans politicus waarschuwt voor aanstaand financieel bloedbad (video)
De voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Lyndon LaRouche
heeft op kerstavond een dringende boodschap de wereld ingestuurd.
Hij waarschuwt dat, tenzij het Congres alsnog noodmaatregelen
neemt, de eerste week van januari een bloedbad zal worden op de
financiële markten.
Lyndon Larouche is een voormalig Amerikaans presidentskandidaat,
hij is nu 93 jaar oud, maar staat nog volop in het leven en met zijn
organisatie LaRouche PAC heeft hij het dikwijls gemunt op de
regering van president Obama.
Er is nu echter iets merkwaardigs aan de hand bij LaRouche PAC want op de avond voor kerst hebben ze
plotseling een noodbericht de wereld in gestuurd. Een waarschuwing dat het in de eerste week van het
nieuwe jaar volledig mis zal gaan in de financiële wereld.
De tekst van de boodschap luidt als volgt:
Jullie zijn verraden door president Barack Obama en het gehele Amerikaanse Congres. Ze hebben jullie
verraden omdat ze uit lafheid de nodige noodvoorzieningen niet hebben uitgevoerd om de grootste crash
van het financiële systeem, nog groter dan die van 1929 en 2008, in de komende dagen te voorkomen.
Tenzij jullie, het Amerikaanse volk, nu opstaan en onmiddellijke actie eisen, zal het land en een heel groot
deel van de mensheid bij het begin van dit jaar een ramp meemaken.
Het gehele trans-Atlantische financiële systeem staat op klappen. Alleen al gedurende de laatste paar
weken zijn er rond de 15 miljard Dollar aan zogenaamde junkobligaties van tafel geveegd. Dit is alleen nog
maar de voorbode van een ophanden zijnde ineenstorting van de trans-Atlantische zeepbel.
Op 1 januari 2016 zal een schuldenbel van 72 miljard Dollar uit elkaar klappen in Puerto Rico. Het Congres
had de mogelijkheid voor de kerst om dit te voorkomen, maar is in gebreke gebleven en heeft geen actie
ondernomen.
Naar schatting zal zo’n 5 biljoen Dollar schuld in rook op gaan vanwege de ineenstorting van de schaliegasen oliewinning in Amerika. In het westen van Canada is deze zeepbel al uit elkaar gespat waardoor in 2015
er ongeveer 100.000 banen zijn verloren, de huizenmarkt in elkaar is gestort en eigenlijk de maatschappij als
geheel daar uit elkaar valt. Diezelfde crisis zal ook naar Amerika komen, alleen dan op veel grotere schaal.
Ter vergelijking, het gaat in Amerika over 750.000 banen in die industrietak.
In Europa zullen vanaf 1 januari een aantal nieuwe wetten van kracht worden waarbij een groot deel van de
bescherming van rekeninghouders bij banken zal worden opgeheven. Zij zullen merken dat hun spaargeld
gestolen gaat worden onder het mom van de nieuwe “bail in” regels, zoals dat al in Cyprus is gebeurd.
In Italië hebben meer dan 10.000 rekeninghouders al te maken gekregen met deze “bail in” regels toen daar
afgelopen maand vier banken omvielen.
Dezelfde maatregelen zijn opgenomen in de wet van Dodd-Frank hier. Als je bank omvalt dan kan al het
geld dat jij je leven lang bij elkaar hebt gespaard worden gestolen om de bank te redden. Het kan en zal ook
hier gebeuren dankzij de lafheid en corruptie van de door jullie gekozen volksvertegenwoordigers die jullie
volkomen in onwetendheid hebben gelaten en de eed die zij als volksvertegenwoordigers hebben gezworen
aan hun laars hebben gelapt.
Het Congres heeft de kans gehad om deze op ons afstormende crisis voor de vakantie te voorkomen. Ze
waren gewaarschuwd. Ze hadden wetten kunnen aannemen die al ingediend zijn om de Glass-Steagall wet
opnieuw in te voeren. De wetgeving van Franklin D. Roosevelt die alle commerciële bankactiviteiten
afsplitste van de gokactiviteiten. Maar het Congres is afgekocht door Wall Street en laat jullie in de steek.
President Obama is volledig eigendom van Wall Street en Londen. Wall Street is hopeloos failliet en ze zijn
van plan om nog langer aan de macht te blijven door het stelen van jouw geld, het wegvagen van de
gezondheidszorg en afsluiten van datgene van de echte economie dat er nu nog over is. Binnen enkele
dagen of weken kun je te maken gaan krijgen met voedseltekorten, hyperinflatie en complete ineenstorting
van alles wat jij als normaal beschouwt.
Namens Wall Street en Londen is president Obama ook druk bezig een confrontatie met Rusland uit te
lokken, waardoor de wereld in de richting van een wereldoorlog gedreven wordt. Een waarvan sommige
hoge Amerikaanse en Russische bevelhebbers waarschuwen dat een dergelijke oorlog heel snel kan
ontaarden in een nucleaire extinctie.
Op 1 januari 2016 zal Oekraïne met volledige goedkeuring van Amerika en het IMF in gebreke blijven met
het betalen van een 3 miljard Dollar grote schuld aan Rusland. Een duidelijke Westerse provocatie richting
Moskou, bovenop de al ingevoerde sancties en de oostelijke uitbreiding richting grens van Rusland van de
NAVO en andere militaire provocaties.
Dit alles is bloedserieus. De wereld staat op het punt van een ineenstorting, vele malen groter dan de Grote
Depressie, en een wereldoorlog. Jullie moeten nu handelen omdat jullie uit lafheid en corruptie in de steek
gelaten zijn door de door jullie gekozen vertegenwoordigers. Naast president Obama verdienen zij onze spot
en woede voor hun laffe gedrag.
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Er zijn oplossingen beschikbaar. Wall Street moet onmiddellijk worden gesloten. Geen dubbeltje meer om
deze misdadigers te redden. Het Congres moet de Wall Street puppet Obama afzetten als president door
het inroepen van het 25e Amendement waarin staat dat een Amerikaanse president die geestelijk niet meer
in staat is om het land te leiden, afgezet kan worden.
De Glass-Steagall wet moet opnieuw worden aangenomen en er moeten een aantal nieuwe maatregelen
volgen zoals de geweldige Amerikaanse president Roosevelt dat deed in zijn eerste maanden in het Witte
Huis. Zo zullen er miljoenen productieve banen worden geschapen en kan het land zich bezighouden met
het opnieuw bouwen van de in elkaar gestorte infrastructuur en het in ere herstellen van de waardigheid van
dit land.
Binnen enkele uren kan dit door het Congres voor elkaar gemaakt worden, maar dat zullen zij alleen doen
wanneer jullie wakker worden en actie eisen.
Het alternatief is hel op aarde tegen de tijd dat het nieuwe jaar aanbreekt. Hebben jij en je vrienden en buren
de morele fitheid om dit te overleven? Dat is de vraag voor jullie kersttafel dit jaar.
Tot zover de boodschap van Lyndon Larouche.
Krijgt LaRouche gelijk en zullen we een aantal schokkende ontwikkelingen meemaken in de eerste week van
het nieuwe jaar?
Het zou zomaar kunnen, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat het systeem nog enige tijd doormoddert
voordat de grote klap komt.
Zonder nu direct in de angstmodus te schieten omdat er misschien heftige dingen gebeuren, is het natuurlijk
wel goed om je ogen open te houden. De punten die LaRouche aanvoert kunnen wel degelijk gevaarlijke
elementen zijn.
Zoals wij schreven enkele dagen geleden:
Het enige wat we op dit moment nog niet weten, is welke van alle elementen de aanleiding zal worden voor
de volgende (grote) crisis. De vorige keer was het een totaal onbekende tak van sport die de aanleiding
vormde. Wie had voor 2008 ooit gehoord van subprime leningen? https://youtu.be/khQD0-o3_SQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10158:amerikaans-politicuswaarschuwt-voor-aanstaand-financieel-bloedbad&catid=10:buitenland&Itemid=23

Zwitserse legerchef waarschuwt voor sociale onlusten
Geplaatst op 28 december 2015door E.J. Bron
(Vertaling: E.J. Bron)
De Zwitserse legerchef André Blattmann waarschuwt in de
Zwitserse krant “Schweiz am Sonntag” voor sociale onlusten
in Europa. Hij ziet een toenemende agressiviteit in de
publieke discussie en een explosieve gevarensituatie.
Blattmann schrijft dat de gevarensituatie aanzienlijk zou zijn:
de terreurbedreiging zou toenemen, hybride oorlogen bedreigen de vrede in de wereld. Bovendien zou er
een economische crisis zijn. Ook ziet Blattmann een gevaar in de grote migratiebewegingen van
“vluchtelingen” en “migranten”.
Blattmann: “Sociale onrust kan niet uitgesloten worden”, de woordkeuze in de publieke discussie zou
“gevaarlijk agressief” worden: “De mix wordt in toenemende mate onappetijtelijk.” Blattmann ziet het
fundament van de Zwitserse welvaart “sinds lange tijd weer bedreigd.” Hij herinnert aan de situatie rondom
de beide wereldoorlogen in de vorige eeuw en raadt Zwitserland aan zich te bewapenen.
Zwitserse politici reageerden met onbegrip op de bijdrage van de legerchef en beschouwen zijn
waarschuwingen als overdreven.
Het Zwitserse leger had enkele jaren geleden al oefeningen gehouden, waarbij de uitgangssituatie was
gericht op sociale onlusten in Europa. Ook de “Economist”
waarschuwde geruime tijd geleden al voor sociale
spanningen.
De chef van het Zwitserse leger, André Blattmann.
Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/28/zwitserselegerchef-waarschuwt-voor-sociale-onlusten/
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Voorspelling: 2016 Amerikaanse verkiezingen gaan niet door, Barack Obama blijft aan
Wellicht zal de gemiddelde lezer bij het absorberen van de titel van
dit artikel denken dat de schrijver echt zijn laatste restje gezond
verstand verloren is. “Barack Obama blijft aan in 2016?“, dat kan
helemaal niet eens. De Amerikaanse grondwet stelt dat een
president niet langer dan twee termijnen aan zal blijven. In dat
kader adviseer ik onderstaande documentaire te kijken en goed tot
u door te laten dringen. Niet alleen blijkt hieruit dat president
Obama zelf al meerdere malen zinspelingen hierop heeft gemaakt,
maar ook de ‘tekenen des tijds’ lijken hierop te wijzen. Hoewel ik de
christelijke visie van de documentaire niet onderschrijf en elke
religie als een vorm van manipulatie van de bezielde mens beschouw, heb ik al in meerdere artikelen
aangegeven dat we religieuze visies wel serieus moeten nemen, omdat ze als het ware als script dienen
voor de tijdlijn die dezesimulatieve realiteit volgt. Ik krijg steeds meer kritiek op mijn religieuze of zweverige
invulling van mijn artikelen. Mensen missen de keiharde neutrale kritische nieuwsanalyses. Tegen die
mensen zou ik willen zeggen dat het juist je kop in het zand steken is als je de religieuze invloed van wat er
om ons heen gebeurt blijft ontkennen. Het is misschien wel de meest bepalende factor in de oorlogen en
andere zaken die het nieuws en de actualiteit bepalen, ook al lijkt alles te draaien om grondstoffen en
machtsverhoudingen van slimme schaakspelers op het wereldtoneel. In dat kader schreef ik eerder dit
artikel. Ik zou die mensen dan ook dringend willen aanraden dat toch eens goed te lezen en notie te nemen
van leidende rol van religie in alle gebeurtenissen wereldwijd. Vermoedelijk zal Obama gebruik maken van
een periode waarin hij Martial law heeft uitgeroepen, om zo zijn presidentschap voort te kunnen zetten.
Het valt niet te ontkennen dat paus Francis een zeer prominente rol vervult in wat er zich momenteel op het
wereldtoneel afspeelt. Deze paus, afkomstig uit de militaristische jezuïten orde van de katholieke kerk, speelt
een belangrijke rol in het vestigen van de nieuwe wereldorde vanuit de groep die eigenlijk de oude
Babylonische wereldorde is. Deze paus zal waarmaken wat Van Kooten en De Bie jaren geleden al
grappend introduceerden met hun chrislam filmpje, namelijk de introductie van een nieuwe wereldreligie
waarbij Lucifer de god van dezenieuwe (chrislam) religie zal zijn. In mijn optiek is dit wederom een onderdeel
van het script dat deze oude Babylonische cult (die ik de Saturnus cult noem), bedoeld om de menselijke ziel
in deze matrix gevangen te houden, maar dat de introductie van deze religie op de agenda staat, valt voor
iedereen die zich er goed in verdiept niet te ontkennen.
Zaken als de global warming hoax worden misbruikt om het volk klaar te maken voor de introductie van een
wereldwijd belastingsysteem, maar ook zaken als gezondheidszorg worden gebruikt om nieuwe wetten en
controlesystemen te introduceren. De gelijkmatige verdeling van welvaart die de paus voordroeg, werden
vrijwel direct na zijn toespraak voor het Amerikaanse congres door de lidstaten van de Verenigde Naties als
de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. Het zou gaan om duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding in de komende jaren tot 2030. Wereldwijde bestrijding van armoede, ziekte en “global
warming” vraagt natuurlijk om een wereldwijde aanpak. Dat is een roep naar een wereldregering. Paus
Francis lijkt hierop aan te sturen. De paus zou wel eens de laatste paus kunnen zijn, zoals niet alleen uit zijn
eigen woorden te halen valt, maar ook uit voorspellingen als deze van Sint Malachius. Alles duidt erop dat
het komende jaar veel te gebeuren staat. Paus Francis zei tijdens zijn kersttoespraak op het St. Pietersplein
daarnaast [citaat] “terwijl de wereld verhongert, brandt, en verder in chaos wegzinkt, moeten we ons
realiseren dat de kerstvieringen van dit jaar voor degenen die ervoor kiezen het te vieren wel eens hun
laatste kan zijn.” De heren aan de top van deze Babylonische (Saturnus) cult die de wereld bestuurt, weet
wat er te gebeuren staat. Zij zijn de uitvoerders van het script.
De voorspelling dat Barack Obama een derde termijn zal krijgen, zal waarschijnlijk pas geloofwaardig
worden op het moment dat het gebeurt, maar tegen die tijd zal ik u herinneren aan dit artikel. Het bijbelboek
Openbaringen (hoofdstuk 13 vers 5) doet de voorspelling refererend naar ‘het beest’. Dit ‘beest’, dat volgens
de uitleg van onderstaande docu waarschijnlijk president Obama is, zal dan nog 3,5 jaar aanblijven [citaat]
En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd
macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. Interessant om wellicht nog even te vermelden
in dit kader is dat de gepantserde auto van Barack Obama de bijnaam ‘the Beast‘ (het beest) heeft.
Nu is de bijbel een behoorlijk complex en tegelijk vaag boek te noemen, maar als je je er serieus in gaat
verdiepen lijken de profetieën redelijk in lijn te liggen met wat al heeft plaats gevonden en wat nog staat te
gebeuren. Datzelfde geldt overigens voor de koran. Daarom is het studie maken van de eindtijd-leringen van
de betreffende religies dan ook uitermate interessant, omdat je ze vrijwel naadloos langs de actualiteit kunt
leggen. Een islamitische leermeester die dat bijvoorbeeld doet is Sheik Imran Hosein. Ontdek je eenmaal dat
de religies niet alleen gebruikt worden om de volgelingen te stimuleren voor hun geloofsovertuiging te
strijden en de wapens tegen die andere religie op te pakken, dan kom je er achter dat je op basis van de
religies redelijk accurate voorspellingen kunt doen. Zo zal Jeruzalem een belangrijke rol gaan spelen op het
wereldtoneel en zullen uiteindelijk alle oorlogen draaien om de verovering van Jeruzalem. Die voortekenen
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schilderen zich nu al af, nu Abu Bakr al-Baghdadi vandaag aangaf dat Israël op de agenda staat. Ook Iran
heeft al openlijk gedreigdIsraël aan te willen gaan vallen.
Betekent dit dan dat we ons tot de oplossing van een van de grote wereldreligies moeten bekeren? Nee, die
wereldreligies zijn juist onderdeel van het schaakspel. Ze worden als scripts voor deze simulatie gebruikt om
de mensenmassa’s aan te sturen. Het is juist de kunst om er doorheen te prikken en te zien dat de
menselijke ziel simpelweg gevangen zit in een matrix-simulatie, waaruit de verlossing niet via religie
plaatsvindt. Religie is namelijk de oplossing van dezelfde Babylonische elitaire kliek die deze religies
bedachten als mind/soul-control middel. De mensheid wordt gevangen gehouden of gecultiveerd zoals wij
varkens plegen te houden in grote stallen. Religie is niet de oplossing. De werkelijke vrijheid zit hem in het
besef dat de vrijheid van de ziel buiten deze zielengevangenis ligt.
Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, theguardian.com, nu.nl, niburu.co, xandernieuws, onlinebijbel.nl,dailymail.co.uk, hln.be, nd.nl
https://youtu.be/qr5lQq0VSM0
http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/27/voorspelling-2016-amerikaanse-verkiezingen-gaan-niet-doorbarack-obama-blijft-aan/

Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?
Gepland of niet, de verwoestingen tijdens een eventuele
apocalyptische Derde Wereldoorlog zullen er niet minder om zijn.
Het afgelopen jaar is de term ‘Derde Wereldoorlog’ ongekend veel
gevallen, zeker niet alleen op deze site. Veel christenen, maar ook
moslims en New Agers, geloven dan ook dat we in de
geprofeteerde ‘eindtijd’ leven. Sceptische andersdenkenden
wijzen er nogal eens op dat de voorzegde ‘Apocalyps’ en/of
‘Armageddon’ een zichzelf vervullende profetie dreigt te worden, juist omdat landen, volken, religies en
legers zich naar deze soms duizenden jaren oude teksten gaan gedragen, en de eindtijd dus feitelijk zelf in
gang zetten. De grote vraag is of dit inderdaad zo kan zijn. En zou het antwoord bevestigend zijn, zegt dit
dan iets over de authenticiteit van deze profetieën, of maakt het feitelijk niets uit?
Peter Orzechovski zette als onafhankelijke onderzoeksjournalist de christelijke en islamitische
eindtijdprofetieën naast elkaar. Moslims van terreurgroepen zoals ISIS zijn ervan overtuigd dat de grote
laatste oorlog tussen de islam en de ‘ongelovigen’ spoedig in Syrië zal losbarsten. De Profeet en/of de
‘Mahdi’ (moslim messias) keert terug, al dan niet geholpen door Isa (de islamitische versie van Jezus), om
het Westen te verslaan, de Joden uit te roeien en vervolgens de hele wereld te onderwerpen aan de islam.
Islamitische eindstrijd tegen het Westen
‘Het laatste uur zal niet aanbreken voordat de Romeinen in al-A’mag of Dabiq zullen komen. In die dagen zal
een leger bestaande uit de beste mensen op Aarde hen vanuit Medina tegemoet treden,’ aldus een Hadith,
een veronderstelde profetie, van de profeet Mohammed. Die zou niet alleen de plek, het Noord Syrische
Dabiq, hebben genoemd, maar ook de afloop van deze veldslag die ‘al-Malhama al-Kubra’ wordt genoemd.
Eén derde van de moslims zal in deze oorlog vluchten, één derde wordt gedood, en het overgebleven derde
deel zal de overwinning behalen. De vijanden van de islam zullen volgens de profeet een alliantie onder 80
vlaggen vormen, met onder iedere vlag 12.000 soldaten. Die zullen in Syrië tegen een verenigd moslimleger
vechten – en verliezen. Het eerste deel van deze profetie is in hun ogen vervuld: de militaire anti-ISIS
coalitie omvat op dit moment 15 landen, en daar komen er binnenkort waarschijnlijk meer bij. Deze groter
wordende coalitie is voor ISIS niet enkel een teken, maar ook een dringende noodzaak om de eindstrijd in
gang te zetten. En niet alleen voor ISIS. De in 2006 gedode leider van Al-Qaeda in Irak, Abu Mussab alSarkawi, zou hebben gezegd dat ‘de fakkel in Irak wordt aangestoken, en haar hitte steeds sterker zal
worden... totdat ze de legers van de kruisvaarders in Dabiq verbrandt.’
Het is om deze reden dat het eigen tijdschrift van IS, waar al 12 uitgaven van zijn verschenen, Dabiq heet. In
tal van propagandavideo’s wordt verwezen naar deze laatste strijd, waar overigens de val van Israël en
Europa (‘Rome’) aan vooraf zullen gaan. ‘Wij wachten met smart op de komst van de rest van jullie legers!’
zei een gemaskerde ISIS-terrorist in een van die video’s.
Ook miljoenen christenen geloven dat Apocalyps nabij is
Orzechovski wijst erop dat ‘christelijke fundamentalisten’ in met name de VS eveneens geloven dat de
Apocalyps en ‘Armageddon’ heel dichtbij zijn gekomen: ‘Het geloof in de laatste dagen van de mensheid is
het effectiefste wapen van IS – en de Amerikaanse propaganda.’
Vooral sinds president George W. Bush zou de evangelisch-christelijke (pinkster-) opwekkingsbeweging in
de VS inmiddels bijna 100 miljoen leden tellen, bijna één derde van de totale bevolking. De AmerikaansDuitse onderzoeksjournalist William F. Engdahl beschreef in zijn boek ‘Amerika’s heilige oorlog’ hoe deze
christelijke kerken en organisaties tot diep in de Amerikaanse politiek en de strijdkrachten zijn
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doorgedrongen. Uit de ‘Bible Belt’ zou het Amerikaanse leger, dat uit vrijwilligers bestaat, veruit de meeste
soldaten rekruteren. Engdahl berichtte over een privé gesprek tussen Bush en de toenmalige Franse
president Jacques Chirac, aan de vooravond van de Amerikaanse invasie van Irak in 2003. Bush zou
hebben gezegd dat hij in het Midden Oosten de Bijbelse ‘Gog en Magog’ krachten aan het werk zag, en dat
hij die koste wat het kost een halt toe wilde roepen. Deze Gog (vorst) uit Magog coalitie komt volgens de
Bijbel uit het noorden en zal proberen Israël te vernietigen, maar uiteindelijk zelf verslagen worden door een
andere macht. Bush zou ervan overtuigd zijn geweest dat die oorlog was aangebroken, en tegen Chirac
hebben gezegd dat ‘deze confrontatie door God wordt gewild, omdat Hij dit conflict wil gebruiken om de
vijanden van Zijn volk te verwijderen en een nieuw tijdperk te beginnen.’
Amerikaanse soldaten ‘zendelingen voor Christus’?
De organisatie Military Ministry, een tak van het bekende Campus Crusade for Christ, kan jaarlijks over bijna
$ 500 miljoen beschikken, wat onder andere gebruikt wordt voor vestigingen in alle belangrijke Amerikaanse
bases, en voor het geven van Bijbelcursussen in het buitenland. Military Ministry stelt op grond van
Bijbelteksten dat het is toegestaan om ‘als Gods dienaren een engel der wrake’ te zijn ‘om degenen die het
kwaad bedrijven te straffen’. Leiders van de organisatie beschrijven Amerikaanse soldaten openlijk als ‘door
de regering betaalde zendelingen voor Christus’.
Het geloof dat ‘Armageddon’ nabij is en het profetische Bijbelboek ‘Openbaring’ op het punt staat letterlijk in
vervulling te gaan wordt inmiddels door meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking aangehangen. Al
tientallen jaren lang verspreiden grote TV-kerken tal van video’s en boeken over de eindtijd, zoals Hal
Lindsey’s ‘De Planeet die Aarde heette’ (1970). Ongeveer een kwart van de Amerikanen heeft dit soort
boeken in huis, en meer dan een derde denkt regelmatig over het einde van de wereld na. Ook zijn er
inmiddels ‘christelijke’ videogames over de beslissende oorlog tussen het licht en de duisternis.
Left Behind
Van grote invloed is de 14-delige boekenserie ‘Left Behind’ geweest, waarvan in Amerika 40 miljoen
exemplaren van zijn verkocht (op wereldschaal minstens 65 miljoen), en dat ook in Nederlandse kerken
populair is onder de titel ‘De Laatste Bazuin’. De eerste boeken zijn zelfs verfilmd, en er is ook een
videogame (‘Left Behind Eternal Forces’) van uitgebracht. (1). In deze serie wordt de populaire -maar naar
mening van ondergetekende foutieve- leer van de ‘pre-tribulation’ Opname verkondigt en de komst van ‘de
Antichrist’ als een wereldheerser die in een herbouwde Joodse Tempel in Jeruzalem zichzelf tot god zal
roepen, en alle christenen die niet zijn opgenomen in de hemel zal laten vermoorden.
Vervulling niet ‘echt’ als ‘verkeerde’ partijen het in gang zetten?
Omdat honderden miljoenen mensen en invloedrijke (wereld)leiders ervan overtuigd zijn dat we in de
geprofeteerde eindtijd leven, is het goed voorstelbaar dat ze met hun besluiten en handelingen tenminste
voor een deel die eindtijd zelf veroorzaken. Maar maakt dat die eindtijd er minder ‘echt’ op? De Amerikaanse
invasie van Irak, die volgde op Bush’ ‘Gog en Magog’ opmerkingen tegen Chirac, bestond uit echte militairen
met echte wapens, die echte grootschalige verwoestingen aanrichtten.
Er zijn christelijke en Joodse leiders en kerken die ontkennen dat dit soort gebeurtenissen de vervulling van
Bijbelse eindtijdprofetieën zijn, juist omdat ze om deze reden door mensen in gang zouden zijn gezet. In
dezelfde trant wordt door hen bijvoorbeeld de in het Oude Testament voorzegde stichting van de staat Israël
in 1948 afgewezen, omdat de ‘verkeerde’ mensen of organisaties (in dit geval met name de Rothschilds)
hiervoor verantwoordelijk zouden zijn geweest.
God gebruikt voor- én tegenstanders
Kijken we naar de Bijbel, dan zien we echter tal van voorbeelden waarin God wel degelijk gebruik maakt van
de ‘verkeerden’ en ongelovigen bij het uitvoeren van Zijn wil en vervullen van profetieën. Bekendere
voorbeelden zijn de Egyptische farao, wiens hart door God ‘verhard’ werd om het volk Israël ondanks de
plagen niet te laten gaan, en de ‘wijzen’ (astrologen!) uit het Oosten die kort na Jezus’ geboorte Hem
kwamen vereren. Denk ook aan de vele heidense koningen die God op het oude Israël afstuurde om het
volk te straffen voor hun ongehoorzaamheid en afval. Kortom: mensen, groepen en volken, zelfs machtige
leiders, kunnen zelf het idee hebben dat ze de vervulling van bepaalde profetieën kunnen bespoedigen, of er
juist van overtuigd zijn deze te kunnen tegenhouden, of zich er gewoonweg niets van aantrekken omdat ze
het maar onzin vinden. Het maakt feitelijk helemaal niets niet uit – God blijkt namelijk zowel voor- als
tegenstanders te gebruiken om Zijn plannen te volvoeren.
Onbelangrijk of Armageddon al of niet door mensen ‘gepland’ wordt
Dus of de huidige oorlog in Syrië nu wel of niet deels ‘gepland’ naar ‘Armageddon’ leidt, doet er eigenlijk niet
zoveel toe. Het maakt de gebeurtenissen, de oorlogen, de verwoestingen, de doden en het massale lijden
van zoveel mensen er geen procentje minder echt op.
En als alles wat er op Aarde gebeurt inderdaad niet buiten de wil van God omgaat en Hij de regie in handen
heeft, zoals de meeste christenen en Joden geloven, dan is hiermee iedere twijfel of bepaalde
gebeurtenissen en ontwikkelingen nu wel of niet de vervulling van Bijbelse profetieën zijn, bij voorbaat
zinloos, en kan dit in zeker opzicht zelfs als een teken van ongeloof worden gezien.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Komt-de-Apocalyps-door-zichzelf-vervullende-profetien
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Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi, grondlegger van de EU?
Geplaatst op 27 december 2015
Reacties op deze site zorgden er voor dat wij nauwelijks nog voorbij kunnen
gaan aan graaf Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi ( (November 16,
1894 – July 27, 1972) die door velen gezien wordt als de grondlegger van de
huidige EU, maar die door zijn afwezigheid helaas niet meer in een
praatprogramma daarover bevraagd kan worden. Kalergi was de zoon uit een
huwelijk van Heinrich Kalergi een Oostenrijkse-Hongaarse diplomaat en Mitsuko
Aoyama, de dochter van een een olie tycoon en antiek dealer uit Tokio. Zijn doel
was de nationalistische gedachten van Nazi Duitsland, namelijk een ras, te vervangen door een Multi
culturele maatschappij. In het begin van 1924 werd Kalergi door Baron Louis de Rothschild in contact
gebracht met Max Warburg, die aanbood zijn gedachtengoed en de daar achter zittende organisatie hem
middels een bedrag van 60.000 goudmarken voor een periode van 3 jaar te financieren. Warburg bleef ook
na deze 3 jaar geïnteresseerd in wat Kalergi deed en zorgde voor contacten met de Amerikaanse bankier
Paul Warburg, de eveneens Amerikaanse financier Bernard Baruch en andere belangrijke joodse figuren
van de invloedrijke B’nai Brith beweging. Kalergi besloot zijn filosofie op papier te zetten en de rode draad
die door zijn verhaal loopt is dat rassen gemengd dienen te worden en dat Joden een vooraanstaande rol
moeten spelen om dit te bereiken. In zijn boek ‘Praktischer Idealismus’schreef hij o.a dat net als in het oude
Egypte, waar sterke invloeden van Europese landen aanwezig waren, de huidige Europese rassen en
landen zouden verdwijnen daartoe gedwongen door omstandigheden, ruimte en vooroordelen en dit zou
leiden tot een ‘Euro Aziatische Negroïde ‘ bevolking in Europa. De gedwongen vermenging van rassen zou
moeten leiden tot wat men in die tijd noemde ‘de kinderen van Kalergi’. Zou Angela Merkel als zij toen al
geleefd had stiekem ’s avonds onder de deken het boek van Kalergi met rode oortjes gelezen hebben ?
Je zou denken dat het boek en de ideeën zouden leiden tot het afvoeren van Kalergi gehuld in een
spanlaken, maar niets is minder waar. In 1923 richtte kalergi zijn Paneuropese Unie op, de voorloper van de
huidige EU. Bekende leden van de unie waren o.a. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Bruno Kreisky en
Georges Pompidou, maar voor de 2e wereldoorlog was de organisatie door de Nazi;s verboden. Na de
oorlog werd de draad weer opgepakt en is de organisatie nauw verbonden met de Duitse CDU van
Angela Merkel. In ons land is voor zover wij weten er geen aftakking. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs
en de voorzitter is de Fransman Alain Terrenoire. Tot de doelstellingen van Kalergi behoorden o.a. een
verenigd Europa als tegenwicht tegen de VS, Rusland en China. Winston Churchill behoorde tot zijn
bewonderaars en in 1950 ontving Kalergi de eerste Karel de Grote prijs van de stad Aken (heeft Merkel ook
gekregen! ). In 1955 stelde hij voor de ‘Ode aan die Freude ‘van Ludwig von Beethoven aan te wijzen als het
Europese volkslied, hetgeen in 1972 werd overgenomen door de Raad van Europa en daarna door de
Europese Unie. Leuk is te weten dat er ook een prijs naar Kalergi werd vernoemd en een van de eersten die
de prijs ontving ( 2014) de voormalige president van de EU, Herman van Rompuy was.
Toch blijven de verhalen rond Kaleri vaag. Vast staat dat zijn ideeën voor een groot deel werden
gefinancierd door Joods geld, maar duik je in de nog aanwezige literatuur over Kalergi’s leven, dan is er
weinig bekend, ofschoon er natuurlijk veel mensen zijn die er op wijzen dat b.v. andere ontvangers van de
Karel de Grote prijs zoals Tony Blair, Simone Veil, Edward Heath, Kissinger en Angela Merkel, allen op een
grote hoop van de Bilderbergers, Vrijmetselaars en ‘Illuminati’ gooien.
Deze zouden samen met het Joodse kapitaal van grote Amerikaanse banken verantwoordelijk zijn
voor de huidige opzettelijk veroorzaakte vluchtelingen crisis in Europa.
Dat Kalergi, of zijn familie, die als zoveel adellijke families altijd in geldnood zaten en naar verluidt geholpen
werden door Joodse financiers er voor gezorgd hebben dat de Joden met Kalergi een spreekpop kregen om
hun macht uit te breiden, wij weten het niet laat staan dat iemand dat zou kunnen bewijzen. Wel staat vast
dat vader Kalergi een vriend was van Theodor Herzl, de oprichter van het Zionisme en Kalergi pro joodse
gevoelens had. De eerder genoemde Baruch zag kans tijdens de 2e wereldoorlog fortuinen te vergaren en
droomde van een Joods Europa, hetgeen echter niet strookt met de gedachten van wat Kalergi in zijn boek
schreef. Maar Kalergi is niet de enige die Pan-Europese dromen had.
Ook de u bekende George Soros liet zich ontvallen dat het blanke ras in Europa diende te verdrinken
in bloed en lijden en dat de toekomst zou liggen in een bevolking van gemende rassen.
U ziet veel mist en weinig concrete gegevens. Wij dachten echter dat enige toelichting op Kalergi wel op zijn
plaats is en…. dat de oorzaken van de huidige vluchtelingencrisis niet zo maar spontaan zijn ontstaan door
slechts de oorlogen in Syrië en/of Irak. Ongetwijfeld zullen er ergens tussen en achter de coulissen personen
zijn, die gebaat zijn aan chaos en wanorde van een verenigd Europa. De wereld heerschappij die de VS zich
zo graag toemeten, Rusland in het kielzog en op afstand China, zouden inderdaad een reden kunnen zijn,
dat de VS trachten Europa te destabiliseren. Daar is geld voor nodig, veel geld en of dat uit Joodse fondsen
komt? Niet geheel ondenkbaar daar de grootste banken in Joods bezit zijn!
Maar als u het weet en de overtuigende bewijzen heeft, laat het ons weten.
http://www.geennieuws.com/2015/12/richard-nikolaus-eijiro-von-coudenhove-kalergi-grondlegger-van-de-eu/
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Machthebbers maken volop misbruik van aanslagen Parijs
Iedere crisis is voor de machthebbers een perfecte gelegenheid om
er zaken doorheen te drukken die ze normaal gesproken nooit voor
elkaar zouden krijgen.
Dat is de reden dat er (false flag) aanslagen worden gepleegd; net
zoals 9/11 nodig was om de Amerikaanse Patriot Act er doorheen te
drukken.
Direct na 9/11 werd in Amerika met een overweldigende meerderheid
de zogenaamde Patriot Act aangenomen. Een wet die
opsporingsinstanties en andere overheidsinstellingen verregaande
bevoegdheden gaf met betrekking tot het “bestrijden van terrorisme”.
Waar voordat 9/11 gebeurde de bevolking op hun achterste benen zou hebben gestaan en nooit deze wet
zou hebben toegestaan, zo was er na 9/11 niemand die de overheid een strobreed in de weg legde.
In Europa hadden we tot nu toe nog niet een dergelijke Patriot Act.
Toen kwamen op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs waardoor Europa nu ook eindelijk haar eigen
9/11 heeft. Hierdoor zijn nu ook hier de omstandigheden meer dan rijp voor een Europese versie van de
Patriot Act. Europese wetgeving die de ongekozen bureaucraten in Brussel nog meer totalitaire macht zal
geven. De angst zit er goed in. ISIS heeft ervoor gezorgd dat de doorsnee burger toch niet meer echt op zijn
of haar gemak naar publieke gelegenheden gaat want overal kan deze boeman toeslaan en iedere
maatregel die een overheid nu neemt om deze vreselijke bedreiging het hoofd te bieden, staan we natuurlijk
helemaal achter.
Slechts enkele dagen na de aanslagen op 13 november
had de Europese Commissie een pakket maatregelen
aangenomen waardoor de controle op vuurwapens
door de gehele Europese Unie aanzienlijk werd
vergroot, door het eenvoudigweg veel moeilijker te
maken om aan een vuurwapen te komen.
In Frankrijk zelf werd de noodtoestand afgekondigd
waardoor burgerrechten vanaf dat moment voor een
groot deel absent werden. Lokale autoriteiten kregen
complete volmacht om iedereen te arresteren zonder deugdelijke reden. Het was en is voldoende voor één
iemand ergens in de lijn van gezag om te bepalen dat er een dreiging bestaat en vanaf dat moment verdwijnt
er voor onbepaalde tijd een burger van de straat.
Ondertussen laat ook Europa er ook geen gras over groeien en maakt volledig mis-/gebruik van de crisis om
een Europese grenspolitie te lanceren die kan opereren zonder toestemming van de lidstaten waarmee de
soevereiniteit van de individuele landen voorgoed is overgedragen aan Brussel.
Nu wordt bovendien bekend dat de socialistische regering van de Franse president Hollande heeft
voorgesteld om de grondwet in Frankrijk te gaan wijzigen zodat autoriteiten in staat zullen worden gesteld
om niet gewenste burgers hun nationaliteit af te nemen wanneer ze worden veroordeeld voor terrorisme.
Daarnaast zullen de wijzigingen inhouden dat de politie volledig wordt afgeschermd van de rechterlijke
macht. Dat wil zeggen dat een handvol bureaucraten binnenkort in Frankrijk boven iedere wet staat en
absolute macht zal krijgen om over het lot van vrijwel iedere Fransman te beslissen zonder dat een
rechtbank er ook maar iets tegen kan doen.
Dit zijn dezelfde soort praktijken als die welke destijds plaatsvonden in de voormalige Sovjet Unie en waarbij
het Westen haantje de voorste was om die te veroordelen.
Nu is het de beurt aan de “democratische Westerse
machten” om hun eigen mini Sovjet Unie los te laten op hun
burgers. Het is dit keer gerechtvaardigd vind men want het
wordt alleen maar gedaan om “terrorisme te voorkomen”.
Net zoals koning Willy burgers hier voorhoudt dat vrijheid
ons hoogste goed is, terwijl in de achtergrond de
landverraders in Den Haag de sleutels van Nederland
overhandigen aan Brussel, zo is iedereen in Frankrijk
deprincipes van de Franse revolutie alweer aardig vergeten
zo te zien.
Misschien hoog tijd om de oude guillotine maar weer eens van stal te halen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10163:machthebbers-maken-volopmisbruik-van-aanslagen-parijs&catid=20:het-complot&Itemid=33
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ISIS-strijder vertelt dat ze in Turkije worden opgeleid
De Europese bevolking verkeert weer in angstige onzekerheid want
“men” weet zeker dat er rond de jaarwisseling ergens in Europa een
ISIS aanslag zal komen.
Het bewijs dat Turkije de levenslijn is voor ISIS stapelt zich op en
onze regering doet net alsof ze gek zijn.
Als er één land de afgelopen maanden door de mand is gevallen dan
is dat wel Turkije.
Na het neerschieten van een Russisch SU-24 gevechtstoestel is er
door Moskou een mediaoffensief gestart waarbij de hele wereld heeft
kunnen aanschouwen dat ISIS heeft kunnen voortbestaan en groeien dankzij de niet aflatende inspanning
van Erdogan en consorten.
Niet alleen heeft de familie Erdogan kapitalen verdiend met de illegale ISIS oliehandel, maar ook Bakr alBaghdadi, de ISIS hoofdman, streek per jaar tussen de 500 miljoen en 1 miljard Dollar op aan opbrengsten
uit deze handel.
Lang voordat Turkije zich echter bezighield met het bewapenen, trainen en financieren van de CIA/Mossad
creatie ISIS, speelde het land een hoofdrol in nóg een heel onfrisse zaak.
Alle jaren dat er economische sancties waren ingesteld tegen Iran heeft dit land vrijwel ongestoord “normaal”
verder kunnen handelen dankzij Turkije dat iedere internationale regel aan hun laars lapte en via een Dubai
degrootste goudsmokkel uit de menselijke geschiedenis op touw zette.
Dit hele verhaal laat zien dat ook hier weer alle sporen richting de zakkenvullende Erdogan gaan en dat de
corruptie hoogtij viert. Het is uiteraard niet alleen Erdogan, maar een clubje van oligarchen, sultans, sjeiks en
prinsen die compleet boven iedere wet staan en vanuit plekken als Dubai doen wat ze willen.
Zij die de fabelachtig snelle opkomst van ISIS hebben gevolgd, weten dat Turkije ook bij het rekruteren van
nieuwe ISIS strijders een prominente rol heeft gespeeld. Voornamelijk door de andere kant op te kijken toen
er een gestage stroom buitenlandse ISIS rekruten via Turkije naar Syrië afreisden.
Een door de Koerdische strijdkrachten in Irak gevangen genomen ISIS strijder vertelt dat Turkije het land is
waar nieuwe ISIS rekruten worden opgeleid.
Het volgende is wat deze ISIS strijder verklaarde:
“We waren met zo’n 60 man en we werden getraind in een dorp niet ver van het vliegveld. ’s Morgens vroeg
als we wakker werden gingen we eerst sporten. Eenmaal per week hadden we schietoefeningen waarbij ze
ons leerden hoe we de Kalishnikovs, machinegeweren en andere wapens moesten gebruiken.
De opleiding vond plaats in Turkije omdat dit een veiligere plek was dan Syrië. Het was bijna onmogelijk om
onze opleiding in Syrië te doen vanwege de luchtaanvallen.
In de media werd geschreven dat wij werden opgeleid als gematigde rebellen in een kamp van de Free
Syrian Army (FSA), maar in feite waren wij alle 60 lid van ISIS. Wij waren Syrische burgers die in het begin
naar Turkije waren verhuisd om daar wat geld te verdienen en toen lid werden van ISIS.
Ik maakte via internet contact met andere Syriërs en hielp hen om ook naar Turkije te komen om ook met de
training te beginnen. Na mijn training die vijf maanden duurde, woonde ik samen met een familielid die
commandant van ISIS was, in Adana (Turkije).
Het was mijn taak om de nieuwe rekruten die vanuit Syrië aankwamen op te vangen. Na de opleiding
stuurden we hen naar Urfa (Turkije) en van daar naar Raqqa (ISIS hoofdstad in Syrië). Vanuit Raqqa werden
ze verdeeld over de verschillende regio’s in Syrië.
De dingen die ik over ISIS had gelezen en wat ik in de praktijk meemaakte waren compleet verschillend".
De naam Adana kom je veel vaker tegen met betrekking tot ISIS. Niet alleen is het de plek waar ISIS
commandanten wonen en waar nieuwe rekruten voor ISIS worden opgevangen, maar deze stad lig ook vlak
naast de havenstad Ceyhan.
Dat is weer de lokatie van waaruit de ISIS olie wordt verscheept naar wereldwijde bestemmingen.
Ondertussen wordt ons verteld dat het vrijwel zeker is dat er een nieuwe ISIS aanslag zal komen ergens
rond de jaarwisseling.
De Oostenrijkse politie zegt een tip te hebben gehad ’van een bevriende geheimedienst’ dat extremisten
tussen kerst en oud en nieuw Europese hoofdsteden met explosieven en vuurwapens willen aanvallen.
Als wij weten dat Turkije de levenslijn van ISIS is dan zullen onze inlichtingendiensten dat uiteraard ook
weten. Het ene bewijs na het andere dat Turkije vuistdiep in het ISIS terrorisme zit, komt boven water en
klaarblijkelijk is er helemaal niemand in geïnteresseerd dit soort praktijken te beëindigen.
Wij begrijpen het wel want "onze" overheid heeft natuurlijk belangrijkere zaken aan hun hoofd zoals de gratis
tasjes bij winkeliers die onverwijld dienen te worden bestreden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10164:isis-strijder-vertelt-dat-ze-inturkije-worden-opgeleid&catid=37:wereld&Itemid=50
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Hoofdinspecteur Duitse Recherche: Met moslimmigranten importeren wij criminaliteit
‘Politiek verzwijgt dat migranten in AZC’s kinderen prostitueren’ – Officiële overheidscijfers: Slechts 2%
migranten geschikt voor werk
De statistisch onomstotelijk vastgestelde link tussen islam
en criminaliteit is één van de gevoeligste punten die de
gevestigde Europese orde in media en politiek negeert,
en als het niet anders kan te vuur en te zwaar bestrijdt.
Hoofdinspecteur Tania Kambouri van de Duitse
recherche en tevens bestseller-auteur, die eerder fel
werd aangevallen omdat ze openlijk stelde dat moslims
geen respect voor de politie hebben en criminaliteit door
vluchtelingen wordt gebagatelliseerd, deed er tijdens een
openbare bijeenkomst nog een schepje bovenop, en waarschuwde dat de politie zich door de exploderende
moslimcriminaliteit overal steeds verder moet terugtrekken, ‘waardoor wij het gezag op straat verliezen.’
Kambouri bekritiseerde ook de gerechtelijke macht, die in haar ogen veel te veel begrip toont en doorgaans
lage –of zelfs geen- straffen uitdeelt aan moslims. ‘Daarmee beschadigen ze indirect ook onze samenleving,’
aldus de 32 jarige teamchef van de recherche in Bochum. Ze wees op het gebrek aan respect bij met name
jonge moslimmannen voor de politie. Zelfs hun kinderen zijn het gewend de politie uit te schelden.
Kinderen in AZC’s door migranten geprostitueerd
Haar boek over het geweld tegen politieagenten (Deutschland Im Blaulicht) ging inmiddels 120.000 keer
over de toonbank, en stond meerdere weken op de eerste plaats van de bestsellerlijst voor vakboeken.
Tijdens spreekbeurten in het hele land slaat ze al enige tijd alarm over het feit dat er steeds meer zaken
mislopen met migranten. Zo blijkt de politie te weten, maar de politiek te verzwijgen, dat migranten in AZC’s
kinderen prostitueren. ‘Maar op zeker moment zal dit aan het daglicht komen, en dat zal een grote knal
veroorzaken.’
Open grenzen oorzaak van explosie criminaliteit
‘Door de open grenzen hebben wij zoveel criminaliteit binnengekregen,’ vervolgde ze. ‘Wij hebben
criminaliteit geïmporteerd die wij eerst niet hadden.’ Na applaus vanuit de zaal klaagde ook Heinz
Buschkovsky, voormalig sociaaldemocratisch districtsburgemeester van de beruchte migrantenwijk BerlinNeukölln, over de parallelle samenleving die moslims hebben gecreëerd, en over de integratieproblemen die
er met hen zijn.
‘Problemen ontstaan mede dankzij linkse ontkenning van realiteit’
Met name vanuit linkse hoek wordt de van oorsprong Griekse Kambouri –zelf afkomstig uit een
migrantenfamilie- beschuldigd van ‘racisme’. Haar reactie: ‘Ook door dit soort mensen hebben wij problemen
in ons land, omdat zij niet weten wat er gaande is, en omdat ze de waarheid niet accepteren. Het is moeilijk
met zulke mensen die zover van de realiteit staan te praten.’
Anarchie en burgeroorlogen
Eén criticus in de zaal wierp tegen dat de politiechef het over ‘een minderheid’ van de in Duitsland wonende
moslims heeft. ‘Dat klopt,’ antwoordde ze. ‘Want als het de meerderheid zou zijn, dan zouden we nu
dagelijks in iedere stad anarchie en burgeroorlogen hebben. Deze minderheid bezorgt ons nu al reusachtige
problemen, en zal in de komende jaren zo snel groeien, dat u er hier ook door getroffen zult worden.’
Meer no-go zones, criminaliteit groeit nog sneller dan gevreesd
De minister van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger (SPD), beweerde onlangs dat er geen ‘no-go’
zones bestaan, maar Kambouri sprak dit tegen. ‘Die no-go zones breiden zich juist steeds verder uit. Dat zijn
gebieden waar burgers en agenten niet meer zonder angst in durven gaan. Er zijn zelfs gebieden waar één
enkele patrouillewagen niet meer kan rijden. Dat is een feit.’
Bovendien groeit de criminaliteit door migranten nog sneller dan aanvankelijk werd gevreesd. ‘Daarom zeg ik
tegen mijn vrienden dat ze pepperspray moeten meenemen en zich moeten beschermen. Het zal namelijk
nog erger worden.’
Niet-gewenste cijfers over vluchtelingen ‘vervalst of goedgepraat’
Onlangs zei ze in een interview met de Stuttgarter Nachrichten dat ze ‘zich kon voorstellen dat sommige
zaken worden vervalst of goedgepraat, om bij de bevolking geen angst aan te wakkeren. Zulke cijfers over
criminele handelingen door vluchtelingen zijn politiek niet gewenst. Ik denk ook dat veel ambtenaren in
leidinggevende posities door de politiek worden gestuurd of op zijn minst worden beïnvloed.’ (1)
Slechts 2% migranten geschikt voor werk
Onlangs bleek uit officiële overheidscijfers dat slechts 2% van de tot Europa toegelaten migranten een baan
zal kunnen vinden. De rest is daar tot in de lengte van jaren –en het grootste deel zelfs permanentongeschikt voor, mede omdat zo’n 70% analfabeet is en in de afgelopen jaren is gebleken dat 80% daarvan
niet eens in staat is het niveau van het basisonderwijs te halen. Ook dit geeft aan hoe ernstig de situatie in
met name de immigratielanden Duitsland, Nederland en Oostenrijk zal worden, omdat –los van de enorme
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kosten, die jaarlijks in de tientallen miljarden euro’s zullen belopen- grote aantallen van deze kansloze
migranten vatbaar zullen zijn voor radicalisering en criminaliteit.
(1) Die Welt (via MSN Nachrichten)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Hoofdinspecteur-Duitse-Recherche-Met-moslimmigrantenimporteren-wij-criminaliteit

Junkbonds geven waarschuwingssignaal
Er is iets gaande op de financiële markten en het belooft weinig goeds. Het signaal wordt afgegeven door de
ontwikkelingen rond ‘junk bonds’
Wat zijn junk bonds? Op de beurs verhandelde leningen, waarvan de leners ondernemingen, instellingen of
landen zijn die alleen geld kunnen lenen door de beleggers een relatief hoge rente te geven. Die rente is
hoger naarmate de beleggers investeren in junk bonds riskanter vinden. In 2009 was de rente op dergelijke
leningen zeer hoog ten opzichte van een lening die doorgaat voor weinig riskant zoals Duitse staatsleningen.
Het verschil tussen de rente op junk bonds en de rente op leningen met een laag risico wordt gewoonlijk
spread genoemd. De grootte van deze spread is een indicatie voor hoe de economie ervoor staat. Dus als
de spread oploopt dan beginnen de beleggingsadviseurs zich achter de oren te krabben.
Een hogere spread wordt vrijwel zeker gevolgd door een groei van het aantal junk bond uitgevende
bedrijven dat in de problemen raakt. Voorbeelden van junk bond uitgevende bedrijven zijn Alcatel, AirFrance
en Acelor Mittal. Het zijn niet altijd slechte bedrijven die gedwongen zijn om leningen uit te geven met een
hoge rente. Ook bedrijven die al erg veel bankkrediet hebben opgenomen kunnen in deze categorie vallen.
Het criterium is de kredietwaardigheid. Als de kredietwaardigheid laag wordt geacht, dan zijn junk bonds
vaak de enige oplossing voor een bedrijf om aan geld te komen.
Het is duidelijk dat de belegger die junk bonds koopt een relatief
hoge rente krijgt met daaraan gekoppeld een relatief hoog risico.
Over dat laatste, het risico, wordt vaak nogal luchtig gedaan.
Weliswaar zijn bedrijven met een lage kredietwaardigheid niet ‘too
big to fail’ maar vanwege hun omvang en het belang voor
economie en werkgelegenheid zullen ze niet zo een twee drie
omvallen, redeneert men. Ook zijn er een relatief groot aantal
fondsen, die junk bonds van meerdere economische sectoren in
een pakket hebben ondergebracht en die daardoor de risico’s
verminderen omdat de individuele risico’s van de verschillende bedrijven elkaar in zekere zin opheffen als ze
in een pot worden gestopt.
Door de lage rente is de belangstelling voor junk bonds al meerdere jaren groot, ondanks dat het in zekere
zin dansen op de rand van de vulkaan is. Als het misgaat met de economie, dan komen de signalen vooral
uit de junk bond hoek. Hiervoor zijn twee indicatoren; oplopende spreads en het percentage van junk bond
uitgevende bedrijven in financiële problemen. Beide indicatoren geven een waarschuwingssignaal af. De
spreads lopen bij de meeste junk bonds herbergende economische sectoren; grondstoffen, energie en
industrie duidelijk op en het percentage junk bond uitgevende bedrijven in de problemen is op het hoogste
punt sinds het slechtste jaar 2009 aangeland. Het komende jaar 2016, zeven jaar na het rampjaar, kan een
ontluisterende werkelijkheid van de wereldeconomie aan het licht brengen. Want beleggers kunnen tegen
beter weten in hun geld blijven steken in steeds riskanter wordende beleggingen en de prijs van de effecten
opdrijven, uiteindelijk zijn het toch de kille winst en verliescijfers en de financiële positie van de internationale
ondernemingen en banken die bepalend zijn.
Het is zo spijtig dat het onbenul met betrekking tot financiën en
economie zo groot is. We hadden al jaren geleden onze aandacht
moeten richten op de versterking van lokale economieën en op de
introductie van lokaal geld. Omdat alleen dat ons los zou kunnen
maken van de banken en multinationale ondernemingen. Het is een
halve minuut voor twaalf en de tijd dat we serieus aan de slag kunnen
met lokale geld en economie initiatieven is erg kort. Toch is het nooit
te laat om ermee te beginnen en dit geldt ook voor degenen die tot
dusver hun geld op ‘het grote casino’ hebben belegd.
© Ad Broere
http://adbroere.nl/web/nl/columns/junk-bonds-geven-waarschuwingssignaal.php
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Waarom de rijken steeds rijker worden en de armen arme
Een andere en vernieuwende visie op geld en economie ... en de rol van banken in dit proces
In dit artikel wordt onderzocht waarom de vermogensverdeling in de periode tussen 1993 en 2012 zoveel
schever is geworden. De rol van banken in dit proces is onmiskenbaar. Vooral tussen 1995 en 2005 hebben
banken een enorme hoeveelheid geld gecreëerd, in belangrijke mate voor de financiering van ‘de eigen
woning’. Daarbij zijn de banken voorbij gegaan aan hun eigen risicolimiet. Dit werd achteraf gerepareerd
door het ‘teveel’ aan hypothekenvolume af te stoten naar beleggers. Door meerdere factoren zijn de
huizenprijzen tussen 1985 en 2009 enorm gestegen, veel sterker dan de modale inkomens. De huidige lage
rente verhult de werkelijkheid enigszins. Als de rente weer op het niveau van 2001 zou liggen, dan zou
blijken hoe groot het probleem structureel is. Door verbanden te leggen tussen de digitale geldhoeveelheid,
het bruto binnenlands product, de modale inkomens, woningprijzen en hypotheekschuld kom ik tot de
conclusie dat een rentevrije economie ons uit de impasse zal kunnen leiden.
Ongelijkheid voor allen
In ‘Inequality for All’ laat de Amerikaanse hoogleraar Robert Reich zien hoe de middenklasse in de
Verenigde Staten geleidelijk aan inkomenscapaciteit heeft ingeboet. In 1978, stelt Reich, verdiende de
gemiddelde Amerikaanse werknemer $48.000, gecorrigeerd voor inflatie, terwijl de rijkste 1% gemiddeld
$390.000 verdiende, d.i. 8 keer meer. In 2010 verdiende de middenklasse werknemer nog slechts $33.000
en de 1% verdiende gemiddeld $1,1 miljoen, of 33 keer meer. Tegelijkertijd werden de prijzen van woningen
voortdurend hoger en door de stevige hypotheekrentes in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw, werd
het meer en meer noodzaak dat het gezinsinkomen werd gedragen door tweeverdieners.
Ook werd de vermogensverdeling tussen 1980 en 2007 voortdurend schever vooral doordat een relatief
klein aantal Amerikanen netto ontvangers waren van de rente die op schulden werd betaald. Ongeveer 80%
van de Amerikaanse gezinnen, het deel met de netto schuld, moest deze rente opbrengen. De rijkste 10%
beschikt door deze omvangrijke kas instroom over veel vrij vermogen, dat vervolgens in geautomatiseerde
productieprocessen wordt belegd, -tenminste- voor zover het in de productieve economie wordt
geïnvesteerd. Daardoor neemt de werkgelegenheid af, vooral die in de banen voor de beroepsbevolking met
een middelbare opleiding. De oplossing die Reich voorstelt is meer onderwijs en omscholing, om de
internationale concurrentiepositie van de V.S. te verbeteren. Wat Reich beschrijft over de gang van zaken in
de V.S. wijkt niet af van de ontwikkelingen in Nederland. Ik ga hier in dit artikel verder op in.
Het is noodzakelijk dat het onderwijs beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit, maar het lost het
kernprobleem niet op. Het kernprobleem is vooral het gevolg van het herverdelingsmechanisme dat in het
financiële stelsel zit. Hierdoor is er sprake van een sterke vermogensgroei bij een klein deel van de
huishoudens in een opgaande conjunctuurfase -vooral doordat de rente in deze fase relatief hoog is- en het
uitblijven van vermogensvorming bij verreweg de meeste huishoudens. Dit proces zorgt voor groeiende
spanning in de samenleving en een voor de overheid onbeheersbare, onoplosbare problematiek als er zich
weer een crisis aandient.
Vermogensongelijkheid in Nederland
De groeiende vermogensongelijkheid in Nederland wordt in beeld gebracht door 1993 en 2012 met elkaar te
vergelijken. De Nederlandse huishoudens zijn voor dit doel ondergebracht in tien in aantal gelijke groepen of
klassen van huishoudens. Groep 1 is de minst vermogende en groep 10 de meest vermogende klasse.
Onder vermogen wordt het netto bezit verstaan, bestaande uit de overwaarde op de eigen woning,
spaartegoeden, effecten, ander vastgoed dan de eigen woning, vorderingen, de waarde van de eigen
onderneming, aanmerkelijk belang en roerende zaken zoals edelmetaal, onder aftrek van schulden. In 2012
was het vermogen gegroeid met 798 miljard euro van 368 miljard euro in 1993 tot 1.166 miljard euro. Van
deze groei kwam 500 miljard euro bij de rijkste 10% van de huishoudens en 150 miljard bij de een na rijkste
groep. De onderste 50% profiteerde niet van de vermogensgroei. Voor de minst vermogende 10%
overtroffen de schulden het bezit, meest doordat de eigen woning ‘onder water’ kwam te staan. Verder
steunt het vermogen van de groepen 6, 7 en 8 vooral op de overwaarde van de eigen woning, dus
vastgelegd vermogen. Alleen de groepen 9 en 10 beschikken over een aanzienlijk vrij vermogen. In 2013
was het vermogen exclusief de eigen woning bij groep 9 82 miljard euro en bij groep 10, 500 miljard euro
waarmee deze groepen huishoudens over 84% van het totale vermogen exclusief de overwaarde eigen
woning beschikten. Opvallend is daarbij, dat ten opzichte van 2012 alle groepen hebben ingeleverd, behalve
groep 10, die 22 miljard aan het vermogen toevoegde. In Nederland is er dus evenals dat in de V.S. het
geval is, sprake van een groeiende vermogensongelijkheid, die ook na het uitbreken van de crisis doorgaat.
De rol van commerciële banken
Wat is de rol van commerciële banken in het proces van groeiende vermogensongelijkheid? In het financiële
stelsel vervullen banken een sleutelrol. Commerciële banken scheppen digitaal geld en inmiddels is
genoegzaam bekend hoe ze dit doen: ‘uit het niets’. De groei van de digitale geldhoeveelheid komt geheel
op het conto van commerciële banken. Die groei was onstuimig tussen 1995 en 2005. In die periode groeide
de digitale geldhoeveelheid van 216 miljard euro in 1995 naar 504 miljard in 2005, of met 234%. Daarvoor,
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tussen 1985 en 1995 was de groei robuust en na 2005 nam de groei af, het sterkst in de periode tussen
2009 en 2014. De totale groei van de digitale geldhoeveelheid was tussen 1985 en 2009 524 miljard euro.
De digitale geldschepping in de periode 1985-2009 was in hoge mate gericht op het financieren van de
aankoop van woningen. Het totale volume aan hypotheken nam met 536 miljard euro toe van 81 miljard euro
in 1985 tot 617 miljard in 2009. De conclusie dat de groei van de digitale geldhoeveelheid geheel voor
rekening komt van de groei van de hypotheekschuld, ligt voor de hand. Dit is grotendeels een juiste
gevolgtrekking, maar niet helemaal. De commerciële banken hebben hun aandeel in de hypotheekschuld
verminderd door een deel van de hypotheken te knippen, verpakken en vervolgens te verkopen aan
zogenoemde Special Purpose Vehicles (SPV’s). De SPV’s verkochten vervolgens leningen aan beleggers
met als dekking de hypotheken die waren gekocht van de commerciële banken. De internationale naam voor
deze leningen is Collateralised Debt Obligations (CDO’s). CDO’s werden berucht doordat in de V.S. slechte
hypotheken – uitgeleend aan mensen die gegarandeerd niet in staat waren om aan hun verplichtingen te
voldoen- werden verpakt in CDO’s en verkocht aan beleggers over de hele wereld als prima beleggingen.
Deze CDO’s waren een belangrijke oorzaak van de bankencrisis die begon in 2008.
De Nederlandse CDO’s zijn van een betere kwaliteit, want de betalingsmoraliteit van de Nederlanders is
hoog. Vandaar dat de commerciële banken geen moeite hadden met de verkoop van hypotheken. Het
bedrag van de verkochte (gesecuritiseerde) hypotheken groeide met 204 miljard euro van 2 miljard in 1995
tot 206 miljard euro in 2009. Daardoor was de netto digitale geldschepping voor hypotheken 411 miljard euro
in 2009, of bijna twee-derde van de totale digitale geldschepping door commerciële banken. Het probleem
hiermee is dat banken dit niet aan hun klanten vertellen. Het is dan ook niet te verdedigen, dat de klant denkt
dat zijn bank de geldgever is, terwijl de bank in werkelijkheid niet meer dan een administratiekantoor is. Dit
maakt het onderhandelen over wijzigingen in de condities er ook niet gemakkelijker op. Het zou logisch zijn
als de rechter hiervoor een stokje zou steken, maar dit terzijde.
De commerciële banken zijn verantwoordelijk voor de enorme groei van de digitale geldhoeveelheid. Om te
voorkomen dat het uit de hand liep hebben ze een behoorlijk deel van de hypotheken ondergebracht bij
beleggers door ze op te knippen, te verpakken en te verkopen. Alles voor het eigen -risicoloze- gewin.
Uiteindelijk heeft de meerderheid van de Nederlandse huishoudens niet geprofiteerd van de groei van de
digitale geldhoeveelheid. In het voorgaande is aangetoond dat alleen de rijkste 20% erop vooruit is gegaan
en de minst vermogende 50% niet, ondanks de toename van het 'eigen' woningbezit.
Woningen en hypotheken
De gemiddelde prijs van alle typen woningen is meer dan vervijfvoudigd tussen 1985 en 2009, terwijl het
modale inkomen in diezelfde periode zelfs niet verdubbelde en nauwelijks meer groeide dan de inflatie.
Geen wonder dat de betaalbaarheid van woningen steeds minder is geworden en dat een steeds groter deel
van het inkomen aan woonlasten wordt uitgegeven. Evenals in de V.S., is het tweeverdienersschap ontstaan
uit noodzaak en niet uit vrije wil (samen werken om de woning te betalen). Waarom zijn de woningprijzen zo
sterk gestegen? Veel sterker in elk geval dan de modale inkomens? Hieraan blijken meerdere factoren te
hebben bijgedragen:
1. hoge grondprijzen
2. strengere eisen aan de bouwmaterialen
3. betere kwaliteit van de bouw
4. een beweging vanuit het lagere segment naar het middensegment
5. waardoor er een frictie ontstond in het middensegment tussen vraag en aanbod
6. grondspeculatie
7. rendementseisen van de aannemers
8. rendementseisen van de beleggers
9. rente inkomsten van de commerciële banken
10. omzet van de financiële dienstverleners (makelaars, hypotheekadviseurs)
11. fiscale facilitering door renteaftrek op woninghypotheken
Er kan daarom niet worden gesteld dat banken de enige aanstichters waren van het drama waarin ‘de eigen
woning’ is ontaard. Wel hebben commerciële banken een belangrijk deel van hun winsten behaald uit de
hypotheekverlening. De ontwikkeling van de vermogensverdeling tussen 1993 en 2012 geeft echter
ontegenzeggelijk aan wie er vooral hebben geprofiteerd van de geldschepping door schuld van de banken.
Dat zijn niet de banken zelf, maar een beperkt aantal particuliere huishoudens. Banken zijn het instrument
dat het herverdelingsmechanisme in beweging houdt.
De geldwaarde van alles wat er in een land in een jaar wordt geproduceerd aan goederen en diensten wordt
tot uitdrukking gebracht in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP van Nederland is gegroeid met
373 miljard euro, van 200 miljard in 1985 tot 573 miljard euro in 2009. Het BBP is dus iets minder dan
verdrievoudigd in de periode tussen 1985 en 2009. De stijging van het modale inkomen is hierbij
achtergebleven. In begrijpelijk Nederlands betekent dit, dat het aandeel van de inkomens uit loon in het BBP
minder is geworden. Ook in dit opzicht wijkt de ontwikkeling in Nederland niet af van die in de VS, want wat
de mensen met loon niet ontvangen gaat naar de rente- en dividendtrekkers toe.
Het voorgaande wordt in de onderstaande grafiek overzichtelijk weergegeven:
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Ontwikkeling van de bijdrage van banken aan de geldhoeveelheid,
het BBP, inkomen, woningprijzen en hypotheekschuld in Nederland (trendanalyse, 1985 = 100)
© Ad Broere
trendanalyse, basisjaar 1985,bronnen DNB en CBS
Digitaal: digitale geldhoeveelheid, gecreëerd door
private banken (staat gelijk aan de hoeveelheid schuld)
BBP: bruto binnenlands product tegen marktprijzen
Inkomen: modale bruto jaarinkomen
Inflatie: gemiddelde inflatie 2,1% per jaar
Woningen: de nominale waarde van de gemiddelde prijs
van alle woningtypen
Hypotheken 1: de totale hypotheekschuld van
Nederlandse huishoudens
Hypotheken 2: de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens min het bedrag van gesecuritiseerde
hypotheken
Wonen is een primaire levensbehoefte, die niet moet worden overgelaten aan het marktmechanisme. De
voorgaande analyse maakt dit duidelijk. Hoe zou het anders, beter kunnen dan nu het geval is?
het belang van een rentevrije economie
Het Burgerinitiatief Ons Geld wijst op de instabiliteit die wordt veroorzaakt doordat private ondernemingen
(banken) een dominant aandeel hebben in de geldhoeveelheid. De digitale geldhoeveelheid maakt ongeveer
94% uit van de som van de hoeveelheid chartaal geld (papiergeld en munten) en digitaal geld. Banken
scheppen geld op basis van hun winstdoelstelling en verlagen tegelijkertijd zoveel mogelijk de risico’s
verbonden aan deze geldschepping. Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk dat banken in een
crisisperiode pas op de plaats maken en in een opgaande periode verhoudingsgewijs veel geld scheppen,
aanzienlijk meer dan de groei van de economie, uitgedrukt in het BBP rechtvaardigt. Uitgerekend in een
periode dat de economie een stimulans nodig heeft om uit de crisis te komen, zijn de commerciële banken
voorzichtig. Logisch, want het risico op verliezen is groter in een crisisperiode dan in een hoogconjunctuur.
De ondernemingsdoelstelling van banken is dus niet ‘in lijn’ met die van de samenleving.

© Ad Broere
Hoe zou de ondernemingsdoelstelling van banken wel in overeenstemming met die van de samenleving
kunnen worden gebracht? De grootste belemmering om dit te kunnen realiseren zit in het verdienmodel van
commerciële banken. Dit verdienmodel is gebaseerd op de hoeveelheid leningen en kredieten. Hoe hoger
het door de bank uitgeleende bedrag hoe hoger het inkomen, dat is gebaseerd op de marge tussen de rente
op het uitgeleende geld en het ingeleende geld. Daarmee bedoel ik dat hoe meer er krediet wordt verleend,
hoe hoger het inkomen van banken is. Ongeveer 80% van het bankinkomen wordt op deze wijze
gerealiseerd, de overige 20% op basis van provisies en commissies. Om banken minder afhankelijk te
maken van de hoeveelheid uitgeleend geld, zou het verdienmodel moeten worden gewijzigd van
geldgerelateerd naar diensten gerelateerd (adviesuren, administratie- en beheeruren, computeruren). In dat
geval wordt de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker dan de hoeveelheid uitgeleend geld en komt er
ruimte om de geldstromen te gaan sturen naar die sectoren die bijdragen aan een in de breedte goed
functionerende economie en daardoor een samenleving waarin de welvaart beter wordt gespreid. Kortom
een rentevrije economie zal ons helpen om uit de impasse te komen.
© Ad Broere, 26 mei 2015
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/waarom-de-rijken-steeds-rijker-worden-en-de-armen-armer.php
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De BIS-Bank, spil in een door geld geregeerde wereld
een andere en vernieuwende visie op geld en economie
Sommigen zeggen dat de Bank for International Settlements (BIS) niet meer is dan een uitstekende bron
van financiële informatie, gebaseerd op een enorme database. Anderen zeggen dat de BIS een vrijblijvende
praatclub is van centrale bankiers en dat de bank het internationale betalingsverkeer faciliteert. In
werkelijkheid is de BIS Bank veel meer dan dat. Adam Lebor, een onderzoeksjournalist die een diepgaande
studie van de bank heeft gemaakt en in 2013 over de BIS het boek ‘The Tower of Basel’ publiceerde, noemt
het ‘ de geheime bank die de wereld runt’.
De missie van de BIS
In 1925, jaren voordat de oprichting van de Bank for International Settlements een feit was,verklaarde
Montagu Norman, president van de Bank of England: ‘Ik hoop zeer dat wij de komende zomer een private en
exclusieve 'centrale bankiersclub’ mogen inhuldigen, in de aanvang klein en groot in de toekomst.’ Niet
zomaar een club, maar een instrument waarmee de invloed van nationale overheden buiten spel kon worden
gezet. Dit idee leefde niet alleen bij Montagu Norman. Hij deelde het met collega’s zoals Strong van de
Federal Reserve en Schacht van de Reichsbank.
De BIS werd in 1930 opgericht om de betaling van de oorlogsschulden van Duitsland aan de geallieerden te
regelen. McGarrah, de eerste voorzitter van het bestuur van de BIS onthulde echter de werkelijke missie van
de BIS in Nation’s Business Magazine (1931): ‘De Bank staat geheel los van welke staats- of politieke
controle dan ook. Voor overheidsfunctionarissen is geen plaats in de directie. De bank is geheel niet-politiek.
De bedrijfsvoering is op een commerciële en financiële basis opgezet. Overheden hebben geen invloed op
en enige verbintenis met het bestuur’. Het wekt daarom geen verbazing dat de BIS niet werd opgeheven
toen er in 1931 een eind kwam aan de Duitse herstelbetalingen.
Gezworen kameraden, Hjalmar Schacht, president van
Hitlers' Reichsbank (links) en Montagu Norman, president
van The Bank of England
Aandeelhouders en zeggenschap
De oprichters van het eerste uur waren de Nationale Bank van
België, Banque de France, Banca d’Italia, Reichsbank, drie
Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National
Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een
consortium van Japanse private investeerders. Elk van de
participanten kreeg per deelnemend land een gelijk aantal
aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle genoemde centrale banken in die tijd in private handen
waren. Er was niets ‘nationaal’ of 'publiek' aan de centrale banken. Het waren gewoon private banken met
private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de BIS Bank
handelden dus namens hun aandeelhouders en de BIS Bank was vanaf de oprichting ervan een private
onderneming. Het is een onbeantwoorde vraag wat er gebeurde met de aandelen van de participanten van
het eerste uur toen een aantal nationale centrale banken na 1945 werden genationaliseerd. Volgens een
publicatie van de Fed New York stonden in april 2007 86% van de aandelen in de BIS geregistreerd op
naam van de deelnemende centrale banken en werd 14% van de aandelen gehouden door private
aandeelhouders. Vier jaar eerder, op 22 september 2003 publiceerde de BIS echter het bericht dat de
aandelen van de private aandeelhouders verplicht worden ingekocht. Omdat de BIS een besloten
vennootschap is, kan het aandeelhoudersregister niet vrij worden geraadpleegd en moeten we het doen met
de –tegenstrijdige- informatie.
De Fed New York merkt op dat de private aandeelhouders geen stemrecht hadden (hebben), dit in
tegenstelling tot de nu inmiddels 60 centrale banken die zijn toegetreden tot de BIS. Op Washington’s blog
van september 2011 staat in het artikel 'The World’s biggest central bank has private shareholders': "Het kan
wel of niet waar zijn dat de private aandeelhouders geen stemrecht hebben. Maar eigenlijk is het niet van
belang. Het is immers een bekend feit, dat machtige superrijken informeel hun invloed uitoefenen door
gebruik te maken van stromannen. Daarom is het feit dat er private aandeelhouders zijn eigenlijk veel
interessanter dan het antwoord op de vraag of ze al dan niet directe invloed uitoefenen."
De mening over de BIS van een insider
In zijn boek Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966), gaf dr. Carrol Quigley de
sleutelrol weer die de BIS na WOII achter de schermen speelde in de financiële wereld. Dr. Quigley was
hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Georgetown. Ook wist hij als insider wat er omging binnen
de kring van “internationale bankiers”.
Twee quotes uit Tragedy and Hope:
“Ik heb kennis van de werking van dit netwerk omdat ik haar twintig jaar lang heb bestudeerd en Ik
gedurende twee jaar begin jaren ‘60 in de gelegenheid ben geweest om de geheime verslagen en
documenten te bestuderen. Ik heb geen enkele aversie naar het netwerk toe en evenmin naar de meeste
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van hun doelstellingen, maar mijn grootste bezwaar is dat de betrokkenen bij het netwerk anoniem willen
blijven en dat ze hun doelstellingen niet openbaar willen maken, hoewel hun rol in de geschiedenis van
dermate grote invloed is, dat dit wel het geval zou moeten zijn.”
“De krachten achter het financiële stelsel hebben nog een ander, ver reikend doel, niets minder dan een
wereldorde te creëren op basis van een in private handen zijnde wereldwijde financiële controle. Zo wil men
het politiek systeem van elk land afzonderlijk controleren alsmede de gehele wereldeconomie. Het systeem
zal op een feodale manier worden gestructureerd via ‘s werelds samenwerkende centrale banken door
middel van in het geheim gesloten akkoorden. De hoofdzetel en het anker van dit systeem is de BIS in Bazel
Zwitserland. Deze bank is in private handen en wordt gecontroleerd door banken die op hun beurt in private
handen zijn.”
De sleutel van het succes van de BIS zit er volgens dr.Quigley in, dat “de internationale bankiers -vergaderd
in de BIS- het geldsysteem van alle landen controleren en manipuleren, terwijl ze de indruk geven dat de
controle bij de regering ligt.” Mervyn King ex president Bank of England en voorzitter van meerdere BIS
comités gaf in een interview met auteur en journalist Adam Lebor in 2013 aan dat er ‘geen besluiten worden
genomen in Basel. Het is overdreven om te zeggen dat wij in Bazel politiek maken. Dit is voorbehouden aan
de nationale centrale banken. De BIS vergaderingen zorgen ervoor dat wij beter zijn geïnformeerd.’ BIS
secretaris-generaal Peter Dittus zei in een interview met Der Spiegel in 2009: “Onze kracht is dat we geen
wetgevende macht hebben. Onze bijeenkomsten zijn niet gericht op besluitvorming. Het gaat om het
uitwisselen van visies. Deze opinies vinden hun weg op een subtielere manier, door een proces dat zou
kunnen worden vergeleken met osmose”
Het naambord van de BIS Bank naast de 'deurbel'
Veel meer dan een praatclub
De opinies vinden vooral hun weg via de comités die door de BIS
worden gehost.
De meest prominente comités zijn:
Basel Committee on Banking Supervision
The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum
for regular cooperation on banking supervisory matters. Its
objective is to enhance understanding of key supervisory issues
and improve the quality of banking supervision worldwide.
The Committee's members come from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, European
Union, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the
Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United
Kingdom and the United States. The present Chairman of the Committee is Mr. Stefan Ingves, Governor of
Sveriges Riksbank. (bron BIS Bank)
Dit comité is de ontwerper van de Basel I, II en III akkoorden, die bij commerciële banken in de lidstaten
werden en worden toegepast en die erop zijn gericht dat banken aan de gestelde kapitaaleisen voldoen.
Committee on the Global Financial System
The Committee on the Global Financial System (CGFS), which is chaired by William C. Dudley, President
and Chief Executive Officer of the Federal Reserve Bank of New York, monitors developments in global
financial markets for central bank Governors.
The Committee has a mandate to identify and assess potential sources of stress in global financial markets,
to further the understanding of the structural underpinnings of financial markets, and to promote
improvements to the functioning and stability of these markets. It fulfils this mandate by way of regular
monitoring discussions among CGFS members, through coordinated longer-term efforts, including working
groups involving central bank staff, and through the various reports that the CGFS publishes. The CGFS
also oversees the collection of the BIS international banking and financial statistics. (Bron: BIS Bank)
Dit comité doet onderzoek naar, informeert over en adviseert naar aanleiding van ontwikkelingen op de
mondiale financiële markten ten behoeve van de aangesloten centrale banken.
Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)
The Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) promotes the safety and efficiency of
payment, clearing, settlement and related arrangements, thereby supporting financial stability and the wider
economy.
The CPMI monitors and analyses developments in these arrangements, both within and across jurisdictions.
It also serves as a forum for central bank cooperation in related oversight, policy and operational matters,
including the provision of central bank services.
The CPMI is a global standard setter in this area. It aims at strengthening regulation, policy and practices
regarding such arrangements worldwide. (Bron BIS Bank)
Vooral het laatste ‘bepaalt de mondiale standaards’, maakt duidelijk dat de rol veel meer behelst dan die van
informant en adviseur.
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Markets Committee
The Markets Committee (formerly the Committee on Gold and Foreign Exchange) was established in 1962
following the formation of the so-called Gold Pool. Subsequently, members continued to meet and exchange
views on market issues in an open and informal manner. Over time, the Committee has widened its
discussion of financial market developments beyond gold and foreign exchange, and cooperated more
closely in assessing current events as well as longer-term structural trends that may have implications for
financial market functioning and central bank operations. (Bron: BIS Bank)
Het Markt Comité host(te) onder meer de goud ‘pool’. Onderzoeksjournalist Epstein kreeg als een van de
zeer weinigen toegang tot de archieven van de BIS. Hij schreef naar aanleiding van zijn research in Harper’s
magazine ‘Ruling the World of Money’ (november 1983). Epstein beschrijft de BIS als een instelling, die de
wereld op basis van de macht van het geld bestuurt met een grote minachting voor democratisch gekozen
overheden en op basis van volkomen geheimhouding.
Epstein rapporteert over de goud traders op het BIS hoofdkantoor in Bazel en stelt dat door hen de prijs van
het goud werd bepaald. De ‘London gold pool’, het mechanisme van acht landen om de prijs van het goud
op $ 35 dollar per ounce te houden zou na de ineenstorting ervan in 1968 verhuisd zijn naar Bazel.
Het Financial Stability Board (FSB) werd in 2013 in Bazel opgericht. Het is een zwaar opgetuigde spin-off
van de BIS en zal een belangrijke rol gaan spelen in de komende herschikking van het financiële stelsel.
De huidige general manager van de BIS, Jaime Caruana
Immuniteit en geheimhouding, waarom?
In 1987 werd het Headquarters Agreement getekend tussen de Swiss
Federal Council en de BIS Bank.
Enkele kernpunten uit het akkoord:
‘Immuniteit voor de bank en voor het personeel, onschendbaarheid,
vrijstelling van belastingen.
Medewerkers kunnen niet worden vervolgd voor handelingen die zijn
verricht in het kader van de uitvoering van hun taak.
Het gebouw en de archieven zijn niet toegankelijk voor de Zwitserse
autoriteit.
Medewerkers, bestuurders van aangesloten centrale banken officiële genodigden genieten een diplomatieke
status, zo ook de papieren die zij in hun bagage hebben.’
‘Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen. Alles wat binnen besproken wordt is
strikt vertrouwelijk. Transparantie komt niet in het BIS woordenboek voor. Niets wordt verwerpelijker geacht
dan een indiscrete bankier.’ (Der Spiegel 2009)
Der Spiegel noemt de BIS niet zonder reden ‘het financiële Vaticaan’
Waarom, als de BIS niet meer zou zijn dan een praatclub van exporterende landen, ontbreekt elk
democratisch gehalte, is de juridische immuniteit vrijwel volkomen, wordt er een volledige geheimhouding
betracht en onttrekt de BIS zich aan welke jurisdictie dan ook?
De BIS is geworden wat Montagu Norman al in de 20er jaren voor ogen had, al dan niet daartoe
geïnspireerd door de aandeelhouders van de Bank of England. Norman was van 1920-1944 president van
de Bank of England. Hij gold in zijn tijd als een van 's werelds meest invloedrijke personen en de Bank of
England was in zijn tijd nog een factor van groot belang. De BIS heeft zich volgens de wens van Norman en
zijn collega's ontwikkeld tot ‘de hoofdzetel en het anker van het financiële systeem’. Er zijn zestig centrale
banken lid van de BIS, inclusief die van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika, de BRICS landen. De
rol die de BIS voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog heeft gespeeld is nog allerminst beëindigd, want
ook in de huidige crisistijd is de BIS de hoofdarchitect van het komende nieuwe mondiale financiële stelsel.
Ad Broere, econoom
Bronnen:
‘Tower of Basel, The shadowy history of the secret bank that runs the world’, Adam Lebor 2013
‘Geld komt uit het Niets’ Ad Broere 2012
http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/fed22.html
http://www.bis.org/stability.htm
‘Ruling the World of Money’, Epstein, 1983
‘Tragedy and Hope: A history of the world in our time’, Caroll Quigly, 1966
http://www.spiegel.de/international/business/the-man-nobody-wanted-to-hear-global-banking-economistwarned-of-coming-crisis-a-635051-2.html, Spiegel Online 2009
http://www.washingtonsblog.com/2011/07/the-worlds-biggest-central-bank-has-private-shareholders.html
2011
Central Bank co-operation at the BIS 1930-1973,Gianni Toniolo 2005 (quote Montagu Norman uit 1925)
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-bis-bank-spil-in-een-door-geld-geregeerde-wereld.php
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Zuid-Afrikaanse linkse blanke “goedmenschen” van eigen farm verdreven door “vluchtelingen”
Twee blanke Zuid-Afrikaanse linkse “goedmenschen”, die hun
farm hadden opengesteld voor honderden Centraal-Afrikaanse
binnendringers die het “xenofobische geweld” in hun land
ontvlucht waren, moesten uit angst voor hun leven vluchten,
nadat de geadopteerde “vluchtelingen” hun farm hadden
overgenomen en hen verdreven.
Volgens een bericht in de lokale krant News24 werden de twee
linkse “goedmenschen”, Andrew en Rae Wartnaby, met de
dood bedreigd door dezelfde mensen die ze hadden willen
helpen.
Het drama begon in juli 2015 toen de Wartnaby´s “hun 20
hectare grote farm open stelden voor 143 buitenlanders, inclusief kinderen”, die gevlucht waren gedurende
“xenofobische aanvallen” door Zuid-Afrikaanse zwarten op andere zwarte illegale immigranten uit CentraalAfrika.
Zuid-Afrika – dat nog steeds draait op de instortende overblijfselen van de door de blanken gecreëerde
infrastructuur en economie – is een aantrekkelijke optie voor Centraal-Afrikanen, omdat het veel moderner is
dan hun zelf gemaakte hellegat. Honderdduizenden zijn de grenzen overgekomen en lokale zwarten zijn
tegen hen in opstand gekomen, omdat ze denken dat ze concurrenten zijn voor het snel afnemende aantal
“banen” waarvoor de blanke bevolking kan zorgen.
Volgens een artikel in News24 in de tijd dat de Wartnaby´s zeiden dat ze het “hartverscheurend” vonden
toen ze hoorden dat het plaatselijke gemeentehuis het laatst overgebleven “vluchtelingen”kamp in de streek
ging sluiten.
“Het echtpaar vond het nog erger toen het hoorde dat er buitenlanders gearresteerd en gescheiden waren
van hun kinderen, nadat zij illegaal het kamp bezet hadden”, vervolgt het originele artikel van News24.
Nadat ze de autoriteiten ertoe overgehaald hadden om de gearresteerde zwarten niet te vervolgen, besloten
de twee linkse “goedmenschen” dat ze genoeg ruimte op hun farm hadden om de Centraal-Afrikanen, de
meesten van hen afkomstig uit de Democratische Republiek Kongo en Burundi, onder te brengen.
“We hebben gewoon een zwak voor kinderen”, zei Rae Wartnaby. “Ik wilde naar Durban gaan om te helpen,
maar god zei me dat ik dat nu niet moest doen. Hij zei dat we moesten wachten en dat hij ons uiteindelijk
nodig zou hebben.”
De Centraal-Afrikanen kregen onderdak, eten en kleding van de Wartnaby´s, ze werden geholpen door “gift
of the Givers, de South African Council of Churches, Islamic Relief en diverse kerken”.
De Wartnaby´s werden veel geprezen in de Zuid-Afrikaanse media en omschreven als “barmhartige
Samaritanen” en “engelen” die voorbeelden waren van hoe “tolerantie” en “begrip” zou kunnen werken.
Nu, vijf maanden later, moesten de Wartnaby´s van hun eigen farm vluchten. De ondankbare Afrikanen
hebben de farm volledig verwoest en ze hebben de Wartnaby´s er eveneens van beschuldigd “hen niet te
helpen naar huis terug te keren of naar een ander land.” Met andere woorden: hen niet genoeg geld,
paspoorten of de mogelijkheid gegeven te hebben naar huis terug te keren. Alsof zij daarvoor
verantwoordelijk zouden zijn.
De Afrikanen vielen in de vroege ochtenduren vorige week hun huis aan en dreigden Andrew te vermoorden.
Hij vertelde News24 dat ze het hek rondom het huis hadden doorbroken en toen “in de vroege ochtend om
ongeveer 02.00 uur op de ramen en deuren bonkten. Ze zeiden dat ze me zouden vermoorden, omdat ik
voor de regering werk en hen niet zou helpen.”
Hij zei dat hij door een raam keek en zag dat de tent van de groep in brand stond. “Ik vroeg onmiddellijk of
iedereen oké was, maar ze bleven maar schreeuwen dat het vannacht mijn nacht was en dat ze me zouden
vermoorden. Sindsdien heb ik niet meer geslapen.”
“Toen we iedereen opnamen, zeiden we dat we ons best zouden doen om te helpen, wat we ook gedaan
hebben. Maar zij vinden dat ze hier al te lang zijn en dat we hen in de steek laten. Ik heb die groep gevraagd
mijn farm te verlaten, maar ze weigeren en eerlijk gezegd weet ik niet wat er gaat gebeuren. Het enige dat ik
weet, is dat ik niet vermoord wil worden vannacht”, zei Andrew.
De Afrikanen hebben nog steeds de controle over de farm op het moment van schrijven van dit artikel en de
linkse blanke “goedmenschen”, die misschien of misschien ook niet hun lesje geleerd hebben, houden zich
verborgen.
Bron: http://newobserveronline.com - Vertaald uit het Engels door: E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
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Europa en Turkije sluiten luchtruim voor Russische bommenwerpers die ISIS aanvallen
Posted on 20/12/2015 door: Tyler Durden.
Precies een maand geleden zette Rusland er
een tandje bij in Syrië met de inzet van Tupolev
Tu-95 Bears, Tu-22 Blinders, en Tu-160
Blackjacks in de strijd tegen anti-Assad
elementen als ISIS en Al-Nusra.
De eerste beelden van de strategische langeafstands bommenwerpers in actie doken op op
17 november en maakten duidelijk dat Rusland
bereid was om zijn inspanningen te
verdubbelen in de strijd zelfs toen bleek dat het veiligstellen van steden als Aleppo een grotere uitdaging
was dan waar het Kremlin in eerste instantie op gerekend had. https://youtu.be/S_ItAPHJSUU
Volgens generaal Anatoly Konovalov, onder-commandant van Ruslands lange-afstands luchvloot, hebben
Ruslands lange-afstands bommenwerpers 145 vluchten uitgevoerd sinds midden november. In totaal zo’n
145 vluchten en zijn er zo’n 1500 bommen afgegooid en 20 kruisraketten afgevuurd, zei Konovalov.
Zij die het conflict in Syrië volgen zullen zich herinneren dat vroeg in september (dus voor de Russische
officiële betrokkenheid) de Verenigde Staten Griekenland onder druk gezet hebben om de Russen geen
recht van overvlucht te verlenen om Latakia te bevoorraden. En vervolgens zei ook Bulgarije dat het genoeg
ernstige twijfels had betreffende de ‘vracht’ aan boord om overvlucht privileges te weigeren.
Toen Konovalov details gaf van Ruslands lange-afstands bommenwerpmissies legde hij uit dat Rusland
gedwongen was om het vliegveld van Olenegorsk in Ruslands Noord-westelijke regio Moermansk te
gebruiken.
Waarom is dit betekenisvol, vraag je? Hier is Konovalov weer:
“Europa laat ons niet vliegen; Turkije laat ons niet vliegen,
maar we laten zien dat we zelfs onder dergelijke
omstandigheden in staat zijn vliegvelden op Russisch
grondgebied te gebruiken.
Met andere woorden, Europa en Turkije verbieden Rusland om
hun luchtruim te gebruiken op weg om luchtaanvallen uit te
voeren op dezelfde terroristen die Parijs aanvielen vier dagen
voor Rusland zijn lange-afstands bommenwerpers inzette bij de
strijd in Syrië. “Russische piloten moesten vertrekken van
Ruslands meest noordelijke militaire luchthaven naar Syrië om om Europa heen te vliegen en dan over de
Middellandse zee richting Syrië”, voegt Sputnik toe.
Voor wat de EU betreft vindt de weigering waarschijnlijk zijn oorsprong in het conflict rond Oekraïne en de
daar op volgende economische sancties als onderdeel van de ijzige relatie tussen Brussel en Moskou. Voor
wat betreft Turkije is het duidelijk dat Ankara probeert het moeilijk te maken voor Rusland. De twee landen
zijn verwikkeld in een woordenstrijd sinds Erdogans neerhalen van een Russische SU-24 bij de Syrische
grens en net als het afsluiten van de Bosporus, is het hinderen van Russische bommenwerpers op weg naar
Syrië door ze het recht van overvlucht te onthouden, slechts een extra manier voor Ankara om Moskou’s
pogingen Assad te ondersteunen te dwarsbomen.
Aan het eind van het verhaal is dit weer meer bewijs dat, wanneer het aankomt op ‘samenwerking’ bij de
oorlog tegen terreur, één van de partijen niet meedoet.
bron:
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-19/europe-turkey-closed-airspace-russian-warplanes-flying-antiisis-missions-general-sa
http://fubar.mobi/2015/12/20/europa-en-turkije-sluiten-luchtruim-voor-russische-bommenwerpers-die-isisaanvallen/
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Islamisering voor dummies (ontkenners en wegkijkers)
Posted on 01/01/2014 by Fubar
Deze lijst is voor al die ontkenners en wegkijkers die nog steeds niet willen zien
dat de islamisering realiteit is en wat die met ons land en het gehele Westen doet.
Nieuwere voorbeelden hou ik tegenwoordig hier bij: dossier islamisering >>
Ik moet allereerst zeggen dat ik dit geschreven/verzameld heb na het beruchte
stukje van Bassiehof op GS.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/08/islamisering_bestaat_niet.html Maar
ik schrijf veel te langzaam om daar te kunnen reaguren en bovendien heb ik er een
ban. De relevantie en urgentie is er echter niet minder om. Ik ben begonnen met simpelweg voorbeeldjes
neer te pennen. En toen stuitte ik op een lijstje dat kwam van PI-Blog, dat bijna compleet aanvullend was op
mijn lijstje. Er zaten zelfs nauwelijks dubbele voorbeelden in. Vandaar dat ik het gejat heb. Dat is misschien
niet zo netjes en ik wil hun dan ook graag alle credits geven en daarom staat de betreffende link erbij. Ik
hoop en neem aan dat ze het me niet heel kwalijk nemen. We staan tenslotte voor dezelfde zaak. Later heb
ik steeds meer voorbeelden door middel van linkjes toegevoegd en dat gaat door tot op de dag van
vandaag. Helaas.
Het is al lang geen sluipend proces meer. Vanaf de eerste toegeeflijkheden onzerzijds, door de moslims
gezien als teken van zwakte, wordt het in steeds snellere vaart over ons land uitgerold, als de tanks van de
nazi’s over de autobahn. Je moet wel zeer bedreven zijn in het wegkijken om het niet waar te nemen. Je
moet wel een metersdikke betonplaat voor je harses hebben of je kop kilometersdiep in het zand hebben
gestoken als je durft te beweren dat er niks aan de hand is, het allemaal wel meevalt of zo’n vaart niet loopt.
Als zelfs een ooit islamkritisch blog als Geenstijl bij monde van de politiek correcte ‘klotskop’ Bas Paternotte
beweert dat er niks aan de hand is en hun subsidie-opstrijkafdeling Pownews geen islamkritische cartoons
durft te vertonen vanwege het feit dat grootverdiener Dominique Weesie ook vrouw en kinderen heeft, dan is
men al gecapituleerd.
Onderstaande voorbeelden, die aantonen dat de islamisering al veel te ver is doorgeschoten tonen
bovendien het discriminerende karakter ervan aan. En de apartheid die het gevolg is van het toekennen van
speciale privileges aan de moslimbevolking daar waar de rest van de bevolking daar geen aanspraak op kan
maken.
– Ruim 500, vaak zeer zichtbare, moskeeën in Nederland, regelmatig door de overheid betaald en
gefaciliteerd, is islamisering.
– Terwijl er voor onderhoud van kerken die hier al eeuwen staan vaak geen geld beschikbaar is, is
islamisering.En apartheid.
– Het toestaan van wahabistische en salafistische sponsoring, waardoor er vervolgens op toegezien wordt
dat er de juiste leer onderwezen wordt is islamisering.
– Het in deze indoctrinatiekazernes binnenhalen van internationaal gekende haatpredikers is islamisering.
– De overdaad aan schotelantennes in sommige wijken waarop precies hetzelfde wordt verkondigd is
islamisering.
– Het ramadanjournaal op de staatsteevee en het ophemelen van het suikerfeest in het jeugdjournaal is
islamitische propaganda en islamisering.
– Het willen introduceren van speciale islamitische feest- en vrije dagen zoals het suikerfeest is islamisering.
Jehova’s, Boedhisten en Hindoes krijgen dit toch ook niet toebedeeld, maar ja die rellen en mekkeren dan
ook niet.
– Meer vrije dagen voor moslims en werktijdkorting met loondoorbetaling vanwege ramadan, waar niet
islamieten eigen vrije dagen moeten opnemen is islamisering. En apartheid.
– Iftars organiseren door de overheid en op overheidskosten is islamisering.
– Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische
scholen is islamisering.
– Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan is islamisering.
– Het aanpassen van het complete menu, ook als er slechts een klein percentage moslim is op de
betreffende school is islamisering. En apartheid.
– Datzelfde doen voor gevangenissen maar ook politiekorpsen is islamisering.
– Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal, of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een
dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt is islamisering.
– Dat op diezelfde scholen de Holocaust niet meer onderwezen kan worden(op één op de vijf scholen in
Amsterdam) anders worden de leerlingen nogal agressief is islamisering.
– Dat Sinterklaas zich in Amsterdam niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter is islamisering.
– Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten is
islamisering. En apartheid.
– Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet is islamisering. En apartheid.
– Gratis parkeren voor moslims tijdens moskeebezoek is islamisering. En apartheid.
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– Rechters die bij het verdelen van een nalatenschap de regels van de koran volgen en vrouwen minder
geven dan mannen is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden loketten voor mannen en vrouwen bij de gemeente Utrecht, nota bene in een
overheidsgebouw is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden zwemuren voor moslima’s in gemeentezwembaden is islamisering. En apartheid.
– Bijeenkomsten waar mannen en vrouwen gescheiden worden, bijvoorbeeld 7 mei dit jaar op de Dam is
islamisering. En apartheid.
– Dat moslimorganisaties die in de rest van Europa als terroristisch behandeld worden in Nederland gewoon
bijeenkomsten organiseren en mensen rekruteren is islamisering.
– Grote groepen die onze rechtstaat en het gezag van de politie niet erkennen en no-go areas voor de politie
creëren is islamisering.
– Groepen die ongestoord joden en homo’s kunnen verjagen zonder dat de politie ingrijpt is islamisering. En
apartheid.
– Met een hoofddoek op een pasfoto mogen, terwijl anderen iets dergelijks niet is toegestaan is islamisering.
En apartheid.
– Hoofddoeken in allerlei niet-islamitische instellingen, maar wel een verbod op kruizen en keppels is
islamisering. En apartheid.
– Je afvragen bij supermarkten of het vlees van verdoofde dieren afkomstig is omdat de moslims halal vlees
opeisen is islamisering.
– Tentoonstellingen met kunstvoorwerpen die mogelijk offensief opgevat kunnen worden door moslims
censureren of annuleren is islamisering.
– Toneelstukken verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Kunst verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Journalisten die zelfcensuur moeten plegen of anoniem moeten blijven omdat ze anders bedreigd worden
vanwege islamkritische geluiden is islamisering.
– Politici die bedreigd worden omdat ze commentaar hebben op de islam is islamisering.
-Marcouch die trachtte een moslimstadsdeel te bewerkstelligen is islamisering.
-Diezelfde taqyia-jihadist die koranlessen op openbare scholen invoert is islamisering.
-Een islamitische burgemeester in Rotterdam is islamisering.
Het belangrijkste voorbeeld van islamisering, voor wat mij betreft: de poging tot het inperken van kritiek op
moslims en de islam.Het is een hele lijst, maar u heeft even adem kunnen halen dus we gaan door met deel
2. Ik heb het in zijn geheel overgenomen (dat is niet mijn gewoonte maar de lijst dreunt zo lekker op) van:
http://politiekincorrectblog.blogspot.com/2011/08/bassie-faal-islamisering-bestaat-niet.html
(de enters zijn van mij)
Islamisering, dat is Wouter Bos die zegt: de islam hoort blijvend bij Nederland.
Islamisering, dat is Balkenende die zegt: de ramadan draait om solidariteit en respect.
Islamisering, dat is Maxime Verhagen die de ambassade in London de islam laat verspreiden in Brittannië.
Islamisering, dat is Cohen die stiekem een miljoen euro weggeeft voor de bouw van een moskee.
Islamisering, dat is stadsdeel De Baarsjes waar de politie een convenant met de moskee gesloten heeft en
waar het Meldpunt Moslimdiscriminatie is opgericht.
Islamisering, dat zijn blokken huizen waar een Hollander ‘s avonds niet veilig langs kan lopen.
Islamisering, dat zijn tienduizenden Hollandse gezinnen die zijn weggepest door hun moslimburen.
Islamisering, dat is die in elkaar geslagen homo door vijf Marokkanen in de Roetersstraat.
Islamisering, dat zijn de honderden in brand gestoken auto’s van NL’ers in 020-west waar de politie geen
aandacht aan schonk.
Islamisering, dat is de politiewoordvoerder in Gouda die weigerde de afkomst van straattuig te vertellen want
dat was verboden in de grondwet volgens hem.
Islamisering, dat is Jongerius die beweert dat de achterliggende waarden van FNV en islam identiek zijn.
Islamisering, dat is het weggeven van paspoorten aan buitenlanders.
Islamisering, dat is de voortdurende instroom van immigranten uit moslimlanden. Islamisering, dat is de
politie die personeel werft in de moskee.
Islamisering, dat is de politie die op bepaalde uren wegblijft uit bepaalde stadswijken.
Islamisering, dat is het MDI die selectief aanklaagt.
Islamisering, dat is de ex-politiecommissaris Van Riessen die op tv en internet zegt dat hij Wilders wil mollen
en niet door het MDI wordt lastig gevallen en niet wordt aangeklaagd.
Islamisering dat is een cartoonist die van zijn bed gelicht wordt wegens het tekenen van plaatjes waardoor
moslims zich misschien wel eens beledigd zouden kunnen voelen.
Islamisering, dat is het politieke proces tegen Wilders.
Islamisering, dat zijn al die verkrachtingen en mishandelingen van Nederlandse vrouwen door
mohammedaanse mannen.
Islamisering, dat zijn al die artikelen zoals “Ramadan en hard werken, kan dat?”
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En weet je wat ook islamisering is? Dat zijn al die dhimmi’s die zeggen dat islamisering a. niet bestaat;
b. helemaal niet erg is; en c. in Nederland nooit zal plaats hebben, want hee, er zijn maar een miljoen
moslims in Nederland…..
Meer leesvoer
The Archbishop of Canterbury tonight prompted criticism from across the political spectrum after he backed
the introduction of sharia law in Britain and argued that adopting some of its aspects seemed “unavoidable”.
Rowan Williams, the most senior figure in the Church of England, said that giving Islamic law official status in
the UK would help achieve social cohesion because some Muslims did not relate to the British legal system.
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/feb/07/religion.world
“Op maandag 23 oktober heeft TROS Radar bekendgemaakt dat Albert Heijn het halal kippenvlees dat in
aparte schappen ligt, onverdoofd slacht“, aldus een woordvoerster van de TROS. “Maar er is bovendien een
grote kans dat dit ook nog eens in de reguliere schappen ligt, zonder dat de consument dit weet.”
http://www.mediacourant.nl/?p=1940
Vertreter europäischer Muslime stellen absurde Forderungen: In Dänemark wird bereits diskutiert, ob in
Teilen des Landes die Scharia gelten soll.
http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article13688685/Islamische-Moralpolizisten-fordern-SchariaZonen.html
De Amsterdamse HvA-docent Nourdin Belhadi, die na een bedevaart naar Mekka nog langer weigert zijn
vrouwelijke collega’s de hand te schudden…
maar wel twee ton subsidie incasseert
http://www.telegraaf.nl/binnenland/9226385/__Subsidie_voor_HvA-docent__.html?cid=short
sharia in Duitsland
http://www.welingelichtekringen.nl/index.php?pagina=14986
de mijter van sinterklaas
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/251150/Gemeenten-willen-kruisloze-multicultimijterSinterklaas.htm
geen strafblad voor marokanen
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/08/helmond.html
Angst in Woenselse Heide vanwege Marokkaanse jongeren
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/9373309/Angst-in-Woenselse-Heide-vanwege-Marokkaansejongeren.ece
agitprop op de staatstelevisie
http://mijnmoskeeistop.ntr.nl/category/home/
maar zo top zijn die niet
http://www.carelbrendel.nl/2011/06/04/mijn-salafistische-moskee-is-top/
moslims mogen niet-moslims slaan in canada
http://www.torontosun.com/2011/08/02/yonge-dundas-smackdown
Engeland nav.
Wilders zegt dat de Islam de wereld wil veroveren en mag daar het land niet in, haatbaarden die dat letterlijk
op bordjes hebben staan mogen ongestoord en beschermd door de politie een haatrondje langs de
Amerikaanse ambassade maken. Het gezonde verstand is ver te zoeken.
H.Stiglitz | 11-09-11 | 22:16 | + 19 –
Sharia4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties
http://destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110910_028
http://www.artikel7.nu/?p=69640
De Jens-Nyhdal-basisschool in Berlin-Kreuzberg heeft nog 3 Duitse kinderen, die door de medeleerlingen
gepest worden als “varkensvleesvreters”, maar daarvoor in de plaats 310 Turkse en Arabische, honderd
keer zoveel!
http://www.amsterdampost.nl/%E2%80%9Cwij-zijn-de-laatste-3-duitse-kinderen-op-school%E2%80%9D/
lagere straffen voor marokkanen vanwege ‘de schaamtecultuur’
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/09/schaamtecultuur_fopstrafje.html#comments
Islamisering van de britse politie
http://www.amsterdampost.nl/de-islamisering-van-de-britse-politie/
Uk moslim police group funded 15 times more then Christian equivalent
http://undhimmi.com/2010/03/14/uk-muslim-police-group-funded-15-times-more-than-christianequivalent/#more-8172De islam krijgt steeds meer invloed in Frankrijk.
duitse (van turkse afkomst) minister dringt aan op zelfcensuur
http://forum.politics.be/showthread.php?t=141922
eigen turkse politie in Duitsland (hoezo paralelle samenleving)
http://www.welt.de/politik/deutschland/article8534459/Tuerkische-Polizei-soll-in-Problemviertelnaushelfen.html#reqRSSIn Duitsland staan al 159 moskeeën
http://www.amsterdampost.nl/in-duitsland-staan-al-159-moskeeen/
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Bombardeer cartoons maar
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/satiretijdschrift_charlie_hebd.html
Moslim controlled areas in London.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/boze_blanke_britse_man_vs_boze.html
Islamisering in België
http://www.exmoslim.org/islamisering%20in%20belgie.html
Brusselse politie mag van hogerhand niet optreden in geïslamiseerde wijken
http://www.youtube.com/watch?v=3IIN9_YdYxw&feature=related
Marcouch versus Fawaz Jneid (bij P&W)
http://www.youtube.com/watch?v=zgaSQ2ETSlk&feature=related
Sharia in Nederland
http://www.youtube.com/watch?v=Nga8gnknMLQ&feature=related
Vies bah kerstboom
Hebben ze op Schiphol perfect begrepen. Daar geen geloofsuitingen, maar thee & lekkers voor
bedevaartsmoslims.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/geen_kerstbomen_meer_in_overhe.html
PVV is er boos over
http://frontpage.fok.nl/nieuws/474519/1/1/50/pvv-boos-over-welkom-mekkagangers-opschiphol.html#.TsqAdcl5H0U.twitter
Ook in de States gedwongen halal-voer deze kerst
http://www.jihadwatch.org/2011/11/got-a-butterball-turkey-for-thanksgiving-youre-eating-halal.html
Verplichte hoofddoek voor Britse agentes
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/242257/Hoofddoek-verplicht-voor-Britse-politieagentes.htm
Ook in moskee
http://www.wijblijvenhier.nl/2079/fatwa-hoofddoek-op-in-moskee/
‘Wear a headscarf or we will kill you’: How the ‘London Taliban’ is targeting women and gays in bid to
impose sharia law
http://vladtepesblog.com/?p=32722BBC manages to make islam the protector of women who end up in
forced marriages
http://vladtepesblog.com/?p=40872krijg nou wat.
had ik klompen dan waren ze nu gebroken.
de ex-hoofdcommisaris van de plisie amsterdam, joop van riessen wil me het land uitzetten:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aclY_G4jrDEGedwongen heropvoeding in de
moskee in Canada
http://www.youtube.com/watch?v=uAMs8_DrHiI&feature=autoplay&list=PL044C687F340F5367&lf=player_e
mbedded&playnext=1“The muslims first” foreign policy
In France, American embassies and consulates have been directed to “empower” Muslim and push for the
passage of “social reforms” that will benefit them. In the UK, American diplomats were directed to again
“empower” Muslims and made outreach to them a top priority. In Israel, the US consulate in Jerusalem
caters only to Muslims and does its best to pretend that Jews and Israel don’t even exist. And when Obama
visited Greece, what else did he do but push the political and religious authorities to open more mosques
and Islamic schools. America’s own interests and our obligations to our allies have been put aside to focus
on a single goal of overriding importance. Pandering to the Muslim world. It’s as if we have no other foreign
policy goal anymore beyond keeping Muslims happy.
http://sultanknish.blogspot.com/2011/06/muslims-first-foreign-policy.htmlOok het universitair onderwijs
-Welk land financiert de islamologie in Leiden?
“Oman. En die willen geen lelijke dingen over de islam gezegd hebben.”
-Als je daarover nadenkt…
“Onvoorstelbaar inderdaad. Stel dat Rome het onderzoek naar het christendom op de universiteit van Caïro
zou betalen. Of dat de plaats van Karel van het Reve gefinancierd zou zijn door de Komintern. Maurits heeft
daarvoor op kosten van Oman bij Clingendael gewerkt. Het stond gewoon op de website van Clingendael.
Maar niemand vond dat een probleem.”
Uit het interview van Joost Niemoller met Hans Jansen
http://www.joost-niemoller.nl/2011/11/het-grote-hans-jansen-interview/
De sharia wordt in Nederland al volop toegepast
http://vorige.nrc.nl/article2294850.ece
Kerstliederen op scholen geschrapt vanwege islamitische kinderen
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4532lekker vrij
http://barenakedislam.wordpress.com/2011/12/19/green-bay-wisconsin-public-school-administrators-givesomali-muslim-students-time-off-several-times-a-day-to-pray-in-school/Noord Rijn Westfalen voert islamitisch
religieus onderwijs in
http://www1.wdr.de/themen/infokompakt/nachrichten/nrwkompakt/nrwkompakt2420.html
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Polygamy in Germany: a Special Right for Muslims??
http://sheikyermami.com/2011/12/26/polygamy-in-germany-a-special-right-for-muslims/
ISLAMISERING? WAAR DAN?
http://www.amsterdampost.nl/islamisering-waar-dan/#comment-52325
Mujahedien ordedienst tijdens Oud en Nieuw
http://www.amsterdampost.nl/mujahedien-ordedienst-tijdens-oud-en-nieuw/#comment-52432
Fransen die met Noord-Afrikaanse vrouw trouwen, tot islambekering gedwongen door Franse ambassades
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4538
Door gemeente gesubsidieerde Marokkaanse nieuwjaarsviering zonder vrouwen
http://www.amsterdampost.nl/door-gemeente-gesubsidieerde-marokkaanse-nieuwjaarsviering-zondervrouwen/
De keuniging is ook bekeerd
http://fubarfubar.blogspot.com/2012/01/de-keuniging-is-ook-bekeerd.html
Donner: voer sharia in als meerderheid dat wil
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/90899/Donner-Voer-sharia-in-als-meerderheid-dat-wil.htm
Razendsnelle islamisering verandert Nederland in een Eurabische nachtmerrie
http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=630275
Turkije is van een seculiere, door militairen onder controle gehouden staat, veranderd in een islamistische
staat waarin de politie oppermachtig is, aldus schrijfster Betsy Udink. Betsy Udink is de vrouw van Marcel
Kurpershoek, ex-ambassadeur in Saoedie-Arabië, Pakistan en Turkije.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3131421/2012/01/21/Turkije-van-militaire-staat-naarpolitiestaat.dhtml
The hajj, subject of a new exhibition at the British Museum, shows that a respect for other faiths is central to
Muslim tradition
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/22/prejudice-islam-hajj-british-museum?CMP=twt_gu
January 31, 2012
CAIR pressures retired general, critic of Islam, to back out of West Point event
http://dailycaller.com/2012/01/31/cair-pressures-retired-general-critic-of-islam-to-back-out-of-west-pointevent/
Sicilië wordt binnenkort de trotse eigenaar van een mega moskee van meerdere miljoenen euro. De
moskee, die in het middeleeuwse stadje Salemi in het zuidwesten van het eiland zal gebouwd worden, wordt
gefinancierd door het emiraat van Qatar.
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1087525
Gebedsruimte voor moslims op kazerne
http://www.amsterdampost.nl/gebedsruimte-voor-moslims-op-kazerne/
SPAIN UNDER SIEGE: The second Islamic conquest of Spain is underway
http://barenakedislam.com/2012/02/06/spain-under-seige-the-second-islamic-conquest-of-spain-isunderway/
Islamisering: De vernietigingsoorlog van de linksen tegen Europa
http://www.artikel7.nu/buitenland/islamisering-de-vernietigingsoorlog-van-de-linksen-tegeneuropa.html#comment-10744
Duitse deelstaat wil spotprenten islam weren
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3372/beeldende-kunst/article/detail/3251411/2012/05/06/Duitse-deelstaat-wilspotprenten-islam-weren.dhtmlNew French president bows down to islam immediately, no more pork in the
Elysee
http://barenakedislam.com/2012/05/17/new-french-president-wastes-no-time-in-bowing-down-to-islam-banspork-from-presidential-elysee-palace/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=new-frenchpresident-wastes-no-time-in-bowing-down-to-islam-bans-pork-from-presidential-elysee-palaceHet laatste
geintje wat La Halsema ons geflikt heeft voor ze van haar levenslange wachtgeld ging genieten.
Motie van het lid Halsema cs
Voorgesteld 27 oktober 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en
kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten
en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie,
inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet
mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;
verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen
doelstelling van beleid is,
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en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer
Vele voorbeelden door ingezonden
http://infohit.nl/islamisering/index.php?entry=0
Bedrieglijke ideologie pdf.
http://ejbron.files.wordpress.com/2012/06/bedrieglijke-ideologie.pdf
Politievakanties geschrapt tijdens ramadan
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/07/politievakanties_geschrapt_weg.html
Kamervoorzitter Verbeet heeft bijbel en koran op haar leesplankje naast haar zetel staan
http://nieuwreligieuspeil.net/node/4680
Hoe Britse scholen geïnfiltreerd en geïndoctrineerd worden. Hoe de geschiedenis en het menu veranderd
worden. Ze islamiseren de kinderen.
http://sheikyermami.com/2012/07/19/this-is-how-the-islamic-golden-age-and-the-famous-islamic-inventionscame-about/
CNV jongeren wil CAO ramadanproof
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/07/cnv_jongeren_wil_cao_ramadanpr.html
De supermarkten van Albert Heijn zullen de komende weken worden aangepast vanwege de Ramadan. Dat
schrijft de Telegraaf vandaag.
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/07/ramadan_bij_albert_heijn.html
Voorbeelden van islamisering van de Nederlandse politie
http://welketoekomst.wordpress.com/2012/08/01/politie-islam-best-friends-forever-bff/#more-1078
Nederlandse staat legt op: hoofddoekjes. Omdat het moet.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/nederlandse-staat-legt-op-hoofddoekjes-omdat-het-moet
Het stadsbestuur van Hamburg heeft besloten islamitische feestdagen officieel te erkennen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/11006/Oorsprong-van-de-Islam/article/detail/3301135/2012/08/14/Hamburg-erkentofficieel-islamitische-feestdagen.dhtml
De jarenlange aaneenschakeling van Ramadan-ellende en buigingen voor dit islamitische ritueel hebben de
PVV ertoe bewogen een ‘Zwartboek Ramadan’ op te stellen.
http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/6109-pvv-presenteertzwartboek-ramadan.html
The number of Muslim delegates attending the Democratic National Convention has quadrupled since 2004,
according to a Muslim advocacy group. The Washington-based Council on American-Islamic Relations
counts more than 100 Muslim delegates representing some 20 states at the Democratic convention in
Charlotte, N.C., this week. That’s up from 25 delegates in 2004, according to CAIR.
http://dinahlord.typepad.com/dinah_lord/2012/09/muslims-now-have-more-dnc-delegates-than-ok-ut-mt-vtnv-and-ia-combined.html
De islamisering van Spanje
http://ejbron.wordpress.com/2012/09/12/spanje-moslimoorlog-tegen-vrouwelijke-parkeerwachters/
After fire catholic church in California now a mosque
http://creepingsharia.wordpress.com/2012/09/23/after-fire-catholic-church-in-california-now-an-islamicmosque/
Islam Conquers European Football
http://www.gatestoneinstitute.org/2994/islam-conquers-european-football
Qatar doet overnamebod op franse voorsteden
http://www.trouw.nl/tr/nl/7504/Presseurop/article/detail/3321888/2012/09/25/Qatar-doet-overnamebod-opFranse-voorsteden.dhtml
In london today! Muslims praying on westminster abby grounds http://www.youtube.com/watch?v=0Zzace1pac&feature=youtu.be …
More and more European cities have the so called “no go”-areas where “Sharia” law is in
orderhttp://bit.ly/RnZxnE
Franse katholieke bisschoppen onderwerpen zich aan hun islamitische meesters
http://galliawatch.blogspot.nl/2012/10/a-case-of-dhimmitude.html
Geen varkensvlees meer in je Duitse huurwoning
http://ejbron.wordpress.com/2012/11/14/islamisering-de-zwakte-van-het-avondland/#more-29256
Je verwacht het niet, ze worden steeds geloviger
http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/11/je-verwacht-het-niet.html
Eigen Haard bouwt halal-woningen
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21106357/__Woning_voor_moslims__.html
Bulgarian President Backs Opening of Islamic Institute in Sofia http://goo.gl/fb/twQ4L
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Walibi opent gebedsruimte
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21179018/__Walibi_opent_gebedsruimte__.html
Islamization of Europe: The Numbers Don’t Lie
http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/01/islamization-of-europe-numbers-dont-lie.html
Eindhoven: meer dan drie miljoen voor spook-islamschool
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/eindhoven-meer-dan-drie-miljoen-voor-spookislamschoolIslamitische terreur en afpersing in Den Haag
Terreur door middel van geluidsoverlast, die gebruikt wordt om geld van de gemeente af te persen.
Moskee Den Haag: je geld of versterkt gejammer, DDS, Joost Niemoller
Alle kip halal geslacht
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21302071/__Alle_kip_halal_geslacht__.html
Immigrants with multiple wives will get more benefits, officials admit
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9433441/Immigrants-with-multiple-wives-will-getmore-benefits-officials-admit.html
Dat is islamisme manneke Anciaux
‘s-Gravenhage nu definitief Denhagistan
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/s_gravenhage_nu_definitief_den.html
Turken krijgen eigen enclave in Rotterdam
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/ankara_aan_de_maas.html
Spanje: schoolkinderen in Asturië mogen het woord “Kerst” niet meer gebruiken
http://ejbron.wordpress.com/2013/05/22/spanje-schoolkinderen-in-asturie-mogen-het-woord-kerst-niet-meergebruiken/
Dat is schrikken. Turkse coup in Feijenoord
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/06/geschrokken_yeah_right.html
Wie durft nog te beweren dat Nederland niet geïslamiseerd is?
Henk Lomax voor E.J. Bron, 24 augustus 2013
Gepubliceerd op
http://www.amsterdampost.nl/het-is-al-lang-geen-sluipend-proces-meer/
http://fubar.mobi/2014/01/01/islamisering-2/

Er worden teveel mensen opeens wakker
Het eerste wat sneuvelt in een totalitaire staat zoals de komende New World Order is de waarheid.
Helaas voor de samenzwerende duistere elite achter de schermen worden er nu opeens heel veel, we
mogen hopen teveel, mensen wakker. Enige tijd geleden verscheen er in het AD een artikel over de
geestelijke staat van complotdenkers, waarover wijhet volgende schreven:
Iemand die over iets nadenkt en daar een aantal kritische vragen over stelt, wordt immer weggezet als
complotdenker. Dat op zich is uiteraard al waanzin. Om al die honderdduizenden mensen die zelf nadenken
over van alles en nog wat te rubriceren/stigmatiseren onder één noemer, die van complotdenker, is
krankzinnig. Het is klachtwaardig.
Maargoed, nood breekt wetten en het ridiculiseren van
andersdenkenden heeft altijd goed gewerkt en waarom zouden we
dat ook nu niet weer gebruiken. We komen er toch straffeloos mee
weg.
Dit keer hebben ze waarschijnlijk een leerling journalist van het AD
opdracht gegeven om een stukje te schrijven waarin mensen die zelf
nadenken en niet alles zonder meer geloven, worden weggezet als
een soort minderwaardige tokkies die je eigenlijk alleen maar kunt
ridiculiseren. De comments onder hun sfeermakende en opruiende
stukje liegen er niet om. Het wordt zelfs door reaguurders opgemerkt dat de sfeer is omgedraaid de laatste
tijd en dat mensen massaal wakker worden. Het AD wordt afgeslacht op hun eigen medium, wordt onder
andere door lezers aldaar opgetekend. Al met al geweldig nieuw dus.
Waarschijnlijk had Chris Klomp, de journalist in kwestie, geen flauw benul toen hij het artikel schreef wat hij
voor emoties opriep bij een deel van de bevolking.
Hij heeft nu een soort vervolgartikel geschreven waarin onder andere het volgende staat:
Al snel na het publiceren van het verhaal kwamen de reacties los. Ze bevestigden bijna allemaal waar het
verhaal in essentie over ging.
Over mensen die bang en gefrustreerd zijn en in hun pogingen om controle te krijgen over een complexe
wereld overal op de weg spoken en beren zien. De reacties waren dan ook voorspelbaar. De media zijn
uiteraard niet te vertrouwen.
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De wereld zal spoedig aan haar einde komen. En er zal een nieuwe wereldorde opstaan die er op uit is om
kinderen straffeloos te kunnen misbruiken. Wie dat niet ziet, is uiteraard onderdeel van het complot en dient
– als de tijd rijp is – voor een tribunaal te komen.
Het spel dat door de mainstream-media wordt gespeeld, is ondertussen duidelijk en volledig in lijn met wat
wij in het eerdere artikel daarover schreven.
Wat Chris Klomp niet schijnt te beseffen, is dat tijden snel aan het veranderen zijn. Dat er ondanks het
programmeren door de mainstream-media toch steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de
alternatieve media en zelf gaan nadenken.
En je hebt helemaal gelijk Chris want de reguliere media zijn inderdaad niet te vertrouwen. Dat komt omdat
ze keer op keer worden betrapt bij het verspreiden van leugens en niets meer dan gecontroleerde
spreekbuizen zijn voor de gevestigde orde en hun opdrachtgevers.
Wat Chris Klomp ook niet in de gaten heeft, is dat hoe meer van dat soort stukjes hij schrijft, hoe meer
mensen wakker zullen worden. Die zich bovendien ineens zullen afvragen waarom deze Klomp zich zo
driftig bezighoudt met “dat soort mensen” als ze alleen maar onzin uit zouden kramen.
Inmiddels is Klomp meegesleurd in een soort oorlog tussen hem en de man die hij als volgt omschrijft.
Een van de bekendste complotdenkers van Nederland reageerde meteen op het verhaal. De naar Ierland
gevluchte en meermalen veroordeelde oud-medewerker van NRC trok het verhaal over de complotdenkers
slecht en zette de aanval op mij in op zijn eigen website en via de telefoon.
Deze ruzie wordt door Klomp in zijn nieuwe artikel gebruikt om te laten zien wat voor soort mensen
“complotdenkers” zijn.
Daar zit gelijk het gevaar van mensen zoals Klomp. Zij gebruiken hun mainstream uithangbord voor het over
één kam scheren van iedereen die zelf kritisch nadenkt. Ze nemen een aantal extremere voorbeelden en
stellen dan dat deze symbool zouden staan voor eenieder die niet in de mainstream fabeltjes gelooft.
Gebrek aan humor kun je Chris trouwens niet verwijten:
"Natuurlijk. Ik weet ook wel dat dit zich allemaal maar
afspeelt in de marge van het internet. Niet iets om je heel
erg druk over te maken."
Als dat zo is, waarom besteed je er dan zoveel tijd en
aandacht aan Chris?
Enerzijds is de paniek bij de mainstream-media wel
begrijpelijk want het lezerspubliek loopt bij bosjes weg.
Nu wordt er uiteraard gezegd dat de papieren versies
weliswaar teruglopen, maar dat dit wordt gecompenseerd
door de digitale abonnementen.
Dat is slechts voor een klein deel waar. De cijfers zoals die dit jaar bekend zijn gemaakt, laten zien dat de
daling van de lezersaantallen razendsnel verloopt.
De betaalde papieren oplage van landelijke dagbladen is in 2014 met 4,9 procent gedaald. Dat is de grootste
daling sinds het begin van deze eeuw.
Dat het verlies van lezers bij lange na niet wordt gecompenseerd door digitale abonnementen blijkt uit de
volgende grafiek. In dit voorbeeld is de Telegraaf gebruikt omdat dit de grootste is, maar voor alle
(dag)bladen geldt grofweg hetzelfde.
Om de waarheid boven tafel te krijgen zijn er kritische denkers
nodig. Iets dat door de mainstream-media zelf is veroorzaakt
doordat ze hun ziel en zaligheid al lang geleden hebben
verkocht aan lieden zoals de vertegenwoordigers van de
Bilderbergconferentie en niet de waarheid publiceren.
Die waarheid is iets wat de wereld hard nodig heeft met het
toenemende aantal vrijheidsbeperkende middelen die worden
ingezet tegen burgers wereldwijd en die worden recht gepraat
met alle leugens uit de mainstream media. Niet voor niets is er
de uitdrukking: The truth will set you free, de waarheid zal je
bevrijden!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10165:er-worden-teveel-mensenopeens-wakker&catid=9:binnenland&Itemid=22
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‘Associatieverdrag EU-Oekraïne is groot gevaar voor wereldvrede’
Associatieverdrag blijkt tevens militair pact - Ook door bevolking niet gewild NAVO-lidmaatschap
Montenegro is agressieve actie tegen Rusland
Volgens Zoran Dobric, gelauwerde onderzoeksjournalist en
redacteur bij de ORF (Oostenrijkse Omroep), is het
associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne, dat
op 1 januari 2016 ingaat, een grote bedreiging voor de
wereldvrede, nog even los van het feit dat het land kampt met
44% hyperinflatie, wat de Europese burgers mogen gaan
betalen (3). De EU en NAVO koersen ook in Montenegro
welbewust op ramkoers met Rusland aan.
De inwoners van Oekraïne zullen amper van het verdrag met
de EU profiteren. Het land is niet alleen wat aardgas betreft, maar zijn totale export afhankelijk van
samenwerking met Rusland. Omdat het illegale regime in Kiev toch voor de EU kiest, wordt het bestaande
vrijhandelsverdrag met Rusland vanaf 1 januari door Moskou opgeschort.
Alle potentiële lidstaten van de EU houden nog steeds vast aan de legende dat ze, zodra ze volwaardig lid
zijn geworden, overspoeld worden met geld. In Brussel houdt men dit sprookje met vage toezeggingen en
valse beloftes maar wat graag overeind, maar wij weten het inmiddels: eenmaal in de klauwen van de
machtswellustige eurocraten is ontsnappen vrijwel onmogelijk.
Westen heeft Oekraïne totaal geruïneerd
Op de drempel van 2016 is de Unie nauwelijks meer dan een verzameling bijna-bankroete staten die
wanhopig proberen om met bezuinigingen hun enorme tekorten te beteugelen. Dat deze strategie in
Griekenland totaal is mislukt weerhoudt de EU er niet van om van andere landen hetzelfde te blijven eisen.
Vanaf de eerste week van het volgende jaar zal ook Oekraïne eraan moeten geloven. Als aspirant lid moet
de begroting in evenwicht zijn, wat voor een door Amerika en de EU financieel en economisch totaal
geruïneerd land echter geen enkele zin heeft, zeker niet als bedacht wordt dat de Oekraïners uit nood naar
massale corruptie als overlevingsstrategie hebben gegrepen.
De inflatie in ‘pleite-staat’ Oekraïne steeg dit jaar van een toch al zeer hoge 24,9% in 2014 naar 44%. Het
land is feitelijk bankroet en moet constant met nieuwe EU- en IMF-miljarden overeind worden gehouden.
Ook kan het zijn door Rusland verstrekte leningen niet terugbetalen. (3)
EU trekt zich niets van eigen wetten aan
De wetten in Oekraïne moeten in overeenstemming worden gebracht met de EU-grondwetten, die zoals u
weet illegaal zijn ingevoerd nadat de Fransen, Nederlanders en Ieren een Europese grondwet eerder
hadden afgewezen. Bovendien zien we in de Griekse-, schulden- en migrantencrisis dat de EU zich zelf
helemaal niets van zijn eigen wetten en verdragen aantrekt.
Brussel valt Rusland over rug Oekraïne aan
Oekraïne heeft dringend nieuwe investeringen nodig, maar het bezuinigingsbeleid van de EU, gekoppeld
aan het onvoorstelbare aantal Brusselse wetjes en regeltjes die op werkelijk ieder denkbaar terrein moeten
worden ingevoerd, werkt zelfs in de nog stabiele en rijkere lidstaten al jaren als een rem op de economische
ontwikkeling. Het associatieverdrag met Oekraïne is enkel een soort EU-lidmaatschap ‘light’, terwijl het land
zich dat totaal niet kan veroorloven en eerder een soort Marshallplan nodig heeft om weer op de been te
komen.
‘De EU voert over de rug van Oekraïne een Rusland-vijandig beleid,’ zo stelt Dobric. ‘Het huidige Rusland
wordt met de vroegere Sovjet Unie gelijkgesteld. Men bouwt nu met vertraging oude agressie op.’ Welkome
aanleiding is de democratische aansluiting van de Krim bij Rusland, wat door het Westen onterecht een
‘annexatie’ wordt genoemd. Deze leugen wordt gebruikt om in de ogen van de naïeve Europese bevolking
Rusland weer als vijand af te schilderen.
Russische marinebasis in NAVO-territorium?
Dobric stelt dat ook Rusland ernstig democratisch tekort schiet, maar dat dit gegeven in het licht van de
Oekraïne-crisis totaal niet relevant is. Het regime in Kiev –dat na een door de CIA georganiseerde
staatsgreep aan de macht kwam- wil nu onder leiding van president Petro Poroshenko NAVO-lid worden. In
Brussel houdt men die wens nog even op afstand, maar er wordt achter de schermen druk gewerkt om dit in
de toekomst alsnog te realiseren.
Groot struikelblok is het verdrag dat Oekraïne met Moskou heeft over de grote Russische marinebasis in de
Krim, aan de Zwarte Zee. Als Oekraïne tot de NAVO wordt toegelaten, dan zou dat betekenen dat een zeer
belangrijk onderdeel van het Russische leger zich ineens in NAVO-gebied bevindt. Het behoeft geen uitleg
dat het Kremlin dit nooit zal accepteren.
‘Enorm gevaar voor toch al wankele wereldvrede’
De economische sancties die het Westen tegen Rusland heeft ingesteld –en die door de VS worden
genegeerd en Europa verreweg het meeste pijn doen- zullen Moskou in geen geval doen buigen. De
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geschiedenis wijst uit dat Oekraïne al honderden jaren een onlosmakelijk onderdeel van de Russische
invloedssfeer is. Kiev was vroeger zelfs de eerste hoofdstad voordat Moskou dit werd.
In dit licht is het ronduit bizar dat de NAVO de aansluiting van de Krim, waar bijna uitsluitend Russen wonen
(!), als ‘agressie’ bestempelt, terwijl in realiteit juist het omgekeerde het geval is, en het de NAVO is die met
het gewenste Oekraïense lidmaatschap een voor Rusland buitengewoon bedreigende stap neemt die nooit
getolereerd kan en zal worden.
‘Het koketteren van de Oekraïense politiek met de Westerse militaire alliantie zet daarom het hele land op
het spel en betekent een enorm gevaar voor de toch al wankele wereldvrede,’ aldus Dobric.
EU wil Oekraïne loskoppelen van Rusland
Voor Oekraïne zou een neutrale status het beste zijn, omdat dan met zowel Rusland als de EU
handelsverdragen kunnen worden afgesloten. Het Kremlin heeft al vaak aangegeven daar geen enkel
probleem mee te hebben, maar in Brussel zal en moet men Oekraïne helemaal inpikken en loskoppelen van
Rusland. Het associatieverdrag dat op 1 januari van kracht wordt is daar de volgende stap naar.
De voormalige Oekraïense president Viktor Janukovitsj onderkende het gevaar hiervan en besloot op
aandringen van Moskou om de onderhandelingen met de EU af te breken. Vervolgens organiseerde de CIA
in februari 2014 met Europese steun een staatsgreep waarmee de democratisch gekozen Janukovitsj werd
afgezet en werd vervangen door de Westers gezinde marionet Poroshenko.
Associatieverdrag is militair pact
Brussel beweert weliswaar dat Oekraïne economisch zal profiteren van het verdrag, en dat het land ook met
Rusland een goede verstandhouding mag blijven hebben, maar bagatelliseert dat het associatieverdrag een
duidelijk militair aspect heeft.
In 2009 werd letterlijk in het Verdrag van Lissabon (de illegale Europese grondwet) vastgelegd dat de EU
vanaf dat moment ook een militair bondgenootschap zou zijn, waarin de lidstaten zich verplichtten elkaar bij
te staan. Het nu openlijk door Duitsland gewilde Europese leger werd toen al in het vooruitzicht gesteld,
evenals de optie om dit leger ook buiten de EU (dus als agressieve macht) in te zetten. Tevens werd
uitdrukkelijk gesteld dat dit bondgenootschap nauw met de NAVO verbonden zal blijven.
Terwijl er nauwelijks Europese politici zijn te vinden die dit weten of die zelfs maar het Verdrag van Lissabon
hebben gelezen, is men hier in Moskou zonder twijfel heel goed van op de hoogte. Het associatieverdrag
tussen de EU en de Oekraïne is dan ook een militair samenwerkingsverdrag dat Europa doelbewust en
rechtstreeks op ramkoers zet met Rusland. (1)
Montenegro mag tegen wil bevolking in NAVO-lid worden
Datzelfde zien we ook in Montenegro gebeuren, dat begin deze maand officieel door de NAVO is
uitgenodigd om lid te worden. Ook hier wordt een Westerse marionet, premier Milo Djukanovic, aan de
macht geholpen en gehouden. Ook hier wordt de wens van de bevolking –slechts 36,5% is voorstander van
het NAVO-lidmaatschap- genegeerd.
De 700.000 Montenegrijnen hebben meer dan genoeg van multimiljonair Djukanovic, wiens door
smokkelpraktijken en andere schimmige zaken verkregen vermogen dagelijks toeneemt, terwijl ze zelf lijden
onder armoede en werkeloosheid. Journalisten die kritisch over de voormalige president schrijven worden –
net als in aspirant EU-lid Turkije- vervolgd, gearresteerd en soms zelfs vermoord.
Servië het volgende doelwit
Hoewel 43% van de bevolking Servisch spreekt en 37% Montenegrijns, zet Djukanovic de afsplitsing van
Servië toch door. Als het land dan ook tot de NAVO toetreedt, zal Servië als laatste Russische bondgenoot
op de Balkan geheel geïsoleerd raken, en de druk uit Brussel en Washington waarschijnlijk niet lang kunnen
weerstaan.
Dobric: ‘Hoe de protesten in Montenegro tegen de toetreding tot de NAVO verder zullen verlopen hangt
vooral af van de bereidheid van de VS en de EU de politieke-economische realiteit in Montenegro te
accepteren, en niet vanwege eigenbelang nòg een Balkanland in een burgeroorlog te storten.’ (2)
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Associatieverdrag-EU-Oekrane-is-groot-gevaar-voorwereldvrede
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De wereld verder voorbereid op verplichte vaccinaties (video)
Hoe kan het dat er ineens overal ziektes opduiken waarvan wij
dachten dat ze voorgoed tot het verleden behoorden?
Hoe kan het dat in een stad als Londen het percentage mensen dat
aan (open) tuberculose lijdt veel hoger is dan in Rwanda (Afrika)?
In veel opzichten lijkt het alsof we teruggaan in de tijd. Nog niet zo
lang geleden hoefden wij ons geen zorgen te maken over infecties
want als de nood aan de man was dan was er antibiotica.
Nu zijn we in het stadium belandt waarbij men zich bij de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klaarblijkelijk ernstig zorgen maakt omdat er steeds meer bacteriën
resistent blijken te zijn voor zo goed als iedere vorm van antibiotica.
Daarom wordt de bevolking er langzaam op voorbereid dat in de toekomst in principe vrij onschuldige
infecties dodelijk kunnen zijn omdat er geen antibiotica meer voor is die werkt. Net zoals in vroegere tijden.
Nu verschijnen er her en der berichten dat ziektes waarvan wij dachten dat die thuis hoorden in een ver
verleden, plots weer overal de kop opsteken.
Zo schijnt het dat in een moderne stad als Londen bepaalde ziektes zoals tuberculose (TB), roodvonk en
schurft meer voorkomen dan in landen als Irak en Rwanda.
Als reden hiervoor wordt aangevoerd de toegenomen immigratie (vluchtelingen), ondervoeding, armoede en
steeds minder toegankelijke (betaalbare) gezondheidszorg. Gecombineerd met minder vaccinatiedekking
voor kinkhoest en mazelen, aldus CNN.
Vervolgens wordt er een inwoner van Londen geïnterviewd, ene Josie Garrett. Zij zegt dat zij dacht, net als
zoveel mensen, dat bovengenoemde ziektes iets uit een ver verleden zouden zijn. Dat we hier praten over
Victoriaanse ziektes, maar niets blijkt minder waar te zijn.
Het lijkt erop dat we nu een echte “war on TB” gaan krijgen want ook er is ineens veel publiciteit over TB.
Volgens de WHO sterven er per dag 4.100 mensen aan deze ziekte waardoor dodelijker dan aids.
Ook het Witte Huis gooit zich in de strijd want daar hebben ze vorige week een persverklaring de deur uit
gedaan waarbij melding wordt gemaakt van de lancering van een wereldwijd plan om tuberculose te
bestrijden, volgens de richtlijnen van de WHO.
Ook zie je plots bekende persoonlijkheden zoals Emma Thomson in beeld verschijnen met een persoonlijk
TB verhaal. Ze worden met dit soort wereldwijde propaganda wel vaker van stal gehaald om de boodschap
echt te laten overkomen en het wordt dan echt tijd juist wantrouwig te worden. https://youtu.be/W3Ql6o_ZiZc
Een ziekte die opeens overal voor komt en met spoed moet worden bestreden.
Ook in Amerika gebeurt hetzelfde. Opeens allerlei berichten zoals een artikel bij Breitbart waar men zich
afvraagt hoe het kan dat er in Amerika ineens weer allerlei ziektes opduiken die verdwenen leken te zijn.
Naast een enorme toename van infectieziekten wordt ook hier TB genoemd en dan met name in New York.
Ook hier worden (illegale) immigranten genoemd als één van de hoofdoorzaken.
Ongeacht door wie of wat veroorzaakt, lijkt het duidelijk dat er een wereldwijde toename valt waar te nemen
van ziektes waarvan wij dachten dat deze voorgoed tot het verleden zouden behoren.
Wanneer de WHO en het Witte Huis zich bezig gaan houden met de bestrijding daarvan dan toont zich
daarmee een combinatie van de nieuwe wereldregering
en Wall Street.
Dat betekent zonder enige twijfel dan weer dat er op grote
schaal gevaccineerd gaat worden want dat moet en zal er
van komen. Het mislukte jammerlijk met Ebola en dus
gaan we in de herhaling.
Een ziekte die wereldwijd een zodanig grote bedreiging
vormt dat er geen andere oplossing mogelijk is dan het
uitroepen van de medische noodtoestand waarbij je als
mens nog minder rechten hebt dan onder martial law
(staat van beleg), en het verplicht vaccineren van de
wereldbevolking.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10167:de-wereld-verder-voorbereidop-verplichte-vaccinaties&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Nazi taferelen op Dam in Amsterdam (video)
Overal om ons heen krijgen wij signalen dat er in het nieuwe jaar
korte metten gemaakt gaat worden met de vrijheid van meningsuiting.
Er wordt gesproken over het instellen van een “oorlogscensuur” en in
Amsterdam wordt een boek verbrand omdat het een verkeerd woord
bevat. In onze Grondwet (Artikel 7) staat het volgende:
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
Dit heet vrijheid van meningsuiting en het zal voor machthebbers niet meevallen om een geldige reden te
bedenken om te tornen aan die vrijheid van meningsuiting.
Daarom wordt er op andere manieren gezocht naar een verregaande beperking van die vrijheid van
meningsuiting zonder dat de Grondwet verandert hoeft te worden. Daar zijn twee manieren op gevonden. De
ene is censuur en de tweede is de politieke correctheid waar we eerder over schreven.
ISIS is net een wondermiddel want het valt letterlijk overal voor te gebruiken.
Zo werd afgelopen zondag een groot artikel gepubliceerd door de New York Times waarin een aantal
geleerden en experts aan het woord worden gelaten die unaniem van mening zijn dat vanwege ISIS
propaganda beperkingen moeten worden ingesteld op de Amerikaanse versie van ons artikel 7 uit de
Grondwet, de zogenaamde First Amendment. Als voorbeeld wordt bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog
aangehaald. Ook toen was er bepaalde censuur van kracht en aangezien het land op dit moment opnieuw in
oorlog is met ISIS zouden in principe dezelfde regels van kracht kunnen worden.
Een andere expert wil het bezoeken van bepaalde websites verbieden. Wanneer burgers dat toch doen,
zouden ze na het eerste bezoek een waarschuwingsbrief ontvangen van de overheid, bezoeken ze die
websites weer dan volgen boetes of een gevangenisstraf. Uiteraard word dan gesproken over websites die
ISIS verheerlijken of kinderporno websites, maar een kleine uitbreiding naar de alternatieve media is
uiteraard zo gemaakt.
De manier waarop men dit in de praktijk voor elkaar probeert te krijgen, is op dezelfde manier als men in
Frankrijk doet. ISIS is een monster en wij zijn ermee in oorlog.
Opvallend is ook dat zowel Hillary Clinton als haar "tegenstander" Donald Trump hier voorstander van zijn.
Trump die ogenschijnlijk tegenstander is van Clinton, maar in werkelijkheid haar richting Witte Huis loodst.
Alleen al het idee is te zot voor woorden. We praten met ISIS over een bij elkaar geraapt zootje van hooguit
30.000 man, waarvan de meesten nauwelijks enige militaire training hebben gehad.
Dit clubje doet de hele wereld op haar grondvesten schudden? Door dit zootje ongeregeld wat al meer dan
een jaar door het Westen zonder enig succes wordt “bestreden”, moet de vrijheid van meningsuiting worden
beperkt? Wanneer je daar goed over nadenkt is het hilarisch dat mensen dit soort nonsens ook nog eens
serieus nemen. Net zoals mensen zo dom zijn dat ze met open ogen in de val van politieke correctheid
trappen. Ook afgelopen weekend hebben we daar in ons land weer een prachtig staaltje van mee kunnen
maken. En wel in de vorm van een heuse boekverbranding op de Dam in Amsterdam.
Het ging om een boek van SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel, waardoor een groepje Surinamers zich
dusdanig beledigd voelde dat er een soort Nazi-achtige boekverbranding werd georganiseerd op de Dam in
Amsterdam. Harry van Bommel heeft 15 interviews met prominente Surinamers gepubliceerd onder de titel
“Surinamers in de polder”. Eén van die mensen die in het boek worden geïnterviewd is Prem Radhakishun
die in het bewuste interview maar liefst driemaal het woord “neger” gebruikt.
Harry is dus de gebeten hond want hij wordt verantwoordelijk gesteld omdat hij dit volgens de actievoerders
had moeten censureren.
Misschien ook hoog tijd om de Wikipedia digitaal te verbranden want daar staat het volgende:
Neger is een aanduiding voor de oorspronkelijke, donkerhuidige bewoners van Afrika ten zuiden van de
Sahara. Neger is afgeleid van het Spaanse en Portugese negro, wat zwart betekent.
Ook bovenstaande is weer een voorbeeld van hoe totale waanzin moet worden omgetoverd tot de norm.
Ieder weldenkend mens zal dit soort nonsens naast zich neer leggen, inclusief de bulk van de mensen uit
Suriname.
Mensen zoals George Soros en ook een Igor Kolomoisky die de grotere (zionistische) agenda dienen, huren
als het nodig is gewoon mensen in om ergens op een bepaalde manier onrust te veroorzaken en de boel op
te stoken. Dus wie weet is ook hier iets dergelijks aan de hand.
Effectief is het wel want ook onze dappere Telegraaf doet verslag van de boekverbranding in de gedrukte
versie. Alleen die zijn zo politiek correct dat ze het woord “neger” niet (te vaak) willen gebruiken en het
daarom hebben vervangen door het aan te duiden als het “n-woord”.
Het is niet voor niets dat koning Willy het expliciet niet had over de vrijheid van meningsuiting toen hij de
vrijheden in ons land roemde.
Dit is wat wij schreven:
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Wat opvalt is dat hij zegt, Waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie
je bent. Hij zegt niet: De vrijheid om te zeggen wat je wilt. Dat is namelijk wat sinds de politieke correctheid is
uitgevonden op de nominatie staat om te verdwijnen.
Gelukkig zijn er ook nog mensen die het allemaal zo zwart inzien:
https://youtu.be/MkpCw62Rw5w
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10168:nazi-taferelen-op-dam-inamsterdam&catid=20:het-complot&Itemid=33

Hooghartige lafaards – weg ermee!
Geplaatst door Herstel De Republiek ⋅ 27 december 2015
Kerst is achter de rug en het schijnt dat 1,6 miljoen Nederlanders amechtig naar een preekje van een
veurleeskeuning hebben zitten kijken?
Het is ons volledig ontgaan.
De inhoud zal wel niet veel anders zijn geweest dan het nietszeggende schijnheilige pauselijke belerende
kerstpreekje.
Wij moeten volgens deze onwettige protserige parasiet waarschijnlijk meer met
elkander bezig zijn, zodat de boven ons gestelden hun gang kunnen gaan. De
veurleeskeuning rekent zichzelf ook tot die uitverkoren elite, welke in het belang van
het volk zo weinig mogelijk doet. Zolang het geld omhoog stroomt en de ellende over
onze hoofden wordt uitgestort is er geen vuiltje aan de lucht.
We herinneren ons nog zijn moeder, die als een van ‘s werelds grootste vervuilers van
het milieu iedereen opriep de kachel een paar graden lager te zetten en vooral zuinig
en bewust met de natuur moesten om te gaan. U weet wel, dat mensje die het had
over “burgermoed”. Maar o, wee, als je het op een proces laat aankomen, waarin je dit
onwettige zoodje als getuigen, laat staan als aangeklaagden, voor een rechtbank wilt slepen….. Dan word je
ge-lensinked en twee jaar voor gek verklaard.
Niemand in dit land heeft gevraagd om een “koning” die een tekstje voor zit te lezen. Niemand heeft zelfs
gevraagd om een “koning”. Vraag het de man in de straat en je krijgt te horen, dat het bij Nederland hoort en
zó een leuke traditie is. Voor “de rest weet men het ook niet, hoor, al dat politieke gedoe….”
Mooie tradities houden we er hier op na. Blijkbaar is het zo, dat als je wat door de strot krijgt geduwd en dat
een paar jaar achter elkaar, het een “leuke traditie” wordt wat naadloos bij ons past. We maken onszelf nog
wijs, dat dit een bewuste keuze is geweest. Steevast valt men bij gebrek aan voorbeelden terug op de NAZI
bezetting, de donkere periode waarin deze collaborerende Duitse familie aan het Nederlandse verzet leiding
heeft gegeven. Via Radio Oranje kwamen immers de schreeuwerige preekjes al regelmatig tot ons, de
bombardementen op Londen trotserend en wel. Opa Benno spande de kroon,
letterlijk alle slechte eigenschappen in een mens zijn samengebald in deze
“verzetsheld”. Samen met zijn schoonmoeder en Juultje van Soest paraderen
ze hier in vol ornaat als er geen gevaar is te duchten.
Wij Nederlanders zien kans alles 180 graden om te draaien. Waar zie je nog,
dat de hoogste deserteur van de Meidagen 1940 in 1945 terug kwam als leider
van het verzet? Wij Nederlanders laten ons met genoegen voorliegen en
verkondigen het als de waarheid. Triest. Ondertussen lachen de “useless
eaters” zich een bult over zoveel meegaande stupiditeit.
Hopelijk is dit keuninklijke veurleespreekje de laatste geweest. Inhoudsloos gezwets in de marge, wie vraagt
er nog om? Dom vrijblijvend geleuter, een standaard riedeltje, waarvan deze “koning”
geen letter zelf heeft bedacht, vergeet het maar. Als u wilt weten hoe het met zijn
intelligentie is gesteld, lees er zijn scriptie over De Gaulle even op na…..Hooghartige
lafaards zijn het, weg ermee!
Nee, dan de State of the Nation van de president van de Donetzk Republiek.
Zakharchenko loopt nog mank vanwege een verwonding aan het front opgelopen. De
paar bescheiden lintjes die hij trots draagt, zijn in tegenstelling tot de lafaards van de
gestolen Horsten, wél verdiend.
STATE OF THE NATION ADRESS – TRANSCRIPT
Daar heb je wat aan en word je stil van.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/27/hooghartige-lafaards-weg-ermee/
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Ongeziene weerbom op weg naar IJsland: zware orkaan doet zelfs op Noordpool temperatuur
tientallen graden stijgen
Het Verenigd Koninkrijk krijgt geen tijd om te bekomen van de zware overstromingen.
Op weervlak heeft 2015 op de valreep nog een serieuze knaller in petto: boven de
Atlantische Oceaan vormt zich mogelijk de krachtigste storm ooit gemeten en IJsland
krijgt hem morgen over zich heen. Ze mogen zich verwachten aan rukwinden met
orkaankracht en erg veel regen. Nadien zal die regen overigens het al zo door
overstromingen geplaagde Verenigd Koninkrijk opnieuw treffen.
Een weerbom noemen ze de storm, en dat is nog zacht uitgedrukt. Een golfstroom met
steroïden, zo omschrijft Mashable de drijvende kracht achter de storm. Weerkundig
gezien wordt het inderdaad eentje voor geschiedenisboeken. Vliegtuigen die de
golfstroom gebruiken, vlogen gisteren in slechts vijf uur en acht minuten van New York naar Londen,
aangezien er op die hoogte een windkracht van 370 kilometer per uur werd gemeten. In de omgekeerde
richting duurde het dan weer veel langer: tot zeven uur vliegen.
Van tornado’s tot orkaan
De storm is een nieuwe creatie van een lagedruksysteem dat dit weekend nog dodelijke tornado’s in Texas
veroorzaakte. In de buurt van IJsland zal de beruchte depressie pas echt ontploffen in een zelden geziene
storm, die alles heeft om de krachtigste ooit boven de Atlantische Oceaan te worden. Hevige winterstormen
komen wel vaker voor in IJsland, maar dit exemplaar is uitzonderlijk. Weerkundigen verwachten dat hij de
temperatuur op de Noordpool tot erg bizarre waarden zal doen stijgen.
De luchtdruk in de storm daalt
bijzonder snel en zal tegen woensdag
mogelijk 920 millibar hebben bereikt.
Hoe lager de luchtdruk, des te
krachtiger de storm. Europese
modellen zijn iets optimistischer, maar
de kans is toch groot dat de storm op
z’n minst bij de krachtigste ooit zal
worden gerangschikt. De storm botst
immers met twee andere sterke
depressies boven de oceaan. De
IJslandse kusten mogen naast een pak neerslag ook hevige rukwinden van 160 kilometer per uur
verwachten. De orkaankracht zal vermoedelijk over honderden kilometers op de Atlantische Oceaan
voelbaar zijn.
Noordpool boven vriespunt
En daarna moet die weerbom natuurlijk andere oorden opzoeken en
helaas is het opnieuw het Verenigd Koninkrijk dat de naweeën over zich
heen krijgt. Het noorden wordt alweer op veel regen getrakteerd, en dat
terwijl Schotland, Wales en Noord-Engeland nog aan het bekomen zijn
van de zware overstromingen rond Kerstmis. Ook Nieuwjaar dreigt zo
letterlijk in het water te zullen vallen. Ze hebben hun deel van de storm
intussen al gedoopt als winterstorm Frank.
Voor één keer overdrijven de media ook niet wanneer ze de storm een
“bom” noemen, want daar lijkt het wel een beetje op. Tropisch warme
lucht wordt door de storm naar de bovenste lagen van de planeet gevoerd. Morgen zal het op de Noordpool
0 graden Celsius zijn, de storm voert de temperatuur dus helemaal op tot aan het vriespunt en mogelijk stijgt
het kwik er zelfs even boven. Dat is enkele tientallen graden warmer dan gemiddeld. Zoiets kan ook een
invloed hebben op de groei van het noordpoolijs, aangezien de wintermaanden cruciaal zijn om de impact
van de opwarming van de planeet tijdens de zomer op te vangen.
http://stopdebankiers.eu/ongeziene-weerbom-op-weg-naar-ijsland/
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Vanwaar de draken en leeuwenfetisj van de elite?
Iets wat ik als klein jongetje al niet kon plaatsen was de Nederlandse
(oranje) leeuw. “Hup Holland hup, laat de leeuw niet in z’n hempie staan!”
Welke Nederlandse leeuw? Die van Artis, Ouwehands of Blijdorp? Of
liepen er in de Middeleeuwen wel leeuwen rond in Nederland toen de
Oranje’s de leeuw als symbool kozen? Ik bedoel, waarom heeft onze
koninklijke familie die leeuwen in hun corporate logo/familiewapen staan?
Als we het over de Nederlandse leeuw hebben, dan neem ik tenminste
aan dat we dan doelen op de leeuwen van Oranje? Ik had het gesnapt als
de Oranje’s een koe of een haring hadden gekozen als familiewapen. Maar een leeuw vind ik niet de meest
voor de hand liggende keuze voor een familie die claimt Nederlands te zijn. Vanwaar dus die leeuwen?
Ik vind vlaggen, familiewapens en logo’s interessant. En zodoende ben ik in mijn leven honderden, zo niet
duizenden voorbeelden tegengekomen van allerlei leeuwen op allerlei vlaggen en in allerlei wapens en
logo’s. Hieronder zal ik wat voorbeelden geven. De vlag van Zeeland, de vlag van Limburg, de vlag van
Zuid-Holland, de vlag van Belgisch Brabant, embleem van Engeland, de vlag van Berkshire. Allemaal
leeuwen. En dit is pas een kleine greep uit een
eindeloos lijkend aanbod aan leeuwen en vlaggen.
Mijn vader had geen antwoord op de vraag waarom
Nederland zich associeert met een leeuw. Mijn leraren
ook niet. Niemand eigenlijk. “Dat is nu eenmaal zo!” of
“Dat is toeval” of “Dat zullen ze wel stoer of leuk
gevonden hebben” waren antwoorden die ik het
meeste gehoord heb op mijn vragen.
Al die jaren kon ik geen logische verklaring vinden voor
het dwangmatige overmatige gebruik van al die
leeuwen in de symbolen van al die landen en families.
Totdat ik mij ging verdiepen in het satanisme. De satanist vereerd namelijk de leeuw. De sfinx in Egypte is
daar een goed en mooi voorbeeld van.
De sfinx is een leeuw, waarop een of andere farao zijn gezicht heeft
laten beeldhouwden door zijn slaven. Deze farao wist echter wat hij
deed, en wat hij liet symboliseren. Voor de satanist is de leeuw
namelijk het symbool wat laat zien dat je bovenaan de voedselketen
staat. De leeuw staat bovenaan de voedselketen van het dierenrijk.
De satanist denkt dat deze bovenaan de voedselketen van het
menselijk ras op Aarde staat, beter gezegd de satanist ziet zichzelf
graag als hetgeen wat bovenaan de voedselketen vertoeft. De
‘royal’ bloedlijnen die vandaag de dag nog steeds denken bovenaan
de voedselketen te staan stammen af van de farao’s uit het oude Egypte. Het zijn hybride bloedlijnen.
De leeuw is dus een satanisch symbool waarmee men wil aangeven dat zij die van ‘koninklijke bloede’ zijn
boven het gewone volk staan. Zolang de massa deze bloedlijnen nog steeds die macht geeft, zullen ze die
macht ook blijven houden.
Ik ben geboren met een aluhoedje op mijn fontanellen. Dus ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte
dat deze ‘royal’ bloedlijnen, die zoals gezegd hybride zijn, misschien hybriden zijn van een buitenaards of
interdimensionaal leeuwenras. Maar dat zijn ze niet denk ik. Er is een ander wezen wat grote invloed heeft
op deze ‘koninklijke’ bloedlijnen. Draken. Zo’n beetje evenveel als leeuwen kom je overal te pas en te onpas
draken tegen. Ook in Nederland. En dan ook meestal in connectie met onze koninklijke familie. Ze hebben
een zeiljacht genaamd de Groene Draeck, en een kasteel wat Drakensteyn heet. En als je verder gaat
spitten kom je vast en zeker nog wat verwijzingen naar draken tegen. Toeval? Dat kan. Ik geloof niet meer in
toeval. Helemaal niet als alle andere koninklijke families op de Wereld diezelfde draken fetisj erop na
houden. Uiteraard vind je draken in en nabij het Vaticaan. En draken doen het ook goed op vlaggen van
landen, zoals Wales en Bhutan.
Draken vind je ook in het wapen van ‘The City of London’. The City
of London is het financiële hart van de Wereld. En is in feite een
apart land, het hoort in ieder geval niet bij Engeland, en het heeft
eigen wetten en een eigen politieapparaat bijvoorbeeld. The City of
London is 1 van de 3 machtsbasissen van de elitaire macht achter
de macht hier op Aarde in fysieke vorm. Londen is de financiële
machtsbasis. Het Vaticaan de religieuze/spirituele machtsbasis, en
Washington D.C. is de militaire machtsbasis. Om een beter beeld
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te krijgen over The City of London is het wellicht een aanrader om deze video van David Icke te bekijken
waarin hij een tour geeft door dit beruchte financiële hart van de Wereld. Genoeg draken te zien tijdens die
tour! Draken houden zelfs letterlijk de wacht bij de ingangspoorten van ‘The City of London’. Bij elke weg die
vroeger een ingangspoort was staat een groot beeld van een draak, hieronder een viertal van deze draken
die een ieder in de gaten houden die ‘The City of London’ betreedt. De vijfde afbeelding is het wapen van
‘The City of London’.
Ik kan ellenlang doorgaan met afbeeldingen, logo’s, wapens, vlaggen en
symbolen met draken. Overal ter Wereld kom je ze tegen. Ook in mythes, sagen,
sprookjes, tv-series en films. Je wordt er haast mee doodgegooid. Ik ben in mijn
leven hier op Aarde nog geen echte draak tegen gekomen. Hebben draken
vroeger wel bestaan misschien, en zijn ze vandaag de dag uitgestorven? Ik weet
niet of draken echt bestaan hebben, ik sluit niets uit. Ik heb echter een gevoel
dat ‘men’ met al die draken iets anders vereert of symboliseert.
In mijn artikel ‘De Krachten van Beperking & De Kosmische Deceptie’ heb ik het
al eens gehad over een buitenaards/interdimensionaal ras wat oorspronkelijk
afkomstig is van het sterrenstelsel Alpha Draconis. Deze draconiers zijn
draakachtige wezens die van oorlog voeren en bloedvergieten houden. Deze draconiers vertegenwoordigen
de fysieke tak van hetgeen ik de Krachten van Beperking noem (Saturnus vertegenwoordigt de
spirituele/onzichtbare kant). Zij geven leiding aan talloze buitenaardse rassen zoals de reptilians, greys,
orion nordics, et cetera. Mocht je denken “waar heeft die gozer het in hemelsnaam over?!” dan raad ik je aan
om met een open mind een keer de serie artikelen die ik ‘de Universele reis’ genoemd heb op deze site te
lezen (link). In die artikelen beschrijf ik namelijk mijn visie op het buitenaardse plaatje en het hoe en waarom
van de buitenaardse inmenging hier op Aarde.
Voor mij staat al dat gebruik van draken door de elitaire macht symbool voor het
vereren van hun letterlijke intergalactische meesters, de draconiers. Deze draconiers
hebben ook invloed in vele religies en rituelen hier op Aarde, draakachtigen vind je over
ter Wereld terug in allerlei vormen en gedaantes. Een ander interessant wezen dat
naast leeuwen en draken vaak voorkomt is de slang trouwens. Volken zoals de Azteken
offerden al mensen aan slangachtige ‘goden’. Maar dat is weer een heel ander verhaal,
wat waarschijnlijk nauwe connecties heeft met hetgeen ik hierboven allemaal
beschreven heb. Ik sluit daarom ook af met een foto van de tuin van Silvio Berlusconi.
Benieuwd of jullie Silvio’s tuinslang ook kunnen vinden…
http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/28/vanwaar-de-draken-en-leeuwen-fetisj-van-de-elite/

Vrijmetselarij
Robin de Ruiter
Vrijmetselaar Gioele Magaldi, Grootmeester van de Grande Oriente d´Italia beweert in zijn boek Massoni: La
scoperta delle Ur-Lodges, dat boven alle bekende vrijmetselaar loges, de Bilderbergers, Trilateralisten, CFR,
Skull and Bones en andere bekende organisaties die de belangen van de Nieuwe Wereldorde behartigen,
een aantal supergeheime UR-loges opereren (Hathor Pentalpha, Golden Eurasia, Parsifal, Three Eyes,
Geburah, Compass Star Rose en Valhallla). Het is opmerkelijk dat niet alleen de Rothschilds, Rockefellers,
Obama, Poetin, Merkel, Hollande, Sarkozy, de Clintons, leden van de Bush familie, Tony Blair, Mario Draghi
en alle andere belangrijke politici en persoonlijkheden, lid zijn van deze geheime loges. Volgens Magaldi zijn
ook terroristen als Osama bin Laden en ISIS-chef Abu Bakr Al-Baghdadilid van de UR-lodge. In hun geval
van de Hathor Pentalpha (vertaling van Hathor is Isis).
OOK DIJSSELBLOEM IS LID VAN DE HATHOR PENTALPHA
LEDEN VAN DEZE GROEP HEBBEN BESLOTEN DAT JEB BUSH PRESIDENT WORDT. KIJKEN OF HET
OOK UITKOMT.
Poetin, Merkel, Hollande, Obama en de rest zijn allemaal vrienden en broeders van elkaar. Dit alles werpt
een heel ander licht op de oorlog in Syrië. In tegenstelling tot wat iedereen gelooft, is het belangrijk te weten,
dat de strijd tussen Poetin en het Westen niet van ideologische aard is. Het is een doodeenvoudige strijd
tussen twee rivaliserende takken binnen de elite. Waarschijnlijk om olie en gasvoorraden. Dit verschijnsel
doet zich vaker voor onder de elite. Ze vechten onder elkaar, maar hebben elkaar tegelijkertijd nodig, ze zijn
allen verbonden met het einddoel: een Nieuwe Wereldorde.
Volgens uitspraken van vijf eminente Grootmeester die zich onlangs hebben teruggetrokken en niet langer
deel uitmaken van de vrijmetselarij, is de elite verdeeld in twee fronten. Een grote meerderheid die ons met
een derde wereldoorlog, een werelddictatuur wil opleggen en een andere groep die probeert de Nieuwe
Wereldorde te verwezenlijken met onze instemming, zonder geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld ons totaal
afhankelijk te maken van een speciaal computersysteem. Dit kan onder andere door het invoeren van een
cashloze samenleving.
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PVV versus het Algemeen belang
Als het om het Algemeen belang gaat, dan is er geen partijprogramma nodig.
Alle politieke partijen en hun partijprogramma’s dienen altijd specifieke belangen en nooit het belang van alle
burgers.
Het was de baanbrekende Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) die het Algemeen belang
contrasteerde met het specifieke of individuele belang. De eerste bevordert de belangen van de hele
gemeenschap. De laatste stelt alleen een selectieve groep in staat zichzelf te verrijken ten koste van alle
anderen.
Rousseau heeft in zijn leven tal van invloedrijke boeken geschreven waaronder Het Maatschappelijk
Verdrag, waarvan de invloed duidelijk aanwezig is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
In dit boek beschrijft Rousseau dat het Algemeen belang, of volkssoevereiniteit, de enige ware basis is van
gezag en recht. Rousseau wilde liefst een samenleving creëren waarin de burgers weer het gevoel zouden
krijgen direct bij de gemeenschap betrokken te zijn. Iedereen zou een sociaal contract met de Staat aan
moeten (of kunnen) gaan, waarin alle wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.
In zijn Vertoog over de Ongelijkheid tussen Mensen, stelt Rousseau dat de mens intrinsiek en van nature
goed is (mits juist opgevoed) en alleen door ervaringen in de maatschappij gecorrumpeerd wordt. Ook stelt
hij dat ieder mens een uniek karakter heeft en de vrijheid zou moeten krijgen om zich optimaal te kunnen
ontplooien. Alleen gezonde en tevreden mensen maken een gezonde en vreedzame samenleving.
Rechtvaardigheid en dus ook het recht op gelijke kansen, zijn daarom de belangrijkste organisatieprincipes
van elke samenleving. De Nederlandse Grondwet lijkt op het eerste gezicht ook op deze basis gestoeld te
zijn, maar door talloze clausules en aanvullende wetten is onze Grondwet volledig uitgehold. Onze rechten
zijn plichten geworden en omgekeerd is de Staat druk bezig om al haar verplichtingen jegens de bevolking
van zich af te schudden.
Aangezien Nederlanders United! zich inzet voor het Algemeen belang, zou een partijprogramma niet meer
dan een paar regels hoeven te bevatten.
We hadden ook simpelweg het PVV programma kunnen kopiëren en hier presenteren, want volgens de
laatste peilingen gaat de PVV een grote verkiezingszege tegemoet. Je zou dus bijna denken dat de PVV ook
het Algemeen belang dient. Hoewel veel PVV standpunten ongetwijfeld de steun van een groot deel van het
volk zullen krijgen, laat Wilders de oorzaak van alle problemen ongemoeid, namelijk: de invloed van de ultrarijke financiële elite en hun multinationals.
De PVV is een partij met slechts één baas: Geert Wilders.
Waar de PVV er wél veel van heeft, zijn aanhangers. Maar daar ligt ook gelijk het probleem van de PVV.
Een aanhanger (het woord zegt het al), heeft geen enkele invloed op de partij. Dit maakt de PVV eigenlijk
een partij met één dictator en een schare goedgelovige volgelingen.
Veel aanhangers hebben geen flauw benul waar de PVV voor staat en hebben nog nooit de moeite
genomen om Wilders’ partijprogramma te downloaden of in te zien.
De enige reden waarom zoveel mensen mogelijk op Wilders zullen stemmen is
a) omdat hij ‘tegen de Islam is’ en
b) omdat hij de enige politicus is die af en toe een spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooit.
Dat dit allemaal onderdeel van het politieke Staatstoneel is, schijnt de potentiële stemmers niet uit te maken.
Volgens de PVV druist de Islam als politieke ideologie in, tegen alles waar wij als Westerlingen waarde aan
hechten. Daar hebben Wilders en zijn aanhangers in elk geval volkomen gelijk in!
Dit staat los van het vraagstuk of datgene waar wij waarde aan hechten, dan meer bestaansrecht heeft dan
Islamitische ideologieën. Dat de massamigratie van voornamelijk Islamitische asielzoekers een ongekende
(financiële en demografische) druk op onze samenleving legt is ook een gegeven waar we helaas niet meer
omheen kunnen. Maar met zijn jarenlange anti-Islamiseringcampagnes, heeft Wilders de werkelijke vijand
altijd zorgvuldig achter de schermen gehouden.
De werkelijke vijand waar we als bevolking tegenover staan, is de door het grootkapitaal betaalde regering
van ons land.
Al zouden we alle PVV standpunten in één keer doorvoeren (wat natuurlijk nooit en te nimmer zal gaan
gebeuren), dan verandert dat helemaal níets aan de onrechtvaardige en corrupte basis van onze
samenleving.
Wilders’ trouw en loyaliteit aan de (al dan niet onrechtmatige) staat Israël zou toch voldoende reden moeten
zijn om de intenties van Wilders op z’n minst in twijfel te trekken of nader te onderzoeken. Het
partijprogramma van de PVV lijkt in de eerste instantie een vlugge opsomming te zijn van goede oplossingen
voor veel problemen. Maar een kritische blik en een dosis gezond verstand zou menig PVV aanhanger toch
op andere gedachten moeten brengen.
Zo wil de PVV 10.000 extra agenten op straat, die dan mooi de belangen van onze regering en de rijken nog
beter kunnen beschermen tegen het groeiend aantal demonstraties van het volk.
De PVV wil de minimale prostitutieleeftijd naar 21 jaar brengen, maar zal er niets aan doen om te voorkomen
dat jonge meiden in de prostitutie belanden.

N I E U W S B R I E F 2 3 8 – 3 1 D E C E M B E R 20 1 5 – P A G . 1 1 4

De PVV wil besnijdenis van meisjes zwaar bestraffen, maar durft het woord verbieden niet te noemen.
Uiteraard mogen van Zionist Wilders alle Joodse jongetjes wél gewoon besneden worden.
De PVV komt op voor de dieren, maar interesseert zich niet voor het milieu; de economie komt vóór het
milieu. Ook heeft menselijk handelen volgens de PVV geen enkele invloed op ons klimaat.
De PVV wil 20% salarisverlaging voor Kamerleden, maar laat de exorbitante salarissen van
(bank)managers, CEO’s en andere bestuurders ongemoeid.
De PVV wil gaan korten op de salarissen van (medisch) specialisten en chirurgen, maar blijft het normaal
vinden dat een ongeschoolde volkszanger of voetballer miljoenen kan verdienen terwijl iemand die dagelijks
levens redt, moet gaan inleveren. Ook wil Wilders van de publieke omroepen af zodat de commerciële
zenders vrij spel hebben om de kijker allerhande troep voor te schotelen. Ook is de PVV voorstander van
een kleine overheid met beperkte macht en invloed, waardoor de ware macht nóg meer bij de banken en
multinationals terecht komt. Dit zijn slechts enkele van de vele standpunten die alles behalve het Algemeen
belang dienen of totaal voorbij gaan aan de werkelijke problemen die in ons land spelen.
De PVV spreekt in haar partijprogramma ook over de crisis waarin onze ‘democratie’ zich verkeert, maar
komt als oplossing niet verder dan een gekozen burgemeester en een referendum of ‘volksraadpleging’ bij
voldoende handtekeningen.
De PVV is absoluut tegen een Directe democratie, omdat deze vorm van democratie de enige manier is om
de macht daadwerkelijk in handen van het volk te leggen. Want dát wil de PVV namelijk niet. Of beter
gezegd, dat willen de geldschieters achter de PVV niet.
De PVV werkt niet aan structurele oplossingen, de PVV is alleen druk bezig om een wig te drijven tussen
twee groepen inwoners in ons land; de allochtonen en autochtonen.
Bij elke woord dat uit de mond van Wilders komt wordt de kans op gewelddadige conflicten groter, terwijl hij
met een beschuldigende vinger naar Links wijst.
Wilders gooit alle asielzoekers en de gehele Moslimgemeenschap, waarvan vele gezinnen hier al generaties
lang wonen, op één hoop. Dat er snel concrete en wellicht drastische maatregelen nodig zijn om de instroom
van asielzoekers een halt toe te roepen, staat buiten kijf.
Maar we kunnen duizenden Moslimgezinnen niet nóg meer uitsluiten en verder in de hoek drijven. Deze
mensen die hier soms al jaren legaal verblijven en hier hun familie, school en werk hebben, kunnen we
zowel staatsrechtelijk als moreel gezien niet meer het land uitzetten.
De enige manier om de goede vrede te bewaren, is een manier te zoeken waarop onze Islamitische
medemensen (alsnog) een eerlijke en passende plek kunnen krijgen in onze samenleving zonder dat hun
religieuze en theocratische gedachtegoed -op wat voor manier dan ook- onze normen, waarden en wetten
kunnen beïnvloeden.
Jarenlang is onze overheid blind en laf geweest om de integratieproblemen te (h)erkennen en de
multiculturele samenleving kan daardoor als een mislukking bestempeld worden. Natuurlijk heeft niet alleen
de overheid verzuimd om het juiste te doen, ook de immigranten zelf zijn deel van het probleem.
Maar dat wil niet zeggen dat de Moslimgemeenschap in ons land nu ineens ‘het probleem’ van alles is, zoals
Wilders ons wil laten geloven. Een dergelijke lastercampagne heeft Hitler in de jaren 30 ook al eens ten
tonele gevoerd en daar willen we als mensheid liever niet nog een keer intrappen.
Om de ware vijand te identificeren kunnen we dus beter niet naar Wilders luisteren, maar hoeven we enkel
naar de politieke verslaggeving van het NOS journaal te kijken. Het ware probleem verschanst zich namelijk
in Den Haag. En niet in de Haagse Schilderwijk, maar in het parlementsgebouw.
Integratieproblematiek is zo oud als de mensheid zelf.
De basis van elke stammenoorlog, elke religieuze oorlog en elke andere machtsstrijd ligt in de mens zelf.
Het heeft geen enkele zin om als overheid te stellen of af te dwingen dat iedereen maar gewoon ‘tolerant’ en
‘respectvol’ naar elkaar moet zijn. Veel mensen kunnen niet eens met hun buren of zelfs hun eigen familie
overweg. Hoe kan je dan van mensen verwachten dat ze mensen uit een cultuur die haaks op hun eigen
cultuur staat, zonder meer zullen accepteren en respecteren? Ook Wilders heeft hier geen antwoord op,
omdat hij totaal voorbij gaat aan de aard en de psyche van de mens.
Dertig jaar geleden had Rechts de mond vol over Antillianen en Surinamers.
Deze buitenlanders waren lui, onaangepast en crimineel. De Bijlmer werd in korte tijd een soort getto waar
menig Amsterdammer liever omheen reed dan er doorheen.
De Staat heeft jarenlang niets gedaan om deze mensen op een juiste manier te laten en helpen integreren.
Precies hetzelfde als met de komst van Turkse en Marokkaanse immigranten. Alle problemen moesten maar
door vrijwillige buurthulpen en maatschappelijk werkers opgelost worden. En voor de rest moesten wij
Nederlanders maar vooral gewoon ‘tolerant’ zijn. Dan zou de multiculturele samenleving vanzelf wel een
succes worden. Yeah right!
De Nederlandse overheid heeft zich nog nooit om minderheden bekommerd.
Hadden onze regeringsleiders dit wel gedaan, dan hadden we nu geen veertig of meer Vogelaarwijken
gehad.
In lijn met de gedachten van Rousseau, zijn armoede en criminaliteit slechts de negatieve bijwerkingen van
ons huidige systeem. Een crimineel wordt niet geboren, maar gevormd door zijn achtergrond en
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omstandigheden. Niemand zou in dit land in armoede of sociale achterstand geboren hoeven te worden.
Geen enkel kind zou het slachtoffer hoeven te zijn van de sociale positie of leefomstandigheden van zijn
ouders. Maar het enige waar onze regering goed in is, is struisvogelpolitiek bedrijven, de PVV niet
uitgezonderd.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat Nederlanders structureel onwetend gehouden worden.
Er zíjn namelijk oplossingen, er zíjn alternatieven voorhanden, er ís een uitweg uit dit corrupte en volkomen
onrechtvaardige systeem.
Telkens weer grijpt de politiek naar het argument dat er geen geld beschikbaar is voor oplossingen of
alternatieven. Ten eerste is gebrek aan geld niet het probleem, maar het feit dat het beheer van ons geld in
vreemde en verkeerde handen ligt.
Het allergrootste probleem en tevens de oorzaak van alle ongelijkheid in de wereld, is het feit dat geldbeheer
en -creatie niet in handen van de Staat of de bevolking ligt, maar in handen van private banken die
eigendom zijn van slechts een handvol individuen en families.
Volg de stroom van het geld en je ontdekt snel dat al ons geld maar één kant op stroomt en nooit meer
terugkeert de maatschappij in. Ten tweede is de overheid (lees: de financiële elite) per definitie tegen elk
alternatief en tegen elke vorm van verandering die er mogelijk toe zal leiden dat burgers meer zeggenschap
krijgen.
Geert Wilders is een belangenbehartiger pur sang van de grote (Joodse) banken en financiële elite.
Dezelfde gewetenloze aanstichters van alle oorlogen, conflicten en economische misère waar de mensheid
al decennialang aan onderdoor gaat.
Maar weinig mensen lijken door te hebben dat Wilders (in)direct de mensen dient die de economische crisis,
de oorlog(en) in het Midden-Oosten, het bankroet van Griekenland en vervolgens ook de migratiecrisis in
gang gezet hebben, en dat hij deze crisis nu uitbuit om zijn eigen populariteit te vergroten en tegelijkertijd
tweedracht te zaaien in ons land.
Het gaat Wilders niet om oplossingen voor de werkelijke problemen. De enige taak die Wilders heeft
gekregen is het aanwakkeren van Nationalistisch sentiment, en dat lukt hem aardig.
Politiek Links en Rechts spelen elkaar keurig de bal aan en lijken verwikkeld in een schemerig spel waarbij
Brussel de rol van grensrechter speelt.
Een spel dat over zowel onze rug als over de rug van miljoenen immigranten en vluchtelingen wordt
gespeeld.
Europa (lees: banken en multinationals) is de enige die baat heeft bij de massamigratie en tevens de enige
die baat heeft bij een destabilisatie van zo veel mogelijk Europese landen.
Hoe meer rellen er de komende tijd zullen gaan uitbreken des te groter wordt de roep vanuit het (naïeve)
volk om de overheid in te laten grijpen.
Alsof onze rechten en privacy nog niet genoeg zijn aangetast zullen er de komende jaren nog meer wetten
aangenomen worden die ons van ons laatste stukje vrijheid zullen beroven.
In Brussel spreekt men al druk over een Europese (en private) politiemacht om het volk in toom te houden.
Uiteraard gebeurd dit allemaal onder het mom van terrorismebestrijding. Terrorisme dat ze eerst zelf naar
Europa gehaald hebben!
Hoe positief en hoopvol de PVV in hun partijprogramma onze toekomst ook tegemoet ziet, de werkelijkheid
zal compleet anders zijn, zelfs met de PVV aan het roer.
Met populistische kreten en halfslachtige verkiezingsretoriek probeert de PVV de stem van het volk te
winnen en het heeft er alle schijn van dat een groot deel van de kiezers hun stem inderdaad op de partij van
Wilders zal laten vallen.
Maar al zou de PVV een meerderheid in de 2e Kamer verwerven, dan zal er niets fundamenteels of
structureels veranderen aan het huidige systeem.
Vergeet niet dat Wilders nog steeds een liberale VVD’er is die zijn eigen koers is gaan varen omdat hij
noodgedwongen de VVD heeft moeten verlaten. Hij is nog steeds groot voorstander van het neoliberale
kapitalisme en steunt het omstreden TTIP verdrag. Nergens in zijn partijprogramma rept hij over de grote
inkomensverschillen, de toenemende armoede en de wereldwijd groeiende kloof tussen arm en rijk.
Het woord armoede komt niet eens in zijn 60 pagina’s tellende manifest voor!
Het bestaan van elites, groepen mensen of families die, doof voor de behoeften en verlangens van het volk,
enkel handelen in hun eigen belang, is niet langer acceptabel.
Het feit dat deze financiële elite de ware macht in handen heeft zou reden genoeg moeten zijn om massaal
in opstand te komen en een (democratische) revolutie in gang te zetten.
Als het aan de PVV ligt dan richten we onze woede en frustratie op alle Moslims in Nederland, terwijl ook zij
het slachtoffer zijn van een financiële oorlog tegen de bevolking.
Op dit moment hebben we álle inwoners van dit land nodig om de politieke roofbouw van ons land tegen te
gaan en de grote banken, verzekeraars en multinationals buiten spel te zetten. Laten we niet vergeten dat
hun bestaan VOLLEDIG afhankelijk is van de bevolking! Zonder ons valt er geen cent te verdienen voor ze.
Als puntje bij paaltje komt, dan kiest de PVV de zijde van het grootkapitaal en niet de zijde van het volk.
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De PVV geeft niets om het Algemeen belang, anders hadden hun woorden en daden dit allang laten blijken.
De enigen die ons land van een zekere teloorgang kunnen redden, zijn wijzelf.
Wij als volk zijn meer dan slechts ‘aanhangers’ van een liberale dictator of welke politieke partij dan ook. Een
samenleving is een levend, dialectisch en evoluerend systeem waarin we elkaar nodig hebben en waarin de
Staat ervoor hoort te zorgen dat er niemand buiten de boot valt.
Het Algemeen belang dient iedereen, behalve diegenen die er bewust voor kiezen om hier geen deel van uit
te maken. Zoals eerder gezegd, zouden sociale contracten ingesteld kunnen worden om wederzijdse
rechten en plichten vast te leggen.
Op dit moment is iedereen vanaf geboorte automatisch ‘onderdaan’ van een monarch en ‘bezit’ van de
Staat.
Niemand van ons heeft ooit een handtekening op papier gezet waarmee we akkoord zijn gegaan met alle
regels en wetten waar we ons maar naar moeten schikken. Onze (klein)kinderen zijn automatisch de dupe
van ons blinde en naïeve vertrouwen in de overheid en ons gebrek aan daadkracht. Sociale contracten zoals
voorgesteld door Rousseau kunnen een eind kunnen maken aan de huidige volstrekt oneerlijke
machtsverhoudingen en tegelijkertijd bijdragen aan een meer samenhorige maatschappij.
In combinatie met moderne middelen als Crowdsourcing en Directe democratie kunnen we een nieuwe
samenleving inrichten en een nieuwe fase ingaan, voor elkaar en met elkaar.
Mensen zouden als partners met hun regering samen moeten werken. Wij horen geen passieve ontvangers
te zijn van bevelen van bovenaf of gedicteerd te worden door een bevoorrechte elite.
Burgers moeten actief zijn in het vormen van de Staat en op elk niveau moeten kunnen bijdragen.
Regering en volk zouden met elkaar vervlochten moeten zijn: er zou geen mogelijkheid moeten bestaan dat
de regering niet de belangen van het volk vertegenwoordigt. Elke regering die niet de Algemene Wil van het
volk vertegenwoordigt is een tirannie, een afspiegeling van de specifieke wil van de heersende elite.
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
Onze maatschappelijke ketting wordt alsmaar zwakker vanwege het toenemende aantal mensen en
gezinnen dat door onze overheid aan hun lot wordt overgelaten. Onze samenleving zal nooit sterk en
gezond worden tenzij er net zoveel zorg en aandacht wordt besteed aan de zwakke schakels als aan de
sterkste schakels (de rijken).
Nederlanders United! is geen politieke partij, maar zou dit kunnen worden als mensen zich gaan realiseren
dat we alleen gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de gevestigde orde.
Laten we niet achter de grootste mond aanlopen maar laten we voor onszelf opkomen.
Stem alleen op jezelf en verwerp elk partijprogramma waar je niet 100% achter staat.
Door een simpele ‘LIKE’ op de Facebookpagina van Nederlanders United! kan iedereen meehelpen om NU!
een werkelijke politieke partij te laten worden.
Een volkspartij heeft enkel bestaansrecht als deze ook daadwerkelijk door het volk gedragen wordt.
Een volkspartij heeft geen leiders en geen aanhangers. Een volkspartij is het geheel van alle burgers.
Door het opzetten van lokale online communities zullen wij ons voor onze medemens gaan inzetten.
We zullen kleinschalig moeten beginnen, in kleinere gemeenten waarbinnen samenhorigheidsgevoelens nog
latent aanwezig zijn.
De eerste taak is om mensen te vinden die in hun gemeente een online (Facebook) pagina willen starten
waar dorpsgenoten elkaar om hulp kunnen vragen en hulp kunnen aanbieden.
Het gaat hierbij om mensen die -op wat voor manier dan ook- behoefte hebben aan enige vorm van hulp die
zij binnen hun eigen kennissenkring niet kunnen krijgen of niet durven te vragen.
Het gaat hierbij niet om een vrijwilligers- of welzijnsnetwerk waarvan er in elke gemeente vaak al genoeg zijn
maar waarbij er meestal weer een vorm van overheidsbemoeienis om de hoek komt kijken.
De insteek is om als ‘gewone’ burgers elkaar vaker een helpende hand toe te steken of een luisterend oor te
bieden. De mogelijkheden van een dergelijke site zijn eindeloos. Laten we voor het eerst sinds het bestaan
van Facebook de naam “social media” eer aandoen en laten we bouwen aan een écht sociaal netwerk!
Een demonstratie vóór iets is duizend maal krachtiger dan een demonstratie tégen iets.
Vergeet daarom de zinloze demonstraties op het Malieveld en laten we ons op elkaar en op positieve en
constructieve dingen richten. Als er één ding is waarvan de overheid het meeste vrees heeft, dan is het een
sterk, eensgezind en onafhankelijk volk!
Wellicht hebben we als Nederlanders een nieuwe identiteit nodig, iets wat ons bindt en wat ons weer
samenbrengt. Met kleine stapjes zullen we weer moeten leren om voor elkaar, en onszelf, op te komen.
Laten we niet uit het oog verliezen dan de Moslimgemeenschap in ons land de komende decennia
exponentieel zal groeien en dat Moslims vroeg of laat een meerderheid zullen vormen.
Hun gemeenschappelijke cultureel-religieuze identiteit is een bindende kracht die wij Nederlanders niet
(meer) kennen.
Dertig jaar neoliberaal kapitalisme heeft ons compleet verlamd en uit elkaar gedreven. Als we ons nú niet
kunnen verenigen, dan hebben we de strijd tegen onze overheid en Brussel bij voorbaat verloren.
Vergeet de schijn-democratie en politiek, vergeet Wilders. Alleen wijzelf kunnen onze maatschappij
veranderen.
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Welke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren. – Johann Wolfgang von Goethe
Nederlanders United! voor Directe Democratie
– facebook.com/Nederlanders-United
– facebook.com/ Friezen in opstand Friesland
– facebook.com/Een-vuist-tegen-ons-Kabinet
Dit stuk is intergraal overgenomen van mijnvrijdenkersruimte.blogspot.com
http://stopdebankiers.eu/pvv-hoog-in-de-peiling-maar-met-echte-oplossingen-komen/

Interview met Robin de Ruiter met o.a. de leugen van de opwarming der aarde
Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek
Interview Met Robin De Ruiter (2): Opwarming Aarde Is Bedrog
Posted by: Rob Vellekoop 23/12/2015
Dit is deel 2 van het interview dat DLM had met Robin de
Ruiter, auteur van een aantal standaardwerken over de
nieuwe wereldorde. De Ruiter geeft zijn mening over het
bedrog van de opwarming van de aarde, de bedreiging van
de vrijheid door de cashloze samenleving en raadt ons
vooral aan in actie te komen.
De cashloze samenleving zit er aan te komen. Het lijkt
echter dat men nog ergens op wacht. Heb jij dat idee ook of
kijk je hier op een andere manier tegenaan?
“Ik denk dat de invoering van een cashloze samenleving vertraging heeft opgelopen door de onenigheid die
er is ontstaan tussen de verschillende leden van de elite. Dat wil niet zeggen dat het plan in de koelkast is
verdwenen.
Afgelopen mei stond de procedure met betrekking tot de afschaffing van contant geld op de agenda tijdens
de G7-top in Dresden. En de EU-commissie heeft het voornemen om in 2018 al het contante geld in de EUlanden af te schaffen en te verbieden. Welke argumenten men ons zal voorleggen weet ik niet.
Waarschijnlijk een wereldwijde economische crash.
Afschaffing van contant geld maakt de weg vrij voor de totale afhankelijkheid van een reeds bestaand
wereldwijde centraal gestuurd computersysteem. Dat wij onwetend blijven is natuurlijk essentieel. Contant
geld staat voor onze keuzes en behoeften. Het reflecteert onze leefstijl en geeft onze vrijheid vorm.
Indien wij niet opletten zal het spoedig gedaan zijn met onze vrijheid. Niet alleen met de vrijheid van
afzonderlijke volkeren, maar ook met die van het individu.
Na het verbod op contant geld, zal een unieke elektronische chipkaart (RFID-chip) het contante geldverkeer
volledig overbodig maken. Deze chip wordt onze legitimatie om toegang te krijgen tot alles wat wij nodig
hebben zoals voedsel, transport, onderwijs, gezondheidszorg et cetera.
In de praktijk betekent dit, dat degene die het computer-systeem beheert iedereen overal van afstand kan
besturen. De periode van individueel zelfbeschikkingsrecht is dan voorbij. We zullen machteloze onderdanen
worden, totaal afhankelijk in alle opzichten van degene die de computers beheerd.
Op welke manier kijk je aan tegen de afgelopen klimaatconferentie van Parijs? Geloof je in de opwarming
van de aarde of heb je daarover andere ideeën?
De zogenaamde opwarming van de aarde is bedrog. Dat de polen niet smelten en de temperatuur op
Antarctica nog steeds daalt, wordt ons niet verteld. Ook het gegeven dat het in warme streken, zoals in
Miami, plotseling sneeuwt en ze getroffen worden door een golf van ongekende kou wordt buiten het nieuws
gehouden.
De zogenaamde klimaatveranderingen die we de laatste jaren
waarnemen zijn het gevolg van de HAARP-installaties die met
hun reusachtige antennes de ionosfeer verhitten. Onze elite
houdt zich bezig met bepaalde experimenten, een vorm van
ecoterrorisme waarmee ze het klimaat kunnen beïnvloeden,
aardbevingen en tsunamis veroorzaken door gebruik te maken
van elektromagnetische golven.
De leugen over de opwarming van de aarde is door Edmund de Rothschild bedacht. Hij verklaarde tijdens
het 4e World Wilderness Congress 1987, dat CO2 de oorzaak was van de globale opwarming. Bewijzen
voor opwarming van de aarde werden niet geleverd. Wel presenteerde Rothschild een plan om de armste
landen te helpen de opwarming tegen te gaan.
Rothschilds agent, de toenmalige secretaris-generaal voor de VN, Maurice Strong zorgde er vervolgens voor
dat het plan tijdens de VN-top van Rio de Janeiro 1992 zonder enige discussie werd goedgekeurd.
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Rothschild beweerde dat er veel geld nodig was om de arme landen te helpen de opwarming tegen te gaan.
Daarvoor had hij een nieuwe bank de Global Environment Facility (GEF) opgericht.
Het GEF-geld om de armste landen te helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan wordt door het
Internationale Monetaire Fonds (IMF) gedrukt. Dit geld wordt door de GEF uitgeleend aan de armste landen
in de wereld. Deze landen worden gedwongen wurgcontracten met hoge rentepercentages te ondertekenen
waardoor ze het geleende geld nooit terug kunnen betalen. Dat is voor de Rothschilds geen echt probleem.
Hij had er voor gezorgd, dat tijdens de VN-top van Rio de Janeiro, de regeringsleiders van 179 landen
werden verplicht jaarlijks miljoenen aan belastinggeld aan de GEF-Bank te schenken. Ons belastinggeld
dient dus als onderpand voor die landen die de leningen niet kunnen terugbetalen. De miljoenen aan
belastinggeld zijn we dus zonder meer kwijt.
Daarnaast dwingt de GEF ook de arme landen waaraan ze geld uitlenen, een onderpand te geven. Wanneer
deze landen de aflossingen niet kunnen betalen zijn ze verplicht een deel van hun grondgebied aan de
Rothschilds GEF-Bank af te staan. Om welke gebieden gaat het? Altijd gebieden rijk aan minerale
rijkdommen. Zo zijn in Zuid-Amerika grote gebieden in de Amazone rijk aan olie en goud overgegaan in
handen van de Rothschilds. Met toestemming van onze politici eigenden zich de Rothschilds reeds meer
dan 30% van onze planeet toe.
Tot slot. Welke raad kan je geven in het streven de wereld tot een aangename plek te maken voor iedereen?
Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we
voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.
We staan kort voor de ’Transitie’, of ‘Paradigmaverandering’; waarvan door diverse politici en de media al
langer melding wordt gemaakt. De ´Transitie´ is niet het begin van een nieuwe maatschappij met een nieuwe
manier van leven, maar een technocratische dictatuur.
Het internationale netwerk dat de wereld op een zeer geraffineerde wijze haar wil oplegt, is voor velen
zichtbaar. Maar dat is niet genoeg. Het wordt tijd, dat iedereen bank, bier, televisies en hun mobiele telefoon
even vergeten. Als wij passief blijven komen wij in een nieuw soort van duistere middeleeuwen terecht.
De activiteiten van onze machtselite dienen beslist aan de kaak gesteld te worden. Iedereen kan hieraan op
zijn manier een bijdrage leveren. Bovendien moeten wij waakzaam en kritisch zijn. Waakzaam zijn betekent
vooral je niet in slaap te laten sussen door de massamedia. We moeten niet alles wat ons meegedeeld
wordt, voor zoete koek aannemen en slikken, maar zelf denken en beoordelen.
Onze grote vergissing is dat wij dingen LATEN gebeuren; wij voelen ons niet verantwoordelijk. Wij weigeren
steeds onze collectieve verantwoordelijkheden te onderkennen. We staan nu kort voor een totaal verbod op
contant geld (2018). De vraag is… LATEN WIJ DIT GEBEUREN. Staan wij dit toe, net als de invoering van
digitaal geld en de euro? Om ons individueel zelfbeschikkingsrecht en vrijheid te garanderen is het
essentieel dat afschaffing van contant geld een halt wordt toegeroepen.
Wat kunnen we doen?
-Betaal waar nog mogelijk altijd met contant geld
-Boycot alle bedrijven, winkels, supermarkten et cetera waar men niet langer met contant
geld kan betalen
Alleen met inzet op meerdere fronten kan men een algemeen verbod op contant geld
tegenhouden
-Informeer uw familie, vrienden, buren, enzovoort over het gevaar de noodzaak dat
contant geld niet mag worden afgeschaft.
Daarnaast ligt er een mogelijke oplossing besloten in onze wetgeving en het
gedachtegoed er achter. Indien wij tegen dictatuur zijn vinden we in onze grondwet
(Klassieke en Sociale grondrechten) en verschillende Koninklijke besluiten legitimiteit. Het staat daar zwart
op wit. Ons recht tot zelfbeschikking ligt besloten in de grondwet. Onze machtshebbers die de
totstandkoming van een werelddictatuur beogen stellen geen belang in wetgeving zoals deze.
Het wordt tijd dat onze volksvertegenwoordigers in de tweede kamer aan het werk gaan. Met hulp van onze
grondwet en bepaalde Koninklijke besluiten bestaat een mogelijkheid de komst van de Nieuwe Wereldorde
uit te stellen (zie voor uitleg mijn boek 2018 – De komst van de transitie). Dat wil niet zeggen dat het gevaar
daarmee ook geweken is. Onze machtselite zal in ieder geval jaren achter op het schema geraken of de
moed misschien wel opgeven.
In 2013 hebben wij het 200-jarig bestaan van bovengenoemde wetgeving ‘gevierd’. Echter, wat viel er te
vieren? Alles is geofferd aan het Gouden Kalf, en geen land zo plat als Nederland: er is hier geen berg waar
Mozes vanaf kan dalen om het volk een oorvijg toe te dienen.
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‘De Islamitische Staat is maar voor één natie in het Midden-Oosten bang’
Ze zeiden dat ze weten dat het Israëlische leger te sterk voor ze is.’
De journalist en voormalig Duits parlementslid Jurgen Todenhofer,
die 10 dagen lang in de Islamitische Staat verbleef en daar met ISstrijders kon spreken, zegt in een interview met het Britse Jewish
News dat de terreurgroep, die grote delen van Irak en Syrië bezet,
door slechts één natie in het Midden-Oosten wordt afgeschrikt en
dat is Israël.
Volgens Todenhofer is IS uit op een grondoorlog met Amerikaanse
en Britse soldaten op Syrisch en Iraaks grondgebied.
‘Britse en Amerikaanse troepen achten ze kansloos omdat ze geen ervaring hebben in stadsguerrilla of
terroristische strategieën. Maar ze weten dat de Israëli’s terroristen en guerrillastrijders zeer hard
aanpakken.’
Nog volgens Todenhofer ‘bereidt IS de grootste religieuze zuivering in de geschiedenis voor’. De Duitser
zegt ook ‘pessimistisch te zijn over de kansen om die dreiging te neutraliseren.’ Volgens hem waren de
aanslagen in Parijs nog maar ‘het begin van de storm’.
Voor Amerikanen en Britten zijn ze niet bang. Ze zijn bang voor de Israëli’s en vertelden me dat het
Israëlische leger het echte gevaar is: ‘Die kunnen we vandaag niet verslaan. Die mensen kunnen een
guerrilla-oorlog uitvechten.’
‘In Mosul leven 10.000 IS-strijders samen met een bevolking van 1,5 miljoen mensen in zo’n 2.000
appartementen, niet op één plaats. Voor westerse soldaten zou het uiterst moeilijk zijn om ze te bekampen.’
Volgens Todenhofer wil IS lokale regeringen omverwerpen en gelijktijdig terreuraanslagen plegen in het
buitenland.
“IS betekent een groot gevaar voor Irak, Syrië, Jordanië en Libië, terwijl het Westen met grote
terreuraanslagen zal worden geconfronteerd, eerder dan met één oorlog tegen IS omdat ze zeggen
niet te veel conflicten tegelijkertijd te willen uitvechten.’
http://stopdebankiers.eu/de-islamitische-staat-is-maar-voor-een-natie-in-het-midden-oosten-bang/

Rapport: Moslims mondje dicht over aanslagen
Door Joost Niemöller
In Groot-Brittannië was een grootscheeps anti-radicaliseringprogramma
opgezet om aanslagen te voorkomen. Daarbij werden moslims
aangemoedigd om met tips te komen, mochten ze iets horen over
voorbereidingen voor zulke aanslagen. Maar wat blijkt uit een rapport?
Slechts 8,8 procent van de tips zijn afkomstig uit de moslimgemeenschap,
van familie, en geestelijke leiders. In de afgelopen zes maanden gingen het
om maar slechts driehonderd tips uit de moslim hoek. Meer dan negentig
procent kwam van het algemene publiek, van scholen, en andere niet-moslim bronnen.
Onder moslims blijkt er, zo werd geconcludeerd, een diep wantrouwen te bestaan ten aanzien van dergelijke
programma’s. Moslimorganisaties hebben het rapport zelfs openbaar geboycot. Het zou ‘racistisch’ zijn.
Dat soort wantrouwen is symptomatisch. Het bewijst maar weer dat er in het Westen een ‘vijfde colonne’
bestaat. De zogenaamde gematigde moslims staan in werkelijkheid helemaal niet onsympathiek tegenover
moslimextremisme. Er bestaat een zwijgcultuur omheen in moslimkringen. En juist dat maakt het zo
gevaarlijk.
Ook de moslimterroristen in Parijs konden, zo blijkt nu, zonder enige probleem onderduiken bij bevriende
moslims. Er blijkt een uitgebreid netwerk te zijn dat de terroristen opvangt. De Belgische politie heeft de
grootste moeite om een vinger te krijgen achter dit informele netwerk. Kennelijk is daar niemand die tipt naar
de autoriteiten.
Een andere dader in Parijs werd op kerstavond begraven in een anoniem graf, om te voorkomen dat zijn graf
een bedevaartoord zou worden. Een reële angst kennelijk omdat zo’n vent in de moslimgemeenschap toch
een soort held is.
De moeder van een van de zelfmoordterroristen verklaarde trots te zijn dat hij alleen zichzelf had
opgeblazen. Wat is dat nu voor armzalige reden om trots te zijn op je zoon? Waarom spreek je als moeder je
walging niet uit? Dat is wel duidelijk. De solidariteit met de moslimgemeenschap is groter dan enig moreel
besef.
Stilletjes trots. Of anders gewoon mondje dicht. Die mentaliteit jaagt nog meer angst aan dan de
moslimextremisten zelf.
http://joostniemoller.nl/2015/12/rapport-moslims-mondje-dicht-over-aanslagen/
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Vwo-leerlingen Harderwijk ontdekken: nieuwe kleren maken ziek
HARDERWIJK - Maud en Lonneke, twee vwo 6 leerlingen van het Christelijk College Nassau-Veluwe
hebben onderzocht of pas gekochte kleding beter eerst gewassen moet worden voordat het wordt gedragen.
In de mond kan deze bacterie voor tandvleesontsteking zorgen, in de vagina voor bacteriële vaginose.
Een briljant plan voor hun profielwerkstuk hadden ze niet direct. Eigenlijk hadden ze de moed al een beetje
opgegeven, maar toen de 17-jarige Maud Veen door haar Facebooktijdlijn ging, kwam ze ineens op een
idee. Het artikel waar ze op stuitte ging over het wassen van kleding direct na aanschaf, vanwege de
bacteriën. Veen:,,Dat kunnen wij zelf onderzoeken.'' De 17-jarige Lonneke Verboom voegt toe:,,Het was een
keer in Amerika onderzocht, maar verder nog niet.''
Profielwerkstuk
Veen en Verboom zijn beiden vwo 6-leerling op het Christelijk College Nassau Veluwe (CCNV). Onderdeel
van hun laatste jaar is het maken van een profielwerkstuk. Leerlingen mogen hierbij zelf een onderwerp
kiezen waaraan ze tachtig uur willen besteden. Met behulp van een microscoop, hun afstudeerbegeleider
Hans Nijman en het microbiologische laboratorium van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam
gingen de twee aan de slag. De dames gingen de winkels en lingeriewinkels in Harderwijk door.
Voornamelijk jurkjes, blousejes, shirtjes en ondergoed werden onder de loep genomen.
Schadelijk?
Veen:,,Het is heel vaak warm in kledinghokjes, dus mensen gaan zweten. Daarom dachten we dat de
bovenkleding het meest interessante voor ons onderzoek was. En natuurlijk ook ondergoed. Dat zit ook altijd
vol met bacteriën.'' Tweeëntwintig verschillende bacteriën konden de dames uiteindelijk onderscheiden. Niet
alles daarvan is schadelijk, maar door een verlaagde weerstand zijn er bacteriën die kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van ziektes. Een daarvan is de Micrococcus luteus-bacterie. Gevolgen kunnen zijn:
bloedinfecties, gewrichtsontstekingen, hersenvliesontstekingen en longontsteking, volgens de leerlingen.
Maar de dames ontdekten dat de Prevotella intermedia-bacterie, ongeacht de weerstand van iemand, hoe
dan ook ziektes kan veroorzaken.
Mond en vagina
De boosdoener kwamen de leerlingen tegen in onderbroeken.,,In de mond kan deze bacterie voor
tandvleesontsteking zorgen en in de vagina voor bacteriële vaginose. Maar het kan ook opstijgen, waardoor
het kan zorgen voor een ontsteking in de eileiders. Dit kan weer leiden tot een verminderde vruchtbaarheid
en ook de kans op HIV en andere SOA's wordt groter.''
Verklaringen
Mogelijke verklaringen voor het broeinest van bacteriën zijn volgens de dames slechte hygiëne in
productielanden, waaronder China bijvoorbeeld. De andere twee oorzaken zoeken de leerlingen in winkels
zelf; het passen van kleding en het op de grond vallen van kledingstukken. Ook hierdoor kunnen bacteriën
zich in het stof nestelen, denken de leerlingen.
Daarom is het volgens Verboom en Veen goed om kleding eerst te wassen na de aanschaf. Veen:,,Wat ook
goed zou helpen, is een UV-kast in een winkel. Als kleding gepast is, zou het even vijf minuutjes daarin
moeten hangen. Dan zijn de bacteriën dood.''
http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/vwo-leerlingen-harderwijk-ontdekken-nieuwe-kleren-maken-ziek1.5576032
Finland: Geen paradijs gevonden – vluchtelingen trekken asielaanvragen in
Nog een laatste “selfie” en hoppa . . . “ab in die Heimat”
De migratiedienst van Finland wordt sinds kort overspoeld met
ingetrokken asielaanvragen, bericht de tv-zender “Yle”. Dit jaar is er
een recordaantal “vluchtelingen” naar Finland gekomen. De
meesten van hen hebben zich echter alweer bereid verklaard hun
asielaanvragen in te trekken en naar huis terug te keren. Volgens
de nieuwste gegevens werden er al meer dan 2.800 aanvragen
vrijwillig ingetrokken, waarvan ongeveer 1000 in november en
ongeveer 600 in december. De meeste mensen die willen
terugkeren verlaten het land op eigen kosten. Maar ongeveer 1.100 “vluchtelingen” hebben financiële hulp
aangevraagd. Er bestaat in Finland een systeem dat “vluchtelingen” zonder geld vliegtickets evenals € 50,“reiskosten” ter beschikking stelt. De wachttijd bedraagt gemiddeld drie weken.
Omdat steeds meer “vluchtelingen” Finland willen verlaten, draait de migratiedienst van het land nu al op
volle toeren, werd er gezegd.
Bron: http://de.sputniknews.com
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/24/finland-geen-paradijs-gevonden-vluchtelingen-trekkenasielaanvragen-in/
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De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016
Posted on december 29, 2015 by Fubar in
Door: Andreas Hecht. Vertaling: Fubar.
De Bondsregering maakte een maand
geleden in een vertrouwelijke bijeenkomst
duidelijk, wat de ministeries in 2016 te
wachten staat. Tot het eind van 2016
verwacht men tot 10 miljoen asielzoekers.
Dat mag absurd klinken, maar wordt
onderbouwd door harde cijfers.
Vluchtelingenaantallen: de gezinshereniging
wordt beter doodgezwegen?
De officiële cijfers spreken alleen van de geregistreerde asielzoekers. Van hen, die een asielverzoek
ingediend hebben, wat waarschijnlijk ook gehonoreerd zal worden. Het grootste deel van de asieleisers komt
tenslotte uit Syrië en die worden zo snel mogelijk ingewilligd.
Slechts weinigen spreken over de zogenoemde gezinshereniging. Toch verkrijg je pas de echte getallen
samen met die aantallen, waar we rekening mee moeten houden. En die getallen zijn dan plotseling een
stuk hoger. Tien miljoen vluchtelingen met verblijfsrecht. Absurd?
Integendeel. Een simpel rekensommetje voor beginners. De Bondsregering wil de gezinshereniging definitief
niet aanpakken en alles zo laten. Dat betekent dat eerstegraads familie (huwelijkspartners en kinderen), het
recht op gezinshereniging hebben.
Realistisch gezien mogen er op alle alleen reizende jongemannen nog drie nareizende familieleden komen.
Alleen reizende jongemannen maken 80% van de totale vluchtelingentsunami uit, die in ons land aankomen,
volgens het ministerie voor migratie en vluchtelingen.
De simpele rekensom – waarom het ongeveer tien miljoen zijn
De som gaat zo: in 2014 kwamen 300.000 asielzoekers hier. Met gezinshereniging maakt dat 1.2 miljoen. In
2015 kwamen meer dan één miljoen vluchtelingen. Met nareizende familieleden maakt dat vier miljoen, als
men vrouwen en kinderen meerekent, wat meestal realistisch is.
Voor 2016 rekent men met minstens één miljoen, maar waarschijnlijk meer. Dan zijn de acht miljoen al
bereikt, maar het kunnen er ook makkelijk tien miljoen worden.
De rekensom:
1,2 miljoen (2014) + vier miljoen (2015) + vier miljoen (2016) = 9,2 miljoen vluchtelingen, met een
beetje ruimte naar boven dus 10 miljoen.
Het verlies van de eigen identiteit is uitgesloten?
Nee, zeker niet. Want boven op deze getallen, die volgend jaar realiteit zullen worden, komen ook nog eens
de hoeveelheden moslims die hier al reeds wonen. En dat zijn naar schatting 6 miljoen volgelingen van de
verkrachtende roverhoofdman die voor 1,5 miljard mensen op deze wereld het lichtende voorbeeld is. Dat
zijn er aan het einde van 2016, 16 miljoen (16!). Zelfs voor optimisten lijkt dit getal te hoog om geen
aanzienlijke problemen te veroorzaken.
En natuurlijk blijft het daar niet bij, want na 2016 komt 2017 etc….
Zonder bovengrens zal Duitsland een Islamitische Staat worden.
Mensenrechtenactiviste Sabatina James heeft scherpe kritiek op de asielpolitiek
De bekende mensenrechtenactiviste Sabatina James (33) heeft scherpe kritiek op de
grootheidswaanzinnige asielpolitiek van Duitsland. Men moet zich twee vragen stellen: Zullen in Duitsland
de mensenrechten behouden blijven. Zal Duitsland een Islamitische Staat worden?
Een politiek tegen de mensenrechten, zo noemde James de praktijk dat alle vluchtelingen een Duits
paspoort krijgen, zonder dat er gekeken wordt of ze iets hebben met democratie of dat ze misschien zelfs tot
geweld bereid zijn. Want als men hen eerst een Duits paspoort gegeven heeft, dan kan men ze daarna niet
meer uitwijzen.
Als in de komende jaren tot tien miljoen jonge moslimmannen naar Duitsland komen dan vertegenwoordigen
zij in die leeftijdscategorie de meerderheid: >> Dat is dan een islamitisch Duitsland.<< Als de
vluchtelingenstroom onverminderd aanhoudt dan kan dat zeker het geval zijn.
Tot geweld bereide moslims zijn geen zeldzaamheid in de asielonderkomens
Onder andere bekritiseert ze ook dat gewelddadige jongemannen, die christenen, Jezidi’s en democratische
moslims in asielcentra aanvallen niet onmiddellijk uitgezet worden. Die mogen geen asiel krijgen. Men mag
er niet van uitgaan dat alle vluchtelingen onze democratische waarden onderschrijven.
Ze zijn in hun herkomstlanden, zoals Syrië of Afghanistan, opgegroeid met de overtuiging, >> dat vrouwen
niet dezelfde rechten hebben en dat niet-moslims geen volwaardige mensen zijn<<.
Via Democratic Post >> https://youtu.be/wlLYq6SVTa0
http://fenixx.org/2015/12/29/de-keiharde-waarheid-we-kunnen-10-miljoen-asieljihadisten-verwachten-tegeneinde-2016/
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4G netwerk en Wifi blijkt levensgevaarlijk te zijn voor het complete eco-systeem
– Open brief aan KPN na onderzoekHumanitaire crisis door straling
OPEN BRIEF aan KPN en alle andere telecom-providers
De aanleiding voor deze brief:
* KPN heeft gelogen tegen de Nederlandse Overheid over de effecten en de gezondheidsgevaren van hun
producten en diensten. Daarnaast zijn er allerlei onderzoeken niet openbaar gemaakt/’ verdwenen’ en
worden alle burgers onthouden van medische gezondheids-informatie. Naar ons inziens, is er zelfs
mogelijkerwijs een vinger in de pap bij de gezondheidsraad (vanuit een overkoepelend telecom-orgaan), die
foutieve informatie over GSM/Wi-FI en zendmasten geeft. Dit, terwijl de gezondheidsraad op de hoogte is
van wereldwijde sterfte onder mensen, dieren en planten.
* Wi-Fi blijkt een oorlogswapen te zijn, ontwikkeld door het leger om mensen te bestralen tot kanker. Er zijn
nu letterlijk 3 miljoen oorlogswapens geopend in Nederlandse huishoudens. Artsen, GGD en GGZ hebben
nog nooit zulke grootscheepse meldingen gehad van mensen die ineens ‘ niet slapen’, ‘ in paniek zijn’, ‘ ziek
zijn’, ‘ vreemde koortsen en zieke kinderen. Volgens ons onderzoek direct te herleiden naar het openen van
Wi-Fi-Hotspots, in Combinatie van het signaal van 4G, wat bestempeld is door wetenschappers en artsen in
rapporten (verstuurd aan Neelie Kroes) als ‘ dodelijk’.
Zowel de gezondheidsraad als de verantwoordelijke minister van destijds,VVD-er Neelie Kroes, hebben
rapporten en Medische-Appels binnengekregen, ondertekend door vooraanstaande onderzoekers; deze zijn
gewoon van ‘ tafel geveegd’.
* KPN is benaderd door redactie-leden en zegt zelfs dat ze ‘ van niets weten’, ‘ er geen enkele informatie is
dat straling de mens aantast’, terwijl er duizenden kanker-meldingen, rechtszaken en appels zijn geweest.
* Nederlandse stralingsnormen zijn in strijd met 1. De Grondwet en 2. De Universele mensenrechten
* KPN meldt niet aan de regering wat al zo’n tien jaar speelt. Ze verduistert opzettelijk informatie, waar de
regering en de bevolking recht op heeft. Ze geeft foutieve, misleidende informatie aan journalisten..!
* KPN heeft geen klachtenloket voor enige klacht of melding over hun producten
met betrekking tot letsel of gezondheidsschade. Dit, terwijl er vele meldingen
worden gemaakt, zelfs over ziek worden van Wi-Fi, en inmiddels scholen en
grote bedrijven over zijn gegaan tot gehele ontruiming van de Wi-Fi routers
wegens zieke kinderen en werknemers.
Deze meldingen komen al jaren binnen, en KPN verkoopt dus gevaarlijke
apparatuur, met het ‘ weten’ dat er scholen en bedrijven meldingen maken en
het hele gebouw ontruimen. Dit betekent dus, met ‘ kennis van zaken’, burgers misleiden en zelfs lekker te
maken met reclame ‘ Voel je vrij met 4G en Wi-Fi’ terwijl er inmiddels duizenden mensen meldingen maken
dat ze ziek zijn.
* KPN geeft geen informatie op haar website over straling en het gebruik van Wi-Fi en gsm.. Is dit niet
bizar..?? Terwijl er zoveel wetenschappelijke aanleiding toe is..??
* KPN verwijderd geen zendmasten, zelfs naar onze inzage, na klachten meerdere buren die ernstig ziek zijn
van een geplaatste zendmast. Zelfs niet als de gemeente meldingen maakt aan KPN, met de vraag om de
zendmast te verwijderen. Dit betekent dat KPN boven de wet staat. Hoe is dat mogelijk in een land als
Nederland? En waarom is Nederland het enige land ter wereld waar de telecom-provider in zowel de politiek,
de media en een heel land zo een grote vinger in de pap heeft dat hele straten verkankerd worden, en zelfs
de eigen burger geen recht van spreken heeft?
* Hoe kan het dat Nederland 1 van de hoogste stralings-dichtheid ter wereld heeft? De gemeten straling is 1
miljoen maal de toegestane waarde van wat gezond is voor de mens. Het enige orgaan wat dit controleert is
de gezondheidsraad en de ICNRIP, en in beide organen zit dezelfde persoon op de stralingsnormen.
Niemand controleert deze organen..!!
* De ‘ reguliere’ media in Nederland zijn TE mild geweest. Als tv zenders en kranten al jaren geleden hadden
bericht : ‘WI-FI levensgevaarlijk’, zaten we NU niet in 3 miljoen hotspots! Als de media morgen bericht ‘ WI-FI
blijkt oorlogswapen te zijn, wat gebruik maakt van magnetrongolven’, kunnen morgen mensen zichzelf en
kinderen beschermen. Dit gaat om grootschalige meldingen, wat direct door media dient te worden
opgepakt. De journalistieke code is ‘ Eerlijke informatie voorziening’, en die van ‘ De mens heeft recht op een
waarschuwing door de media als zij in gevaar is’. Wij doen een beroep op alle collega’s in de journalistiek.
Elke dag in het leven met de straling van 4G en WI-FI is ‘ teveel’.
Muizen, kinderen, plankton, en ook mensen hebben directe DNA-schade al in enkele minuten in contact met
deze straling. Iedereen is ‘ belazerd’ door de industrie, ook de regering. Wij journalisten moeten ‘ niet meer
mild zijn’. In de krant had al lang moeten staan ‘ Wi-FI ooit ingezet als oorlogswapen’. ‘ KPN gevraagd om
persverklaring wegens doofpot affaire straling’. ‘ Telecom-providers belazeren regering en de bevolking’. ‘
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Duizenden letselschade meldingen inmiddels gedaan vanwege straling’. De media mag niet meer dienen als
tool van de ‘ elite’, maar is een informatie-orgaan voor de bevolking. En zij loopt gevaar. Niet nu, maar alles
in ons eco-systeem zal in enkele jaren volledig ‘ kapot zijn’ in deze straling.
* Als er een paar mensen ziek zijn door rotte zalm word alle zalm uit de schappen gehaald, en is het in alle
kranten te lezen. Dit gaat om inmiddels honderd duizenden Nederlanders met stralings-klachten, en los
duizenden officiële meldingen, en NOG zit KPN te liegen en te bedriegen, en zitten de zieke mensen
radeloos thuis.
Foto: Moderne apparatuur kunnen nu waarnemen wat gewone mensen
al voelden. Dit is een foto gemaakt van de Franse stad Parijs, waar je
de electromagnetische velden ziet van zendmasten en Wi-Fi. Dankzij
de plaatsing van zendmasten en het openen van hotspots/uitzenden
van Wi-FI, leven en slapen mensen en dieren in deze ‘ wolken’, die
catastrofaal zijn.
Er is hier sprake van een ‘ humanitaire ramp’, direct veroorzaakt door
providers.
OPEN BRIEF AAN KPN (en alle andere providers)
Beste KPN-directie,
Wij voeren een landelijk mediaonderzoek waarbij alle media betrokken is binnen Nederland. Na tien jaar
onderzoek door redactieleden, hebben wij het afgelopen jaar al onze e-mails, telefoontjes en onderzoeken
opgestuurd aan uw KPN. De essentie van deze berichten is dat er momenteel duizenden meldingen worden
gedaan vanuit heel Nederland aan landelijke en regionale media, door zowel burgers, gemeenten,
provinciale staten dat er mensen meldingen maken van:
* Zieke kinderen na het plaatsen van 4G-masten (en opening Wi-Fi/Wi-Fi hotspots)
* Ziek zijn na plaatsen zendmast rondom wijk/woning
* Mensen die niet meer kunnen slapen / functioneren of werken door 4G of Wi-Fi.
* Mensen die niets anders meer kunnen, dan een rechtszaak beginnen,
vanwege letselschade dat hen is toegebracht door uw KPN. Mensen
die brieven ontvangen, meldingen en klachten en zelfs rechtszaken
winnen; maar nog steeds geeft KPN geen openheid, dat de
zendmasten mogelijk dodelijke tot zeer ernstige letselschade aan
dieren, mensen en planten toebrengen.
* KPN vermeldt nergens op haar website of in de gebruiksaanwijzing
dat de Wi-Fi en de 4G-masten ernstige bijwerkingen hebben zoals
kanker, leukemie, hersenletsel, botkanker, slapeloosheid en een lijst
van tientallen ernstige lichamelijke klachten die blijken uit ongeveer
33.000 onderzoeken naar electro-magnetische straling wereldwijd.
* Wi-Fi word in landen waar al meer onderzoek is gedaan naar deze straling, aan banden gelegd inmiddels,
na ernstig letselschade, zoals een rechter in Duitsland vrig jaar heeft besloten. In Frankrijk word wi-fi in
creches al op meerdere plakken verboden na onderzoek dat het de jonge kinder-hersenen aantast. In de UK
en VS zijn er inmiddels miljarden toegekend aan groepen burgers, die letselschadezaken hebben gestart na
ernstige vormen van kanker door straling van telecom.
Het blijkt officieel de hoofdoorzaak te zijn van: ADHD onder kinderen, leukemie, hersen-Tia’s, hormoondisbalanssen, DNA schade, bomen in Nederland hebben massaal kanker na plaatsing van de zendmasten,
bijenvolkeren kunnen mogelijk uitsterven (officieel bewijsbaar) uit door Wi-Fi en zendmasten. De DNA
schade van Wi-Fi is onomkeerbaar. Dit betekent, Wi-Fi muteert cellen en DNA: Kinderen en tieners zijn
bewijsbaar en aangetoond in groten getale onvruchtbaar na het dragen van een smartphone of het slapen in
Wi-Fi. Dit betekent dat door straling (bewijsbaar uit onderzoek) binnen vijf generaties de ‘ mens’ gaat
uitsterven door de straling van providers. (Zie bron van de professor in dit artikel op youtube, die hiervoor
waarschuwt en zijn onderzoek uitlegt)
* Het blijkt dat de Mobiele providers wereldwijd en dus ook KPN de schadelijke effecten al jaren weet. Een
oud-directeur geeft in Zembla zelfs toe, dat ze op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van hun
masten en apparatuur. Dit was in een tijd van 2G. De masten hebben nu een sterkte die honderden malen
sterker is en dus desastreus voor ‘ al het leven’.
* Het is in strijd met de grondwet dat een provider in openbaar milieu
4G- masten plaatst, waarvan in Rapporten in andere woorden word
gesproken als ‘ dodelijk voor vrijwel al het leven’.’ Onomkeerbare
gevolgen voor de hele mensheid’, ‘ Misdaad tegen de mensheid’.
Dieren, planten en mensen hebben een verwacht eindstadium kanker
met 4G!
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* Wij hebben vele meldingen gelezen van Nederlanders die ernstig ziek zijn van straling, moeten verhuizen
of klachten hebben van jullie straling. Normaliter worden klachten geregistreerd, komt dit in de bijsluiter te
staan, en komt er eerlijke informatie-voorziening om burgers te beschermen tegen oa. kanker. Dit betekent
dat de meldingen bij KPN bekend zijn, en dus ook dat KPN weet dat ze producten verkopen en maken die
mensen dodelijk ziek maken. KPN heeft deze meldingen binnengekregen, en vermeldt niets op de
gebruiksaanwijzing of hun website. Dit betekent : verduistering met kennis van zaken.
Dit betekent ook gerechtelijk: De grondwet overschrijden op meerdere gebieden, te weten:
* De mens heeft recht op een gezond leefmilieu. (Mensen moeten verhuizen om zichzelf en de kinderen te
redden! Dit blijkt uit duizenden officiële meldingen en rechtszaken in Nederland).
* De mens heeft recht op eerlijke informatieverstrekking: KPN houdt medische informatie achter en verkoopt
onder valse voorwendselen levensgevaarlijke producten
* In het buitenland wordt wel eerlijk informatie verstrekt over het gebruik van mobieltjes, Wi-Fi en de
plaatsing van zendmasten. Er is dus geen leugentje meer mogelijk, en er kan niet omheen worden gedraaid.
De regeringen in Europa geven een ernstig negatief signaal af over 4G en Wi-Fi. En KPN zegt openlijk aan
onze redactieleden: ‘ Dat ze van niets weten’, dat klopt niet, wij hebben hier duizenden meldingen. Wat heeft
u als woordvoerder hier aan toe te voegen?
*Lichamelijke klachten onder kinderen (die massaal leukemie krijgen, evenals huisdieren, van de Wifi!)
Lieve mensen, als providers iets op de markt brengen waarvan ze weten dat het complete eco-systeem
doodt gaat, betekent dit dat zij alle mensenrechten overschrijden. Wat te doen? De van heeft al ingediend
een schending van mensenrechten. Politici over de hele wereld debatteren over deze schande. Doelbewust
mensen bestralen in steden en eigen huizen, op alle ppenbare gelegenheden tot zwaar ziekmakende kanker
is strafbaar.
Overige klachten die ze ‘ gewoon weten’ en even voor het gemak niet in de gebruiksaanwijzing plaatsen,
evenals alle rechtszaken wegmoffelen uit de media en de inmiddels miljoenen zieke mensen totaal negeren.
Gewoon doorplaatsen die 4g (die niemand wilde) en ondanks alle waarschuwing buitenland lekker mensen
wifi kastjes verkopen. De Echte klachten die bekend zijn uit rapporten en aan al eerder overleden mensen
gespot:
Effecten van de straling(-)
Wat onderzoeken zeggen over de effecten van gepulste straling:
* Beschadiging van het DNA
* Verstoring van de celcommunicatie
* Beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel
* Verzwakking van het immuunsysteem
* Nadelige invloed op het hormonale systeem
* Verminderde aanmaak van melatonine
* Verhoogd risico op kanker
* Verhoogde kans op onvruchtbaarheid, misvormingen en verstoord verloop van de zwangerschap
* Opening van de bloed – hersenbarrière
* EEG veranderingen ook tijdens het slapen
De volgende gezondheidsrisico´s worden in verband gebracht met gepulste straling:
* Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting,
vermoeidheid, depressie en irritatie
* ADHD
*Botkanker
*Gevoel dat je hoofd ‘ uit elkaar spat’
* Tintelingen op de huid (dat is straling die ketst op je huid)
* Paniekaanvallen zonder verklaring
* Onrust zonder verklaren
* Hersen en teelbal/baarmoeder kanker
( Onvruchtbaarheid van tieners word 50% al geschat die nooit kinderen kunnen krijgen omdat de
smartphone sperma kapot straalt.)
* Door heel nederland hebben bossen en huisdieren en planten kanker sinds er 4g en wifi is
* Bijen sterven uit met wifi- dat betekent geen bestuiving meer en dus geen eten meer.
* Opgezette aders in handen
* Hartklachten en hartfalen
* CVS – klachten
( verslavingsgevoelig door slechte slapen en paniek-gevoel)
* Tanden breken af, tanderosie zomaar, mdat wifi je tanden broos maakt en calcium onttrekt
* Vermindering van het leervermogen
* Verstoring van in- en doorslapen
* Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en
ontwikkelingsproblemen
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* Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
* Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
* Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
* Veranderingen in het bloedbeeld, met name bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig.
Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op
bloedarmoede.
* Verstoring de doorbloeding
* Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
* Mogelijke verergering van alle reeds aanwezige ziekten
* Toename van kanker, vooral van hersentumoren (Lees de bron)
Er bestaat officiële oorlogsdocumentatie dat Wi-Fi ontwikkeld is door
het leger, om ambassadepersoneel te verkankeren. Dit zijn officiële
documenten, zelfs bevestigd door experts die er zelf mee hebben
gewerkt en medewerkers van de telecom-industrie. Kortom, gewoon
bevestigd. Geen twijfel over mogelijk, en geen ‘ afwimpel-verhaal’.
Bestraling van Wi-Fi verkankert dus mensen, wat nu verkocht word als
consumentenproduct. Graag hierop uw reactie. KPN is al gebeld
hierover en er zijn brieven gestuurd. Geen reactie. Het gaat hier om informatie die gewoon opvraagbaar is,
en niet ‘ niet waar’, of ‘ valt wel mee’, ‘ niet bekend’.
“Het zou een fout zijn om nu het zich opstapelende bewijs te negeren, dat aantoont dat er een
verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s. Met name waarbij het
gaat om de kwetsbaarheid van kinderen in dit verband”… !
Neurochirurg Kevin O’Neill,
voorzitter ‘Brain Tumour Research Campaign’.
Het is bekend bij KPN dat Wi-Fi een magnetronstraling is, en dat hiermee de grondwet is overtreden.
Bovendien is bekend dat er inmiddels duizenden mensen letselschade hebben dan al niet via kanker,
leukemie en hersentumoren door het gebruik van GSM, Wi-Fi, of zendmasten. Waarom geeft u geen
persverklaring? Komt er een ernstige waarschuwing in de gebruiksaanwijzing, en waarom ontkent u tot op
heden alles, terwijl er 33.000 onderzoeken zijn, en de Europese raad en zelfs onze buurlanden een ernstig
signaal afgeven?
* Waarom kunnen alle stervende mensen, zieke mensen geen letselschade indienen bij KPN? Er staat
nergens een letselschadeformulier waar deze mensen terecht kunnen.
8 Waarom bent u inmiddels zelf niet naar de media gestapt om de bevolking te waarschuwen, aangezien we
in 3 miljoen oorlogswapens door o.a. KPN zijn gezet, en de Europese Raad zelfs inmiddels een ‘ misdaad
tegen de mensheid’ heeft ingediend?
Mogen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie.
Onderstaand enkele bronnen:
https://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/category/straling/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schadelijke-straling-doofpot-op-europees-niveau/
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/misdaden-tegen-de-menselijkheid-mensheid
KPN vertrapt zo’n 4 basale mensenrechten:
http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
http://www.mast-victims.org/
Deze website heeft inmiddels vele letselschade verhalen en meldingen binnen!
http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/8001/tv_dialoog_biologische_effecten_van_ems
Waar gaat dit allemaal om..?!
Onze Mensenrechten.
De mensheid verdient het, om haar Mensenrechten terug te krijgen. Bedrijven verkopen producten die
mensen misleiden en ziek maken, om geld te verdienen. Dit heet ‘ coorporate criminals’. Dit is niet gewoon.
Het is niet’ normaal’ om vergiftigd te worden, bestraald, verkankerd, gevangen te worden gehouden, een
slaaf te zijn, en te worden misleid om vervolgens ziek te worden wegens het moedwillig verkopen van
producten of eten die ons ziek maken.
Noem het maar op: Olie-boringen, de lucht vervuilen met chemtrails
(openbare lucht, wat van de mensen is). Aspartaam in ons eten
stoppen, rattengif, aceton in sigaretten, fluoride in ons water stoppen
(recht op zuiver drinkwater!), de media betalen om ons recht op eerlijke
informatie-voorziening van ons af te nemen, de regering verbieden om
onze vrijheid terug te geven, ons geld-systeem controleren: Dit is een
misdaad tegen de Universele wetten van de mens. Elke rechter van de
nieuwe tijd, zal handelen naar de Universele Waarden & Mensenrechten.
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De aarde is ‘ van de mens’, en onze rechten worden overschreden door bedrijven. Dat is de essentie van
vrijwel alle leed op dit moment. De verkoop van bedrijven van oorlogswapens. De verkoop van benzine wat
de aarde vervuilt heeft. Monsanto die denkt dat ze ons eten kan manipuleren en gewassen op kan kopen:
Onze moeder aarde kan ‘ kopen’. Vergeet niet dat dit misdaden tegen de mensheid zijn. Wij doen een
oproep aan alle medemensen, in welke positie jij ook bent, om vanaf vandaag en de dag hierna in al je
handelen ‘ De universele rechten van de mens’, tot je neemt. Jij bent nodig. Of je nu bij een coorporate werkt
in het rechtssysteem of de politiek. Wij zijn samen 1 geheel. 1 mens. Ook jij bent onderdeel van alles wat
leeft. De misdaden moeten stoppen, en wij allemaal zijn hier nu aanwezig om het hele systeem om te
kantelen, naar een systeem wat werkt voor het hele geheel.
Her-inner je weer dat we allen 1 zijn..!
– We are One
Bronnen en aanvullend feitenmateriaal:
* Kijk naar deze film van de professor, die ook uitspreekt dat dit een misdaad tegen de mensheid is. De
reden dat meer tieners op dit moment onvruchtbaar zijn (en nooit kinderen zullen krijgen) is de blootstelling
aan straling door de smartphone en Wi-Fi (en 4G). Zaad en eicellen zijn gemuteerd door contact met de
straling. Professor aan het vertellen dat de mensheid binnen 5 generaties zal zijn ‘verdwenen’, als we niets
doen.
* Wetenschappelijk bewijs voor hoe straling ons bloed en DNA aan het muteren is door contact:
* Dit is een verbazingwekkende film over een verhaal van een telecommedewerker die iets deed, nadat hij ‘
genoeg’ had van zijn eigen werkgever (de telecom-industrie), en ziek werd van een zendmast in zijn straat.
Hij heeft GSM-masten met een tank omver gereden, nadat ze hen niet hadden verwijderd in zijn buurt. Hij
vertelt in het interview hoe gevaarlijk de masten zijn en hij vertelt ons waarom zij het ons niet hebben verteld.
https://www.youtube.com/watch?v=KXO7j2HzLeE
https://www.youtube.com/watch?v=Urzibz5_CyQ
http://www.tmz.com/2012/09/10/sheryl-crow-cell-phone-brain-tumor-katie-couric/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-11519/Mobile-firms-face-lawsuits.html
* Deze professor heeft momenteel 800 onderzoeken (bewijs) en 45 publicaties over de zaak: HIER
Meer wetenschappelijk bewijs: Deze man vertelt on, hoe gevaarlijk de
situatie is. En ook wat er staat te gebeuren als we niet zeer binnenkort
iets doen, met onze hele menselijke soort en milieu. Dit is wat al onze
onderzoek, feiten en getuigen ons ook vertellen.
https://www.youtube.com/watch?v=BH3gJctqKk4
https://www.youtube.com/watch?v=kmcAXZo1K4http://humansarefree.com/2014/01/the-4g-radiation-dangers-30minutes-of.html
http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-shocking-factshealth-dangers-wifi/
http://www.prisonplanet.com/new-study-links-over-7000-cancer-deaths-to-cell-phone-tower-radiationexposures.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-473553/Orange-remove-mobile-mast-tower-doom-cancer-ratesoared.html
* Het helden-verhaal van de verpleegster, die haar zaak heeft gewonnen, met letselschade-claim. ‘Bestraald
worden door zeer gevaarlijke straling’. Omdat ze de feiten kent, heeft ze de zaak gewonnen.
http://nypost.com/2014/11/23/nurse-with-rare-brain-disorder-wins-4m-suit-against-hospital/
Meer zaken die wij hebben onderzocht: Humanitaire crisis

Heftige Duitse documentaire: http://www.klagemauer.tv/?a=showportal&keyword=gesundheit&id=1019

Petitie (wederom buitenland) tegen het gebruik van Wi-Fi op scholen. De vraag
is weer, hoe kan het dat er zoveel meldingen van mensenrecht overschrijding is,
en in Nederland gewoon in 2014 nog ‘ wifi hotspots’worden geopend?
https://www.change.org/p/the-members-of-the-european-commission-europeanparliament-no-wi-fi-in-schools-until-proven-safe

Wifi is een magnetron wapen, dit wordt bevestigd door experts en
wetenschappers. Dit is openbaar op internet toegankelijk voor iedereen. Ook
voor onze overheid. De minister die de brief heeft gestuurd dat ze ‘ even heeft
gevraagd aan de providers hoe dit verhaal zit’, had makkelijk op internet hele
onderzoeken kunnen vinden en deze getuigenissen die overduidelijk gewoon ‘
waar zijn’. https://www.youtube.com/watch?v=z99_SzoXZdY

Een nieuwer onderzoek in deze documentaire, over ‘ de onzichtbare wapens’
van de telecom industrie. Wederom, bizar hoe dit kan gebeuren en de mensheid hier in moet leven,
opgedrongen en al. Als je dit relateerd aan het strafrecht, gaat dit over de grondwet heen ‘ recht op een
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vrij leven’, ‘ recht op een gezond leefklimaat ‘ recht op een leven zonder vergiftiging en marteling’. ‘
Recht op eerlijke informatievoorziening’.

Een onderzoek over de ‘ smartmeters’, die ze in elk huishouden willen installeren. Weer is er sprake
van installatie in je prive-leven van gevaarlijke technologie wat word doorgedrukt door een industrie, ten
kostte van ons ‘ leven’. https://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U
WHO de World health organization
Dit is wat er momenteel word gecommuniceerd door de Wereld gezondheids
organisatie:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
Oorlogswapens die nog erger zijn
Het verhaal dat het leger wifi wapens gebruikt om mensen te verkolen in enkele seconden is nog maar een
klein onderdeel van het verhaal. Voorbeeld: http://www.geek.com/news/the-most-dangerous-wifi-device22000-sniper-rifle-that-aims-itself-1555837/
http://rt.com/news/214955-china-ray-gun-poly/
 Een intrigerend Interview met woonbioloog Koen van Diessen:
http://www.debeterewereld.nl/lichaam-geest/interview-met-woonbioloog-koen-van-biesen/ Een
expert die ook ‘ getuige is’, en gewoon feitelijke informatie afgeeft waarmee onze regering helemaal
niets doet. Dit is ‘ geen normale gang van zaken’ voor een overheid)
 Het overkoepelde orgaan voor deze hele industrie is de GSM association. De top van deze industrie
is op de hoogte van al deze zaken. Dit was de directeur van deze organisatie, al op 62-jarige leeftijd
overleden aan een ernstige vorm van kanker:
http://www.globaltelecomsbusiness.com/article/3296236/Rob-Conway-dies-at62.html#.VMqBTy6WZ-Z
 Deze Duitse expert (getuige) geeft ook een ernstig signaal
af:http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3911/duitsland_interview_met_prof._
karl_hecht_%28upd._en_ext._met_link_cv_prof._hecht%29
 Het valt inmiddels meer mensen op, dat het niet ‘ klopt’dat er een dubbele pet is bij de
gezondheidsraad. De gezondheidsraad adviseert de overheid over de stralingsnormen en
stralingsschade. Het is duidelijk dat deze absoluut geen juiste adviezen afgeven. De ICNRIP is de
organisatie die jaarlijks in ons land de stralingswaarden doormeten. De ‘ normen’ zijn exorbitant ‘
hoog’ en absoluut geen gezonde waarden. De expertise van ICNRIP klopt dus niet, of er word met
de waarden geschoven.
 De metingen kunnen kloppen, maar de afgifte van de adviezen niet. 4g en wifi had nooit geplaatst
kunnen worden als de stralingsnormen waren opgeschroefd. Het zou ook niet mogen kunnen dat er
zowel als in de gezondheidsraad als in de ICNRIP dezelfde persoon ‘ zit. Deze persoon zit in twee
organen, dit zou niet mogen/moeten kunnen, als deze twee elkaar op de vingers zouden moeten
tikken.http://www.docstoc.com/docs/157653855/
 Dit is het orgaan wat de gezondheidsraad weer moet informeren. Dezelfde onderzoeker werkt bij de
gezondheidsraad en ook bij de ICNRIP. Dit is niet handig, gezien de controlerende
functies.http://www.icnirp.org/
 Een voorbeeld van buitenlandse advocatuur over kankerschade door mobiele telefoons. Wederom
goed zichtbaar, dat in het buitenland slachtoffers een aanklacht kunnen.
http://www.cancercellphonelawsuit.com/
 Providers smijten met geld bij onze overheid. Naast dat de stralingswetten zijn opgekocht,
frequencies zijn gesleten (om de staatskas te vullen heeft KPN een paar miljard neergelegd voor
frequencies. Dit is mogelijk door de normen op te schroeven, wat betaald is met vee geld.) Ook
belangrijke functionarissen bijken soms lijntjes te hebben met de industrie. Toeval? :
http://tweakers.net/nieuws/97394/kpn-benoemt-nederlandse-oud-minister-tot-financieeldirecteur.html
 Hersenkanker en mobiele telefonie: http://cachedtech.com/study-reveals-link-between-samsung-cellphones-brain-cancer/
 Het laatste wat er nog moet gebeuren is debatteren over de gevolgen van de straling. Het is
onfeilbaar, onomstotelijk bewezen. Hoeveel doden en zieken moeten er nog vallen voor de overheid
haar burgers beschermt? Dit is geen debat meer waard, de grenzen zijn nu ‘ overschreden’. Deze
wetenschapper zegt ook ‘ er is geen tijd meer om te discussiëren’.
http://www.kinderenenstraling.nl/?attachment_id=959
 Dit is een film van het congres wat debatteert al in 2008 over de gevolgen voor de mensheid. Nu, 6
jaar later, zitten we in nog veel ergere straling dan hier al word besproken.
https://www.youtube.com/watch?v=nbj1wWDpoTM

Spits nieuw vermeld hier dat de bevolking binnen korte tijd 50% meer
kanker heeft. Er worden geen redenen bij gemeld. De stralingsdosis
die wij nu voor onze kiezen krijgen, is 1 van de hoofdredenen van deze
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voorspelling. Kinderen groeien nu al op met bestraling overal waar ze gaan. Als de stralingsbronnen worden
ge-elimineert, zullen vele toekomstige mogelijke kankergevallen ‘
afnemen’.http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2014/02/binnen-20-jaar-ruim-50-meer-kanker
 Het is zaak voor de kankervereniging een melding te maken over straling gerelateerd met kanker,
om kanker te voorkomen.
 Er zouden reclame campagnes ingezet moeten worden zoals door SIRE, om de bevolking te
informeren.
 Europese landen verbieden/ waarschuwen voor de verkoop en het gebruik van Wifi, verspreid door
telecomproviders. Wat doet Nederland? http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/ddt-softenon-asbesttabak-en-ems/
 Gemeente mag zendmast gaan ‘ weigeren’. Dit was eerst niet mogelijk. Dit is de reden dat de
industrie in korte tijd het hele land volzet met masten, omdat vele gemeenten er voor gaan kiezen de
inwoners te gaan beschermen. http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/10/HaarlemsDagblad-20-oktober-2014.pdf
 Met al deze bestaande kennis en feiten, alarmen en waarschuwingen, zieken, aanklachten en
sterfgevallen: Leest U de volgende brief naar onze
overheid.https://www.dropbox.com/s/htdqni581rdipo0/ALARA%28openb%29.docx?dl=0
 De OPTA geeft adviezen over de stralingswaarden. Deze waarden zijn niet humanitair, en zelfs
volgens experts ‘ een miljoen maal te hoog’ in Nederland. De Zou de OPTA kunnen verantwoorden
waarom de waarden nog zo hoog liggen, en waarom er niets op overheidsniveau word
ondernomen?http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijke_Post_en_Telecommunicatie_Autoriteit
Meer bronnen:
http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/10/newsletter_20141004.html
http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/?action=print&arc_year=2014&arc_month=05
http://omega.twoday.net/stories/466717/
http://www.tetrawatch.net/science/chronic.php
http://www.popsci.com/science/article/2010-02/disconnected
http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newslatest/latest0701/skin-cancer-fm.html
http://www.dailytech.com/Study+Cell+Phones+Worse+Than+Smoking/article11301.htm
http://www.dailytech.com/Yet+Another+Study+Cell+Phone+Use+Increases+Risk+of+Certain+Tumors+50/art
icle10727.htm
http://www.dailytech.com/San+Francisco+is+First+US+City+to+Pass+Cell+Phone+Radiation+Law/article187
52.htm
http://www.dailytech.com/Top+Doctor+Warns+Of+Cell+Phones+Causing+Cancer+Cites+Upcoming+Data/art
icle12485.htm
http://www.heraldscotland.com/news/home-news/celebrity-backing-for-battle-to-block-mast-plan1.1091764?localLinksEnabled=false
 Wat Wi-Fi werkelijk is, en hoe miljoenen mensen (opgenomen en ook op archief) al hebben
geklaagd over de hele wereld. De klachten worden op dit moment niet ernstig genomen door
regeringen, omdat de telecomindustrie op dit moment regeringen over de hele wereld betaalt om
onderzoek en dossiers te verbergen. http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=135417
 Expert in de Koude Oorlog en voormalig Marine-militair vertelt hetzelfde als ik
weet:http://www.infiniteunknown.net/2012/10/03/former-royal-navy-microwave-weapons-expert-nwotechnology-update-deadly-mobile-phones-the-worst-genocide-ever-committed-the-dangers-of-wi-fito-women-and-children-video/
 Bekijk alsjeblieft één van de Wi-Fi-experts, die ons vertelt wat het is: Het is een oorlogswapen,
gebruikt in de Koude Oorlog (gedocumenteerd en op archief, iedere advocaat kan dit boven water
krijgen).Het wordt gebruikt door het leger (Verenigde Staten) als wapen om de vijand (Russische
ambassade) te ‘bestralen’ naar kanker in een paar jaar. Het heeft gewerkt. De volledige staf moest
vervangen worden na in een paar jaar ziek te zijn geworden van kanker. Wi-Fi is een ‘microgolf’techniek, die het lichaam opwarmt en DNA muteert. In direct contact met Wi-Fi zal elk levend
organisme (planten, dieren en mensen) DNA muteren, lichaamstemperatuur verwarmen.
 http://www.naturalnews.com/041561_mobile_network_health_risks_cell_phones.html
 Wi-Fi en mobiele telefoons veroorzaken bijensterfte over de hele wereld. Bijen overleven niet in de
straling. Wat betekent dit? Bijen zijn essentieel voor het overleven van ons voedsel en
ecosysteem.http://inhabitat.com/its-official-cell-phones-are-killing-bees/
 http://www.phonescausebraincancer.com/is-4g-a-greater-threat-to-mankind/
Petitie en BRON tweede document. Tekenen is heel belangrijk!
Groot document met vele feiten, bewijzen en meer informatie:
Dit document heeft dezelfde leidraden aangehouden, is alleen wat technischer en rustiger, maar komt op
hetzelfde neer. http://www.enlighteningmedia.nl/6820-2/
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Anti-Russische sancties ontploffen in ons gezicht
Het stond in de sterren geschreven. De economische sancties
tegen Rusland doen de Europese economieën pijn. Veel pijn.
Onnodig veel pijn.
En dat alles om de neo-nazivriendjes van Verhofstadt ter wille te
zijn? Hoe lang pikken we dit nog?
Het Amerikaanse CATO Institute komt met een vernietigend
rapport.
Ten eerste hebben de sancties geen enkel effect. De cool-down
van de Russische economie is vrijwel volledig te wijten aan de
lage olieprijzen. Het Westerse njet noopt de Russen bovendien
om elders vrienden te zoeken. En dat lukt wonderwel goed.
Europa lijkt dus zijn hand te overspelen, en ligt aan de basis van een coalitie van Rusland-bondgenoten die
wel eens front zouden kunnen vormen tégen de Atlantische economische belangen.
Kortom: Europa speelt met vuur, wanneer het zich de les laat spellen door Washington.
De economische uitdagingen, en de tekorten in de Russische winkels, hebben de Russen aangespoord om
hun economie te diversifiëren. Europa loopt dus het risico dat, wanneer de sancties uiteindelijk worden
opgeheven, de vraag naar Europese producten mogelijk nihil is.
Bovendien spelen de sancties alleen maar in de kaart van Poetin, die zijn populariteit gevoelig zag stijgen
afgelopen jaar van 63 naar 88%.
Europa riskeert dus om een historisch unicum te creëren: een eendrachtig Rusland. Politieke tweedracht
heeft Rusland sinds ’91 genoopt om bij het Westen aan te schurken, maar nu Poetin quasi unanieme steun
geniet van de Doema en de bevolking, kan Rusland zich steeds onafhankelijker opstellen.
Men zou haast suggereren dat dit de bedoeling van Washington was, om terug de zekerheden van de
bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog tot leven te wekken.
Daarenboven heeft Rusland nu ook werk gemaakt van eigen financiële instellingen. Daar Rusland tot 2014
afhankelijk was van Westerse Wereldbank-systemen als SWIFT, heeft het zich nu quasi volledig
geëmancipeerd van dat Westerse juk.
En dat verzwakt enkel de onderhandelingspositie van het Westen in onderhandelingen met Rusland.
Ten slotte zou de economische kostprijs van de boycot voor Europa alleen al geraamd worden op 100
miljard euro, en twee miljoen banen voor de volgende 3 tot 5 jaar.
Voor Duitsland alleen al betekent dat 400.000 jobs. Vierhonderd Duizend.
Voor de VS is dat nog geen tiende.
Bron: http://time2wakeup.me/anti-russische-sancties-ontploffen-in-ons-gezicht/

EU-decreet om banken in nood in de lidstaten te redden per 1 januari 2016 in werking
geplaatst door herstel de republiek ⋅ 30 december 2015
Op 1 januari 2016 gaat er in de Europese Unie een nieuwe wet in werking om banken in nood in de
lidstaten te redden. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op de redding van banken in Cyprus een paar
jaar geleden. Toen werd iedereen die meer dan € 100.000,- op rekeningen had staan het “surplus”
afhandig gemaakt.
Dat wordt vanaf 1 januari 2016 van toepassing op alle banken van alle lidstaten. Iedereen die meer dan een
ton Euro op een bankrekening heeft staan is het kwijt, als de staat het noodzakelijk acht. En het is uiteraard
altijd noodzakelijk, anders vallen systeembanken om en dan kost het u nog veel meer. Hoeveel meer?
De informatie komt zoals gebruikelijk via de achterdeur binnen, de officiële website van het EU Parlement,
die zelden of nooit door iemand wordt gelezen of aangehaald. [LINK]
Hieruit valt af te leiden, dat als een bank failliet is gegaan, de debiteuren en aandeelhouders worden
leeggeschud, voor zover ze nog zijn te achterhalen. Als dat onvoldoende blijkt te zijn – en dat zal inderdaad
het geval zijn – dan worden spaarders van hun tegoeden afgeholpen. In Nederland wordt die laatste ton bij
De Nederlandsche Bank (lees de overheid/ belastingbetalers) geclaimd, omdat dat zo is afgesproken in
2008. Hoe lang dat nog van kracht blijft, zal blijken als het voor de overheid te gortig wordt. Dus boven de
ton worden de verliezen verhaald op de spaarders en van nul tot en met een ton afgewenteld op de
belastingbetaler. Alles wat politici afspreken kan echter van de ene op de andere dag 100% veranderen en
vrijwel altijd in het nadeel van de burger die er niet eens bij is betrokken.
In oktober van dit jaar hadden zes landen nog niet getekend voor deze nieuwe regel. Die zijn vervolgens
door de Europese Commissie aangeklaagd en voor het Europese Gerechtshof gesleept, onder anderen
Nederland en Luxemburg. Men had haast. De datum van 1 januari 2016 is heilig en moet worden gehaald.
Wat dreigt er op 1 januari te gebeuren wat deze wet noodzakelijk maakt? Ook in de Verenigde Staten
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worden grote banken die in de problemen zitten thans door de Federal Reserve de wacht aangezegd.
Puerto Rico met een schuldenlast van € 70 miljard vraagt bankroet aan als er geen hulp komt. Rusland pakt
Oekraïne aan voor miljarden onbetaalde rekeningen. En wij hebben Oekraïne door het Associatie Verdrag in
onze schoot geworpen gekregen en zullen moeten bijspringen. Is het toch waar, dat de Russische Centrale
Bank zich uit het bankensysteem gaat wurmen, door de bankcharter met BIS niet te verlengen?
Deze “bank “bail-in directive” is een ouderwets decreet, een oekaze. Er is de burgers niets gevraagd, want
als je de burgers iets vraagt van deze orde, gaat de vlieger niet op. De gangbare gedachte is, dat de directie
en aandeelhouders moeten worden uitgekleed en opgesloten. Als een bank dreigt om te kiepen, denkt men
nog altijd, dat men zijn rekening even kan leeghalen en het ergens anders parkeren. We weten dat als
iedereen dat op hetzelfde moment doet, de crash definitief bewerkstellugt, want banken hebben geen
kasgeld. Vandaar dat men het af wil schaffen.
Gezien de obscene haast die nu wordt gemaakt om het systeem per 1 januari in te laten gaan, zouden we
wel eens voor een volgende grote ramp kunnen staan. Wat weten de wetgevers meer dan wij? Gezien deze
onzekerheid hadden we liever een veilige plek om spaargeld op te bergen. Maar ook mensen zonder
spaargeld hebben geen belang bij dit soort dreigingen, tijden kunnen immers veranderen? De communisten
roofden in 1922 heel Rusland leeg, alle goud moest worden ingeleverd. De Amerikaanse president
Roosevelt confisqueerde in 1933 al het goud onder de burgers om de crisis te bezweren. Gewoon
weggeroofd. Cyprus en Griekenland zijn gekoloniseerd en zijn alles kwijt, dankzij de redding van de banken.
Dat gaat nu in de EU weer en op nog veel groetere schaal gebeuren en het stopt heus niet bij grote
spaarders. De meeste winst is te halen bij de kleintjes, die zogenaamd door de staat worden beschermd. De
échte grote vermogens zijn allang veilig gesteld door voorkennis.
Daarom dus maar wéér een pleidooi voor De Bataafse Bank in een vrije Republiek.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/10/het-begin-de-vereeniging/
Meld u snel aan via bovengenoemde link, leest u het artikel nog eens goed door, want er is verrekt weinig
tijd meer.
“Hegemonie wankelt”: Gaan Iran, Rusland en China de Amerikaanse dollar naar de rand van de
afgrond drijven?
Robin de Boer 30 december 2015
Iran wil afstappen van de Amerikaanse dollar als
betaalmiddel. Washington schiet zichzelf duidelijk in de voet
met de sancties tegen Moskou en Teheran. Dat zegt de
onafhankelijke onderzoeker Timothy Alexander Guzman.
De hegemonie van de Amerikaanse dollar wankelt: steeds meer landen zijn van plan de dollar te vervangen,
aldus Guzman. “Afgelopen maart hebben Iran en Rusland een overeenkomst ondertekend over een
commissie die de financiële transacties tussen beide landen gaat overzien,” schrijft hij voor
SilentCrowNews.com.
Het is geen geheim dat Amerika de dollar gebruikt als wapen in de economische oorlog tegen de twee
landen, die weigeren te buigen voor de politieke elite in Washington. Door de sancties zijn de twee
olieproducerende landen op zoek gegaan naar een alternatief voor de dollar.
Hoessein en Gaddafi
Zowel Saddam Hoessein als Moammar Gaddafi verklaarden openlijk dat ze de dollar wilden vervangen door
respectievelijk de euro en een Afrikaanse munt die zou worden gedekt door goud. De twee leiders werden
vervolgens afgezet en gedood.
“Irak, Venezuela en Libië probeerden de dollar te laten vallen voor olietransacties, maar dat stuitte op verzet
uit Washington,” benadrukt Guzman.
“Een regimeverandering in Iran is een langetermijndoel,” schrijft hij. “Door de inmenging van Rusland en
China is het echter zeer onwaarschijnlijk dat die er gaat komen. Rusland en China zijn grote obstakels voor
de oorlogsplanners van het Pentagon. Amerika hoopt dat Islamitische Staat meer chaos in de regio creëert
en uiteindelijk Iran zal aanvallen.”
Dedollarisatie
China gebruikt voor de handel met Rusland en andere landen steeds vaker de yuan in plaats van de dollar.
De dedollarisatie is het gevolg van het verzet tegen het Amerikaanse beleid gericht op het onderdrukken van
geopolitieke rivalen. Washington schiet zichzelf in de voet door sancties op te leggen aan Rusland en Iran.
“Washington is deze oorlog begonnen met economische sancties tegen Iran en Rusland, omdat die landen
geen gehoor geven aan de eisen van een imperialistische macht die zelf alle regels opstelt,” besluit
Guzman. “Nu maken Iran en Rusland er een einde aan door af te stappen van de Amerikaanse dollar voor
hun handel.” [Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/hegemonie-wankelt-gaan-iran-rusland-en-china-de-amerikaanse-dollar-naar-derand-van-de-afgrond-drijven/
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Wat is de kans op vrede in 2016?
Ieder jaar wordt er door overheden voor kapitale bedragen gestolen van
arbeiders en middenklasse om vervolgens overgeheveld te worden naar
het militair industriëel complex.
Met behulp van de mainstream-propaganda worden wereldwijd conflicten
gecreëerd waar vervolgens die wapens weer letterlijk in rook op gaan.
Velen kennen de sympathieke presidentskandidaat bij de Amerikaanse
verkiezingen in 2012, Ron Paul. Hij heeft uiteraard niet gewonnen omdat
Ron Paul nog één van de weinige politici is met principes en iemand die niet is gekocht door Wall Street.
In Washington noemt men hem dan ook een politieke “maverick”, een soort buitenbeentje. Eigenlijk best wel
triest dat degene die er nog principes op nahoudt een buitenbeentje wordt genoemd.
Tussen twee haakjes, onze regering in Den Haag bestaat niet uit buitenbeentjes.
Wat hierna volgt zijn de gedachten van Ron Paul over de kans op vrede in 2016 en wat wij er zelf aan
kunnen doen:
Ieder jaar gaat er meer dan een biljoen Dollar op in rook. Om wat meer precies te zijn, het is geld dat wordt
gestolen van arbeiders en middenklasse wat vervolgens wordt overgeheveld naar de één procent.
Ik heb het over de jaarlijkse rekening om het Amerikaanse keizerrijk in stand te houden.
De oorlogszoekers in Washington hebben de leugen aan het publiek weten te verkopen dat de militaire
begroting door Obama drastisch naar beneden is bijgesteld. Maar zelfs tijdens deze bezuinigingsoperatie
werden de militaire uitgaven in feite verhoogd. In werkelijkheid is alleen de snelheid waarmee deze werd
verhoogd iets afgenomen, niet de absolute bedragen.
Ongeacht wat politici beweren, wordt niet één van die biljoen Dollars (staat gelijk aan 1.000 miljard) gebruikt
voor onze veiligheid. In werkelijkheid maakt deze grote diefstal ons juist minder veilig en kwetsbaarder voor
aanvallen van terroristen dankzij kwaad bloed dat door ons wordt gekweekt in het buitenland, onze
interventies en de gevolgen die daar uit voortvloeien.
Het geld wordt gebruikt om bestaande conflicten te handhaven en nieuw conflictgebieden te creëren,
waardoor er opnieuw vraag ontstaat voor meer militaire uitgaven. Het is een oneindige cyclus van diefstal en
bedrog.
Nog niet zo lang geleden werden er miljarden Dollars gebruikt om een democratisch gekozen regering in
Oekraïne omver te werpen en Rusland te provoceren.
Een nieuwe Koude Oorlog is een "bonanza" voor het militair industriëel complex, de pro-oorlog denktanks en
de politici. De NAVO beweegt zich in oostelijke richting en plaatst zware wapens net tegen de Russische
grens om vervolgens Rusland te beschuldigen van opkomend militarisme. De NAVO oefeningen tegen de
grens met Rusland zijn toegenomen en worden steeds confronterender.
Er zijn in het Midden Oosten de afgelopen vijf jaar miljarden uitgegeven om te proberen de regering van
Syrië te verdrijven. De grote winnaars in dit spel zijn de Islamitische extremisten geweest die direct en
indirect door Amerika en bondgenoten worden gefinancierd. De NAVO is van plan om terug te gaan naar
Libië, wat gelijk staat aan toegeven dat de “bevrijding” van het land in 2011 een complete ramp is geweest.
In Azië is het Amerikaanse keizerrijk bezig met het uitdagen en provoceren van China door het sturen van
marineschepen en vliegtuigen naar een door China geclaimd gebied in de Zuid Chinese Zee. Hoe veel
verder kan dit escaleren voordat China er meer dan genoeg van krijgt?
Hoe meer geld wij geven aan het Pentagon en andere delen van het oorlogsapparaat van Washington, hoe
gevaarlijker onze situatie.
Ondertussen wordt er door iedere presidentskandidaat beloofd om nog meer geld uit te geven aan Defensie
en nog meer oorlog als zij worden gekozen. Heeft niemand hen verteld dat wij blut zijn en heel snel meer
vijanden maken met onze interventies? Denken zij werkelijk dat het geld dat door de Federal Reserve wordt
gemaakt werkelijk voor altijd aanwezig zal zijn als brandstof voor het Amerikaanse keizerrijk?
Wat is de kans op een 180 graden draai naar vrede en welvaart in 2016?
We moeten realistisch zijn. Op dit moment zijn de aantallen niet in ons voordeel. Het goede nieuws is echter
dat wij geen meerderheid nodig hebben om succesvol te zijn in onze strijd voor vrede en vrijheid. Het enige
dat we nodig hebben, is een vastbesloten en onbuigzame kritische massa om grote stappen vooruit te
maken.
Wat kunnen wij doen om voor de vrede te werken in 2016?
Ten eerste moeten we de liegende propaganda zoals die door de mainstream media wordt opgediend,
vermijden. Wij moeten zelf op zoek naar informatie zodat wij in staat zijn om weer anderen te informeren.
We moeten afstemmen op de alternatieve bronnen van nieuwsvoorziening en analyses. Wij kunnen anderen
vertellen over de schat aan informatie die beschikbaar is voor hen die op zoek zijn naar antwoorden.
Wij moeten nooit buigen en nooit de minste van twee kwaden accepteren.
Als de mensen vrede eisen in 2016 dan zullen de politici volgen. Laten we vrede eisen in 2016!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10170:wat-is-de-kans-op-vrede-in2016&catid=37:wereld&Itemid=50
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Ziekenhuis waarschuwt: 10% migranten heeft TBC, besmettingsgevaar is groot
Alleen al medicijnkosten voor 10.000 patiënten bedragen € 2 miljard
Geen ‘complottheorie’, zoals sommigen beweerden die weigerden
deze berichten te geloven, maar nu ook te zien in een reportage van
Spiegel.TV.
De directeur van een gespecialiseerd ziekenhuis bij de Duitse stad
Regensburg waarschuwt dat 10% van alle migranten een TBCinfectie met zich meedraagt. Eén op de 5 wordt daadwerkelijk ziek.
Dat betekent dat er in oktober alleen al in Duitsland zo’n 8000 tot
10.000 migranten waren toegelaten met open TBC, die nog even los
van het grote besmettingsgevaar voor de autochtone bevolking het land ook nog eens opzadelen met
astronomisch hoge kosten.
Miljarden euro’s nodig voor alleen al medicijnen
Zodra de ziekte is uitgebroken bedragen de kosten van medicijnen voor iedere patiënt 10.000 tot 12.000
euro – per maand. Aangezien de behandeling gemiddeld 18 maanden duurt, kost de genezing van één
enkele migrant ongeveer € 200.000. Nemen we het geschatte aantal patiënten van 10.000, dan komen we
op een enorm bedrag van € 2 miljard voor alleen al de medicijnen.
Aangezien de asielzoekersstroom na oktober verder is toegenomen, zijn er niet alleen nog eens 10.000 tot
20.000 patiënten bijgekomen, maar is er ook enorm veel geld nodig voor politiebescherming van de artsen
en verplegers en voor het verplegen en behandelen van de vele aangevallen, verwonde en besmette
personeelsleden en andere ziekenhuisbezoekers. Bedenk daarnaast wat er kan gebeuren als slechts één
migrant met open TBC een supermarkt, winkelcentrum of school bezoekt, of in de trein of bus stapt.
Speciale ‘time out’ kamer voor spugende, agressieve migranten
De kliniek in Parsberg moest bovendien een speciale ‘time out’ kamer inrichten om agressieve migranten –
vrijwel uitsluitend moslims- tot rust te laten komen. Deze kamer werd van tralies en plexiglas voorzien om het
personeel te beschermen tegen gespuug, waardoor ze besmet zouden kunnen worden.
In een schokkende reportage van Spiegel.TV was te zien hoe respectloos en schaamteloos migranten zich
zelfs voor de camera’s gedragen. En dat terwijl hun behandelingen en medicijnen volledig gratis zijn, terwijl
Duitse burgers maandelijks hoge premies moeten betalen. En als je als migrant beweert helemaal geen geld
te hebben, dan krijg je van het ziekenhuis ook nog eens wat zakgeld mee.
Ook andere besmettelijke ziektes geïmporteerd
In oktober plaatsten we een artikel over een Tsjechische arts die werkzaam is in een ziekenhuis in München,
die een algemene brandbrief opstelde waarin ze waarschuwde voor de vele ernstige besmettelijke ziektes
die moslimmigranten met zich meedragen, en tevens voor hun vaak extreem smerige en schandalige gedrag
(zie link onderaan). Zo gooide een asielzoeker in het ziekenhuis bijvoorbeeld zijn met syfilis besmette urine
in het gezicht van een verpleger.
Artsen en verplegers gedwongen te behandelen
In november berichtten we over Duitse artsen, specialisten en verplegers die in het hele land op straffe van
schorsing of zelfs ontslag gedwongen worden om deze migranten te behandelen, ook als ze zich zeer
agressief opstellen en hen met hun ziektes dreigen te besmetten.
De Poolse president Andrzej Duda eiste in oktober op TV dat de regering ‘de bevolking vooral voor
epidemieën beschermt’ die door migranten naar Europa worden meegenomen. ‘Ze brachten cholera op de
Griekse eilanden, dysenterie naar Wenen, en andere soorten parasieten.’
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Ziekenhuis-waarschuwt-10-migranten-heeft-TBCbesmettingsgevaar-is-groot

Belasting op gas fors omhoog in 2016
wo 30 dec 2015 door Bernard Vogelsang
Liefhebbers van een lekker verwarmd huis of een lange douchebeurt zijn volgend jaar flink duurder uit. De
energiebelasting op gas gaat per 1 januari namelijk met 32 procent omhoog naar 30,5 eurocent per kuub.
Voor een huishouden met een gemiddeld gasverbruik betekent dit een tegenvaller van 132 euro per jaar, zo
blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite Gaslicht.com. Daar staat tegenover dat de energietaks op stroom
met 16 procent omlaag gaat. Per saldo is een doorsnee huishouden volgend jaar circa 52 euro meer kwijt
aan de belasting op gas en stroom. De verwachting was dat de energienota van een gemiddeld huishouden
in 2016 met enkele tientallen euro’s omlaag zou gaan door goedkopere gas en stroom. Maar door het
zwaarder belasten van gas verdwijnt dit voordeel als sneeuw voor de zon. Opvallend is ook dat de overheid
de hogere belasting op gas pas rond de kerstdagen heeft aangekondigd. “Bij Gaslicht.com hebben we
diverse reacties ontvangen van verontwaardigde consumenten”, aldus directeur Ben Woldring.
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