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Interview Robin De Ruiter (1): Putin en Obama zijn broeders
POSTED BY: ROB VELLEKOOP 22/12/2015
Dit is het eerste deel van het vraaggesprek dat DLM recent had met Robin de Ruiter, de auteur van een
aantal standaardwerken over de nieuwe wereldorde. De Ruiter geeft zijn verrassende mening over de
recente ontwikkelingen in Syrië en Parijs, over islamofobie, ISIS, een eventuele derde wereldoorlog en de
vluchtelingenstromen.
De Ruiter:
Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren.
Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een
geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste
multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze
elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn
die erger is dan alle voorgaande dictaturen. Het zal de goelag archipel op wereldniveau worden. In deze
werelddictatuur zal een door computers gestuurde maatschappelijke orde heersen. Bovendien zal een
allesoverheersende controle van het individu plaatsvinden.
Kan je aangeven op welke manier de elitaire heersende klasse die achter de schermen aanstuurt op een
werelddictatuur een link heeft met de aanslagen in Parijs?
Net als bij de aanslagen van 11 september 2001 en de aanslag op Charlie Hebdo, geloven veel mensen dat
moslims schuldig zijn aan en de terreuraanslagen in Parijs. Iedereen die dit gelooft, dient zijn mening te
herzien. Moslims hebben niets met deze terroristische aanslagen te maken. De aanslagen in Parijs zijn een
False Flag-operatie.
Voor degenen die het nog niet weten, een False Flag-operatie is een
aanval op de eigen bevolking, uitgevoerd door een regering, leger of
geheime dienst met de bedoeling iemand anders – sinds 11
september 2001 meestal moslims – de schuld te geven.
False Flag-operaties worden door onze politieke leiders niet alleen
gebruikt om democratische grondrechten af te schaffen, ook worden
ze gebruikt om goedkeuring van de bevolking te krijgen voor militair
optreden tegen bepaalde landen die opkomen voor hun eigen
soevereiniteit en niet willen meewerken aan de oprichting van een
Nieuwe Wereldorde. Om deze aanvallen te rechtvaardigen wordt
informatie gestuurd en nieuws gemaakt tot de volmaakte communicatie: propaganda. Ook de aanslagen in
Parijs zijn een False Flag operatie. Niet alleen om de autochtone bevolking op te hitsen tegen de
islamitische gemeenschap en angst voor moslimextremisme te creëren, maar ook om goedkeuring van de
Europese bevolking voor de illegale oorlogshandelingen die de NAVO samen met de VS in Syrië uitvoeren.
In Ghouta, een voorstad van Damascus, zijn op 21 augustus 2013 honderden doden gevallen omdat het
Syrische leger de stad met gifgas zou hebben bestookt. Volgens de VS zou de Syrische president Bashar alAssad de hoofdschuldige zijn aan de gifgasaanval en moest volgens de VS daarom vertrekken. Later bleek
dat de chemische aanval niet in Assad´s opdracht, maar door rebellen met gifgas uit Engeland was
uitgevoerd. Het bleek een herhaling van leugens die leidden tot de oorlogen in Irak en Libië. Tegenwoordig
wordt er door de VS met geen woord meer over de vermeende gifgasaanval in Ghouta gerept. Wel blijft men
volhouden dat Assad moet vertrekken. De werkelijke reden is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk weigert
Assad mee te werken aan de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Syrië is een belangrijke machtsfactor
en is een belangrijke sleutel voor het tot stand komen van de geplande globale dictatuur. Olie en
oliepijpleidingen spelen daarbij een belangrijke rol.
Elke oorlog begint met een leugen en verloopt volgens bepaalde psychologische principes. Opgeblazen
ideologieën, zelfverheffing en het demoniseren van de tegenpartij behoren tot de vaste bestanddelen van
elke gewapende strijd. Natuurlijk is de eigen partij de enige juiste en heeft daardoor ook het volste recht om
haar idealen met alle mogelijke middelen te verwezenlijken. In het huidige snelle communicatietijdperk heeft
de elite speciale ‘consultants’ op de loonlijst staan: ‘spindoctors’. Het zijn speciaal opgeleide lieden die voor
de VS en NAVO van alles en nog wat verkopen. Oorlog in Irak, Afghanistan of Syrië? Geen probleem.
Steeds opnieuw worden wij gemanipuleerd om illegale invasies te accepteren die we normaal gesproken
zouden verwerpen.
Op welke manier past de huidige islamofobie van Europa in het plaatje van de Nieuwe Wereld Orde? Horen
daar de vluchtelingenstromen ook bij?
De echte moslims zijn vredelievend. Slechts een kleine
groep fundamentalisten neigt naar geweld. En dat is
misschien niet eens zo gek. Sinds de aanslagen van 11
september heeft de moslim gemeenschap nogal wat te
verwerken gehad. De islam is synoniem geworden voor
terrorisme en ieder moslim is een potentiële terrorist.
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Wat er na de aanslagen in Parijs gebeurt is nog zorgwekkender. Het roept herinneringen op. In opdracht van
onze machtselite voeden politici het volk met leugens. Wij moeten een vijand hebben. Vroeger waren het de
joden, tegenwoordig de moslims. De moslims zijn de joden van morgen. En wij zijn net zo onverschillig als
de Duitsers in het verleden. Wij hebben de les uit het verleden blijkbaar niet begrepen! Natuurlijk hebben we
nu een economisch excuus; we zijn geen racisten. Wel politiek correct!
De vluchtelingenstroom of volksverhuizing – niet alleen uit Syrië – waar we thans mee te maken hebben is
door onze elite gepland. We hebben te maken met een proces waarbij de heersende elite een probleem
creëert, waarvan men van tevoren weet wat de reactie van de bevolking zal zijn. Hoe meer oorlogen, hoe
meer verwarring, rassendiscriminatie, economische problemen en destabilisatie van landen, des te sneller
nadert de gezamenlijke mensheid het punt waarop zij een wereldregering accepteert die met ijzeren vuist
het lijden van de mensen voor altijd beëindigen zal.
Uit onderzoek blijkt dat de vluchtelingenstroom een goed gecoördineerde operatie is. Men heeft ontdekt dat
de VS met hulp van George Soros, een stroman van de Rothschilds, de vluchtelingenstroom naar Europa
actief begeleiden. Op het Griekse eiland Lesbos is een handleiding voor immigranten in het Arabisch
gevonden met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. Deze handleiding wordt gratis uitgedeeld en
vertelt de vluchtelingen precies welke rechten ze binnen de EU hebben, geeft tips hoe men gebruik kan
maken van het sociale stelsel en hoe men sociale uitkeringen kan uitbuiten. Het boek raadt de immigrant
aan op zijn rechten te staan, beschikt tevens over een uitgebreide telefoonlijst van hulporganisaties, advies,
landkaarten en tips hoe men het beste kan reizen om ongehinderd de EU binnen te komen. Gefinancierd en
uitgegeven wordt het boek door een NGO (W2EU), eigendom van George Soros.
Soros heeft de laatste jaren vele miljoenen geïnvesteerd in geheime operaties en revoluties. De Arabische
Lente, de Russische Witte revolutie en de staatsgreep op de Maidan in Kiev zijn allemaal door Soros
georganiseerd.
Wat is je mening over ISIS? Gecreëerd door de VS? Wie zit er achter ISIS? Wat is het doel van ISIS?
Voor 2012 bestond de Islamitische Staat (ISIS) niet. Abu Bakr Al-Baghdadi, de leider van ISIS, was tussen
2005 en 2009 een gevangene van de Verenigde Staten in Irak. In 2009 werd hij op mysterieuze wijze
vrijgelaten.
Volgens klokkenluider Edward Snowden, werd Al Baghdadi
gerekruteerd door de CIA om (ISIS) op te richten. Volgens
geheime documenten, die door het Pentagon en de DIA
moesten worden vrijgegeven, en daarnaast verklaringen
van politici, hoge VS-militairen en de openbaringen van
Snowden zou ISIS in het geheim door de VS met de
medewerking van de NAVO-landen worden getraind, van
wapens voorzien en financieel worden gesteund. Dat
verklaart misschien ook waarom Duitse, Canadese en
Zweedse vliegtuigen met aan boord wapens, miljoenen
dollars en euro’s “vermoedelijk“ bestemd voor ISIS, kort geleden in Irak door de Irakese veiligheidsdienst zijn
onderschept. Daar horen wij in de media natuurlijk niets over.
De olie die door ISIS wordt buitgemaakt in Irak en Syrië wordt naar Kurdistan vervoerd. Daar wordt de olie
dankzij een recent verdrag tussen Turkije en de Koerden, als Koerdische olie gedeclareerd. Vandaar gaat
het verder in een door de Rothschilds gebouwde en gefinancierde oliepijpleiding (Erbil-Türkei-Pipline
eigendom van Rothschilds Firma Genel Energy PlC) naar de Middellandse zee. Van hier gaat de olie direct
door naar Israël, de VS en Europa. Met medeweten van onze politieke leiders tanken wij dus gestolen
benzine. Dit gegeven en de strijd tegen Assad beantwoordt bovendien de vraag waarom de NAVO en de VS
niet ISIS, maar alleen de infrastructuur van Syrië bombarderen.
De Russen die sinds 30 september 2015 ook meedoen, bombarderen daarentegen alleen doelen van ISIS.
De situatie in het Midden Oosten wordt steeds gevaarlijker.
Verwacht je dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken? Zo ja, wanneer en tussen welke partijen?
Ik denk eerder aan een grootscheepse oorlog tegen de Islamitische landen en vervolging van moslims. Zij
zijn een van de grootste problemen waarmee onze elite te maken heeft. Ik geloof niet in een oorlog tussen
Rusland en het Westen. Er gebeuren rare dingen achter de schermen.
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, Putin, 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-Baghdadi lid van de UR-lodge. In hun geval van de Hathor Pentalpha (vertaling
van Hathor is Isis).
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Putin, 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 Putin 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.
Robin de Ruiter
Geboren werd de auteur op 6 maart 1951. Zijn jeugd bracht hij voornamelijk door
in zijn geboorteplaats Enschede. Als jonge jongen verhuisde hij met zijn ouders
naar Spanje. Hier studeerde hij onder meer theologie, geschiedenis en Spaans
waarvan hij in 1973 en 1974 zijn titels behaalde. Tegenwoordig woont de Ruiter in
Ecuador, waar hij een teruggetrokken leven leidt.
Zijn carrière begon De Ruiter als freelance schrijver voor Spaanstalige tijdschriften
op het gebied van politiek en religie. Met zijn Spaanse publicaties verwierf hij zich
een naam in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.
Nederlandse publicaties
De verborgen macht achter de Jehovah’s getuigen, Hoornaar, 2001.
George W. Bush en de Mythe van al-Qaeda: De verborgen macht achter de
terroristische aanslagen van 11 september 2001, Guayaquil, 2005.
Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević – Wie
vermoordde Slobodan Milošević en waarom? Guayaquil, 2006.
Wegbereiders van de Antichrist, Guayaquil, 2006.
Ontsluierd: De Protocollen van de Wijzen van Sion, Guayaquil, 2007.
De 13 Satanische Bloedlijnen: De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, Guayaquil, 2008.
Adolf Hitlers vlucht uit Berlijn met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst, Guayaquil, 2011.
Trilogie: De 13 Satanische Bloedlijnen, Guayaquil, 2011.
Alle boeken van Robin de Ruiter zijn verkrijgbaar via www.moeilijkverkrijgbareboeken.com
Rob Vellekoop, 22 december 2015
http://boinnk.nl/104663/spraakmakend-interview-met-auteur-en-onderzoeksjournalist-robin-de-ruijter/

Moslims woedend omdat vrouwelijke terrorist open en bloot met haar gezicht in de media verschijnt
13/12/2015 Tashfeen Malik
Dat islamieten nogal grote en gevoelige tenen hebben die bij het
geringste zuchtje westerse wind ongelofelijk pijn gaan doen is
onderhand al bij iedereen bekend. Het laatste voorbeeld van deze
islamitische lichtgeraaktheid ziet men terug in het islamitisch
gekwetst zijn over het open en bloot gezicht van de vrouwelijke
San Bernardino-terroriste die in de westerse media vertoond werd.
Dit wijst op geen respect voor de islam, volgens een producent van Al Jazeera, en de advocaat van haar
familie. Telkens als je denkt dat die moslims geen grotere tenen kunnen krijgen weten ze je toch weer te
verrassen met een nieuwe lange teen. In het kielzog van de terroristische aanslag in San Barnardino waar
de verfoeide amerikaanse media het lef had om het aangezicht van de islamitische terroriste Tashfeen Malik
in het zonnetje te zetten begon het bij een producent van Al Jazeera, Hashem Said, in een islamitische
vinger van een allahvoet te jeuken, de westerse media respecteert niet de integriteit van de terroristische
moslima. En Hashem Said is niet de enige moslim die zich gekrenkt voelt. De advocaat van de familie wijst
er fijntjes op dat Tashfeen Malik altijd een volledige lichaam en gezichtsbedekkende burka droeg, en de
familie zich zwaar beledigd voelt door de foto’s van Malik zonder islamitische burka.
De brutaliteit grenst aan het onwaarschijnlijke. Waar halen ze het lef vandaan om te klagen nadat hun
dochter in een vreselijke misdaad 14 mensen om zeep heeft geholpen en 21 zwaargewond? De grote tenen
en dikke zuigduim van de islam zijn belangrijker dan de vrijheid van nieuwsgaring.
Bron: http://www.wnd.com/2015/12/al-jazeera-producer-angry-at-medias-show-of-muslim-maliks-face/
http://rommelig.com/2015/12/13/moslims-woedend-omdat-vrouwelijke-terrorist-open-en-bloot-met-haargezicht-in-de-media-verschijnt/#comments
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“Van dat tuig is er nooit één ter verantwoording geroepen!”
Robin de Boer 25 december 2015
Met instemming van de Nederlandse ballingenregering in Londen
heeft de NS jarenlang meegewerkt aan de belangen van de Duitse
bezetter met het vervoeren van joden naar Westerbork, het
wegvoeren van Nederlandse arbeidskrachten en het vervoer van
Duitse troepen en wapens door heel Nederland.
Zie ook: Deportaties naar Westerbork moesten doorgaan van de
Nederlandse ballingenregering.
Pas in het vierde oorlogsjaar, op 17 september 1944, riep de
ballingenregering via Radio Oranje, ‘in het volle besef van de moeilijkheden
die daardoor ontstaan’ op tot een spoorwegstaking. Dat was overigens 4
dagen na het laatste grote transport met 279 joden, waaronder 77 ontdekte
ondergedoken kinderen naar Westerbork op 13 september 1944.
De bedoeling achter de staking was het lamleggen van het Duitse
troepentransport in verband met de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem.
Aan de oproep gaven 30.000 personeelsleden van de NS gehoor en legden
het werk neer.
Op donderdag 5 oktober 1944 erkende premier Gerbrandy voor Radio Oranje
dat de spoorwegstaking voor een belangrijk deel
oorzaak zal zijn van een te verwachten hongersnood.
Hij zou gelijk krijgen, want als gevolg van de staking
konden uit Groningen het graan en de aardappelen
niet meer naar het westen van Nederland worden
vervoerd. Ook voor de scheepvaart was het onmogelijk
om via het IJsselmeer het broodnodige voedsel uit het
noorden te vervoeren, aangezien de schepen door
geallieerde vliegtuigen werden beschoten. Tot
overmaat van ramp bevroren eind november 1944 ook
nog eens alle
waterwegen dicht. En
de honger begon al
meer aan de magen te
knagen.
Ondanks dat al na een
paar weken was
gebleken dat de
spoorwegstaking
totaal geen effect had op het verloop
van de strijd van de geallieerden
tegen nazi-Duitsland, en ondanks dat
begin januari 1945 al talloze
Nederlanders de hongerdood waren
gestorven, weigerden koningin
Wilhelmina en haar ballingenregering
het stakingsparool in te trekken: “Het
was aan het volk de plicht te
gehoorzamen. Zulks in weerwil van
de moeilijkheden in de voedselvoorziening”.
Radio Oranje: ‘De regering wenst nogmaals met nadruk te wijzen op de noodzaak van
een onverzwakte voortzetting van de spoorwegstaking, die dient te geschieden in
weerwil van de grote moeilijkheden van de voedselpositie’.
Uiteindelijk kwam er eind januari 1945 ruim 5000 man Duits spoorwegpersoneel – dat
noodgedwongen was vrijgemaakt van het vervoer van manschappen en materieel
naar het Oostfront – naar ons land om in ieder geval de gaarkeukens in het
dichtbevolkte westen des lands te bevoorraden.
Op bevel van Wilhelmina en haar ballingenregering heeft de zinloze spoorwegstaking
8 maanden geduurd en zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen van de honger
gestorven.
Alleen al in één Rotterdamse wijk (Crooswijk) waren het er 6.913.
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De auteur Jan Cremer, die als kind tijdens de hongerwinter ook te lijden heeft gehad, zal in 1983 in zijn boek
‘De Hunnen’ schrijven:
De Nederlandse regering had ons vanuit Londen de grote spoorwegstaking bevolen. Dat was even
makkelijk, om vanuit het veilige Engeland de lakens uit te delen aan de onderdrukte landgenoten overzee.
Even vertellen hoe het moet! Met de champagne in de koeler en een vette fazant op tafel. Vanuit de diepe
fauteuil, een glas drank in de ene hand, een vette bolknak in de andere, bevelen snauwen voor de
microfoon. Vanuit Londen werden we op het dagelijks luisterkwartiertje gecommandeerd. De bevolking werd
opgeroepen om dit te doen, om dat te doen…… Dan kwam Hare Majesteit met haar dikke lijf vanachter de
slagroomtaart vandaan en deed ook nog even een duit in het zakje, “Landgeneuten……..” Ze wenste ons
veel kracht toe en moed te houden, we moesten ons niet laten vertrappen door de Duitse laars en verzet
blijven plegen.
Heel wat mensen aan deze kant van de Noordzee baalde van deze opruiende taal. Behalve een paar
halvegare oranjeklanten, maar die vonden alles prachtig, interessant, van enorm belang wat Hare Majesteit
verkondigde. Die lieten zich ook opjutten en droegen oranje speldjes, die riepen zelfs nog “leve de koningin”
voor het vuurpeloton. De regering in ballingschap, aan de overkant van de Noordzee en wij hier met de blote
vuist tegen het Herrenvolk de kastanjes uit het vuur halen; die leefden daar totaal buiten de realiteit.
En opeens mocht er van die Londense kliek niet meer met de treinen worden gereden, wat resulteerde in
een hongerwinter. Half Nederland crepeerde van de honger en vroor dood op straat. Er kwamen sowieso al
geen kolentransporten meer uit de Limburgse mijnen door de bevrijding van het zuiden van Nederland, dus
er was geen licht, geen gas, de fabrieken sloten de poorten, en de bevolking mocht thuis op ‘n houtje gaan
zitten bijten. Maar er was eten genoeg, maar geen vervoer. In Groningen lagen de aardappels te rotten,
huizenhoge bergen goede aardappels, de hele aardappeloogst lag te rotten omdat de treinen niet meer
mochten rijden op bevel van Hare Majesteit. De rogge lag te beschimmelen. De boeren kregen de
aardappels niet meer naar de Amsterdamse gaarkeukens getransporteerd omdat de NS plat was gegaan.
Ouden van dagen, vrouwen en kinderen, vooral de armen stierven door voedselgebrek, vroren dood in die
strenge winter.
Door het bevel tot de spoorwegstaking door die Londense emigrantenkliek stierven duizenden onschuldige
burgers de hongerdood. Van dat tuig is er nooit één ter verantwoording geroepen!
https://youtu.be/fmhoJml5T4g
Zie ook mijn artikel: Amerikanen weigerden begin 1945 voedsel te droppen voor de hongerende
Nederlandse bevolking.
En klik hier voor het verhaal van Bert van Vondel wiens zusje Sophia in de hongerwinter overleed.

Deze opvallende wolkenkrabber zal Manhattan een nieuw gezicht moeten geven
Een rijke ondernemer heeft Mark Foster Gage ingehuurd om een luxe wolkenkrabber te ontwerpen die in
hartje Manhattan gebouwd zal moeten worden. Na eisen te hebben aangehoord ging de architect aan de
slag met deze wolkenkrabber met 102 verdiepingen. Elke verdieping heeft zijn eigen unieke gevel met
balkons die over verschillende kenmerken van de omgeving beschikken.
De echte luxe zal zich op de 64ste verdieping bevinden. Naast vier grote balkons heeft Gage een lobby met
exclusieve winkels, een grote zaal voor evenementen en een 4-sterren restaurant op de planning staan.
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Rusland rentevrij?
Er wordt in Rusland serieus nagedacht over de mogelijkheid om de Russische economie rentevrij te maken.
Het doel ervan is, om de Russische economie te versterken. Rusland wil zich uit de greep van de westerse
bankiers losmaken. Het land is zwaar getroffen door de westerse sancties en het ligt niet in de lijn van de
verwachtingen dat deze sancties binnenkort zullen worden opgeheven. Er wordt in Rusland gedacht dat het
de bedoeling is om Rusland als sta in de weg van Amerikaanse nieuwe wereldorde voorgoed uit te
schakelen en dat daarom de sancties van kracht zullen blijven, ook als de rol van de Russen in Oekraïne
geen motief meer zou zijn. William Engdahl, de auteur van onderstaand artikel, staat bekend om zijn
kwalitatief hoogwaardige onderzoeksjournalistiek. Het artikel laat de andere kant zien van wat de westerse
media over Rusland schrijven. Engdahl schrijft over een land dat niet uit is op militaire dominantie, maar dat
werkt aan herstel van de economie, door zich los te maken van het door het westen gedomineerde
bankensysteem.
Er is een debat in Rusland aan het ontstaan, dat het gevolg is van de druk die de financiële sancties op
Russische banken en ondernemingen hebben gelegd. Het gaat over een voorstel dat komt van het
Patriarchaat van de Russisch Orthodoxe kerk. Het voorstel vertoont overeenkomsten met het islamitisch
interestvrij bankieren en werd voor het eerst naar voren gebracht in december 2014 toen de roebel en de
olieprijzen op een dieptepunt waren beland. In augustus 2015 kreeg het voorstel een enorme boost doordat
de Russische Kamer van Koophandel en Bedrijven zich achter het idee schaarde. Het zou een positieve
wending kunnen betekenen.
Zo’n twintig jaar geleden kwam de Russisch Orthodoxe kerk met een eensluidend voorstel om rentevrij te
gaan bankieren. Dit was tijdens het Yeltsintijdperk, toen Rusland was gedompeld in hyperinflatie en de
gevolgen onderging van de IMF ‘shock therapie’. De kliek van liberale pro-vrije markt Russische economen
rond Yeltsin, zoals Yegor Gaider, wonnen toen nog het pleit. Russische staatsbedrijven werden in die
periode letterlijk geplunderd door westerse banken, hedgefondsen en multinationals. (lees hierover in Geld
komt uit het Niets)
Tijdens mijn eerste bezoek aan Rusland in mei 1994 gaf ik (red:Engdahl) een lezing voor het Russische
economisch instituut over de shock therapie van het IMF. Ik zag toen de Russische mafia door de bijna lege
Tverskaya Straat vlakbij het Rode Plein met hoge snelheid in Mercedes 600 limo’s zonder kentekenplaten
stuiven. Het was een ontwrichtende tijd voor Rusland. Washington en de technocraten van het IMF wisten
precies waar ze mee bezig waren door deze chaos te ontketenen.
In 2014 was er veel veranderd in Rusland. Vooral de extreme
belangstelling in de Yeltsin periode voor alles wat Amerikaans was, is
verdwenen. De Amerikaanse financiële sancties dwongen de Russen
om na te denken over een kritische heroverweging van hun externe
financiële betrekkingen.
De aanvallen vanuit Washington werden geïnitieerd door het ‘US
Treasury Office of Terrorism and Financial Intelligence’. Dit is de enige
overheidsinstantie met een eigen geheime dienst. Het US Treasury
Office is opgericht met de bedoeling om bezittingen en bankrekeningen
van drugskartels en terroristen op te sporen en te bevriezen. Dit lijkt nogal merkwaardig als we het optreden
van deze overheidsinstantie in verband met ISIS en Al Qaeda in beschouwing nemen. Kennelijk hebben
‘ongewenste’ landen zoals Iran en Rusland de voorkeur van het US Treasury Office. Het US Treasury Office
is wereldwijd vertegenwoordigd, ook bijvoorbeeld in Islamabad en Abu Dhabi.
De financiële oorlogssancties die door de VS werden opgelegd en het vooruitzicht dat het nog erger zou
worden, hebben een fundamenteel debat in Rusland teweeg gebracht over hoe het land kan worden
beschermd tegen nog heviger aanvallen. De kwetsbaarheid van het Russische bankenstelsel voor westerse
aanvallen heeft tot gevolg gehad dat Rusland, evenals China, een Russische versie heeft ontwikkeld van het
SWIFT interbancair betalingssysteem.
Een onorthodox Orthodox voorstel
Toen in januari 2015 de financiële crisis op zijn dieptepunt was beland en de roebel gehalveerd was in
waarde en doordat de olieprijzen in een vrije val waren geraakt als gevolg van het accoord die in september
tussen John Kerry en koning Abdullah was gesloten, bracht het patriarchaat van Moskou het rentevrij
bankieren voorstel opnieuw naar voeren.
De juridisch adviseur van de Orthodoxe kerk, Dmitri Lubomudrov informeerde de media als volgt: “We zijn
ons ervan bewust dat we niet langer afhankelijk kunnen blijven van het westerse financiële systeem, maar
dat we onze eigen versie moeten ontwikkelen. Zoals dat bij het islamitisch bankieren het geval is, zo moet
de Orthodoxe versie niet alleen op juridische uitgangspunten worden gebaseerd, maar ook op christelijk
morele waarden en het moet openstaan voor ondernemingen die zekerheid zoeken in deze tijd van crisis.”
Het systeem zou onder andere rentevrije kredieten mogelijk maken en het verbod op het investeren in
speculatieve activiteiten.
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Begin augustus 2015 kreeg het Orthodoxe plan om rentevrij geld in omloop te brengen belangrijke steun.
Sergei Katyrin, hoofd van de Russische Kamer van Koophandel en Bedrijven, kondigde na overleg met
Vsevolod Chaplin, representant van de Orthodoxe kerk aan dat: “De Kamer van Koophandel en Bedrijven
het ontwikkelen van het Orthodox Financiële model ondersteunt. De Kamer is verder bereid om het netwerk
beschikbaar te stellen voor een landelijke en diepgaande discussie over dit onderwerp.” Het voorstel is erop
gericht om de Russische afhankelijkheid van het westerse bankensysteem te verminderen, een essentieel
economische veiligheidsvereiste.
In het Financiële stelsel dat wordt voorgestaan door de Orthodoxe kerk is rente op leningen niet toegestaan.
Als er geld wordt uitgeleend dan deelt de uitlener in de risico’s en daardoor ook in de winsten en verliezen.
Speculatieve beleggingen zijn niet toegestaan, evenals investeringen in gokken, drugs en andere activiteiten
die niet voldoen aan de Orthodox christelijke normen en waarden. De nadruk komt te liggen op de
financiering van de reële economie.
De grootste Russische autonome republiek Tatarstan heeft
onlangs islamitisch bankieren in Rusland geïntroduceerd.
German Gref, CEO van de staatsbank Sberbank, de grootste
Russische bank, ondersteunde deze introductie. In mei 2015
noemde Gref het een zeer belangrijke ontwikkeling. In juli
2015 tekenden Sberbank en Tatarstan een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van islamitisch bankieren.
Onder Tsaar Alexander III en zijn minister van financiën
Nikolai Bunge richtte Rusland in 1880 de Boeren Land Bank
op, om rentevrije leningen aan de vrije boeren te kunnen geven. Tot 1861 waren de boeren horigen
geweest. Alexander II had hen vrijheid gegeven en land geschonken. De Land Bank heeft geïnvesteerd in
de modernisering van de Russische landbouw. De boeren betaalden voor kredieten een gering bedrag aan
behandelingskosten en geen rente. Het gevolg van de kosteloze financiering was een spectaculaire
toename van de oogst aan tarwe en andere granen. Rusland werd hierdoor de ‘broodmand’ van de wereld
tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De Russische oogst overtrof de opgetelde oogst van de VS,
Argentinië en Canada met zo’n 25%.
De voorstellen van Glazyev
Het monetaire model van de Russisch Orthodoxe kerk wordt naar voren geschoven in een periode waarin
Sergei Glayzev, economisch adviseur van Putin een plan presenteerde om de Russische nationale
economie en de financiële zekerheid van het land te versterken op basis van de logische aanname dat de
financiële sancties en de militaire druk vanuit Washington en de NATO geen incidenteel karakter hebben.
Volgens de Russen zijn ze het gevolg van een fundamentele strategie om de twee landen (red: Rusland en
Iran) te vernietigen, die de nieuwe wereldorde van de VS in de weg staan.
In mei 2014, enkele weken nadat de V.S. een serie doelbewuste sancties had afgekondigd tegen voor de
Russische economie belangrijke ondernemingen, banken en energiebedrijven, waardoor het hart van de
economie werd getroffen, werd Glazyev geïnterviewd door de Russische krant Vedomosti. Hij stelde in dat
gesprek een aantal defensieve maatregelen voor. Een aantal hiervan zijn inmiddels in de praktijk gebracht,
waaronder een valuta swap met China om de import van een essentiële goederen veilig te stellen en om de
omslag te maken naar de ontwikkeling van een Russisch-Chinees interbancair betalingssysteem gebaseerd
op de roebel en de renmimbi.
Het strategische voorstel van Glazyev om een verbod te leggen op alle goudexporten, dat van andere
edelmetalen en van zeldzame aarden en de opkoop van goud door de centrale bank om hierdoor versneld
een monetaire reserve op te bouwen, werd helaas door de voorzitter van de centrale bank Elvira Nabiullina,
afgewezen. Zij informeerde de Doema als volgt: “Wij zijn er niet van overtuigd dat een verbod op de export
van goud noodzakelijk is. We zijn in staat om genoeg goud te kopen om onze reserves op peil te houden.”
Nabiullina kwam onder vuur te liggen van een aantal leden van de Doema, omdat zij in hun ogen veel te
traag was met de opbouw van de goudreserves. Rusland is na China de tweede goudproducent in de wereld
en China heeft zijn goudreserves in een koortsachtig tempo opgebouwd in de afgelopen jaren. De westerse
centrale banken daarentegen, hebben na 1971, toen de goudwisselstandaard werd losgelaten, onder leiding
van de Federal Reserve alles gedaan om overal in de wereld de opbouw van goudreserves te ontmoedigen.
Zelfs door schaamteloze manipulatie van de markten.
Op 15 september presenteerde Glazyev een nieuwe serie economische voorstellen aan het Russische
Veiligheidscomité. De belangrijkste maatregel, de creatie van een strategisch planningscomité heeft veel
weg van het model dat door De Gaulle destijds werd geïntroduceerd in Frankrijk om de stagnerende,
hoofdzakelijk agrarische economie om te bouwen tot een ontwikkelde en innovatieve industriële natie..
In het Frankrijk van de jaren ’60 werd de economie gemonitord op zwaktes en werden periodiek speerpunten
vastgesteld om hierdoor de aandacht te richten op de economische sectoren die versterking of
modernisering behoefden. Er werden doelstellingen voor de komende vijf jaren vastgesteld. Het comité dat
dit proces begeleidde bestond uit een combinatie van hoge ambtenaren, ondernemers, vertegenwoordigers
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uit de vakbeweging en uit de wetenschap. Alle voorstellen werden aan het parlement voorgelegd voor
goedkeuring.
Het cruciale verschil tussen de Franse aanpak en het centraal geleide Sovjet 5-jaren plan was, dat de
Franse plannen een adviserend en niet dwingend karakter hadden zoals dat in de Sovjet Unie het geval
was. Er was in Frankrijk vrijheid van keuze op welke economische sectoren bedrijven en investeerders zich
wilden richten. Grote projecten werden gefaciliteerd met belastingvoordelen en subsidies om het
ondernemingsrisico te verminderen en om investeren aantrekkelijker te maken. Deze aanpak was zeer
succesvol tot in het midden van de zeventiger jaren, toen de oliecrisis en de toenemende supranationale
regelgeving vanuit Brussel de vrijheid van handelen van de Fransen beperkte.
Er zit meer in de voorstellen van Glazyev. De centrale bankreserves worden bijvoorbeeld niet ingezet om
banken te redden, maar om laag rentende leningen aan bedrijven mogelijk te maken. Voor dit doel worden
20 biljoen roebels ingezet over een periode van vijf jaar. Het programma voorziet ook in een minimum
prijsgarantie voor Russische producten en diensten, waardoor de Russische ondernemingen beschermd
worden zolang nodig is in de omschakelingsperiode van importen naar eigen productie. Rusland zit in een
fascinerend proces, waarin ieder onderdeel van de economie zorgvuldig wordt gewogen. Het zou het eerste
land kunnen zijn dat zich losmaakt van de druk van het Anglo-Amerikaanse vrije-markt bankensysteem.
William F. Engdahl, 22 november 2015
Uit ‘Geld komt uit het Niets’ (Ad Broere 2012, Humane Economy Publishing):
William F. Engdahl (1944) is een Amerikaans freelance journalist, historisch en economisch onderzoeker.
Engdahl woont in Duitsland. Hij behaalde een juridische BA aan Princeton (1966) en rondde in 1970 een
studie af in vergelijkende economie aan de Universiteit van Stockholm.
Engdahl begon zijn schrijverscarrière met artikelen over de oliepolitiek ten tijde van de oliecrisis, begin 70er
jaren. Zijn eerste boek was getiteld A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order,
waarin de rol van Zbigniew Brzezinski en George Ball wordt besproken in 1979 ten tijde van de
omverwerping van de Sjah van Iran. De bedoeling hiervan was om de olieprijzen te manipuleren en de
Sovjet expansie tegen te houden. Engdahl schrijft, dat Brzezinski en Ball de Islamisering van het Midden
Oosten voor hun doeleinden gebruikten. In 2007 publiceerde Engdahl ‘Seeds of Distruction: The Hidden
Agenda of GMO’
In een interview voor de Russische televisie verklaarde Engdahl in 2011 dat de Egyptische revolutie
gedirigeerd werd door het Pentagon om de Midden Oosten politiek van Barack Obama in de kaart te spelen.
Volgens Engdahl is het uiteindelijke doel van de VS om de grondstoffen en mineralen van Afrika en het
Midden Oosten onder militaire controle te krijgen, om zo de economische groei van Rusland en China af te
stoppen en Eurazië onder complete controle te krijgen.
Kenmerkend voor het werk van Engdahl is zijn gedegen onderzoek. Hij schrikt er niet voor terug om de
hoofdrolspelers in het geopolitieke spel met name te noemen en onderbouwt zijn standpunten met feiten.
The original source of this article is New Eastern Outlook 22 November 2015
Copyright © F. William Engdahl, New Eastern Outlook, 2015
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/rusland-rentevrij.php

Gevluchte koningin wilhelmina en haar regering wilde het met Hitler op een akkoordje gooien.
Robin de Boer 25 december 2015
De op 13 mei 1940 gevluchte Wilhelmina en haar regering zaten nog maar
amper een dag in Engeland, ‘om van daaruit de strijd voort te zetten’, of ze
waren alweer van plan om – tegen de afspraken met Engeland en Frankrijk
in – met Nazi-Duitsland te gaan onderhandelen. Dat blijkt onder andere ook
uit een vrijgegeven, geheim document uit het Britse archief.
Op de morgen van de 14e mei 1940 werd de Engelse minister van
Buitenlandse Zaken lord Halifax benaderd door een verontruste Charles
Corbin, de Franse ambassadeur in Londen. Dit naar aanleiding van een brief
die Wilhelmina naar de Franse president Lebrun had gestuurd, en waaruit
het Nederlandse voornemen werd opgemaakt.
Dit was overigens nog voor het Duitse bombardement op Rotterdam dat pas die middag om 13:30 uur zou
plaatsvinden.
Onder druk van Churchill en het Britse oorlogskabinet werd het Nederlandse plan afgeblazen.
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Tien waarschuwingstekens dat je teveel suiker eet
We zitten midden in de feestdagen en voor velen van ons
betekent dit een tijd van lekker eten en drinken.
Het is ook het moment waarop het gif suiker genadeloos
toeslaat en misschien hoor jij ook wel bij die mensen die
teveel van het witte goedje consumeren. De meesten van ons
weten zo langzamerhand dat suiker een vergif is, maar dat wil
nog niet zeggen dat de consumptie van suiker nu echt terugloopt.
Wat cijfers van een paar jaar geleden:
De oogst aan suikerbieten in Nederland was in 2012: 5.734.645.000 kilogram. Zegge: vijf-miljardzevenhonderd-en-vier-en-dertig-miljoen-zes-honderd-vijf-en-veertig-duizend kilo! Hieruit wordt 17%
sacharose (tafelsuiker) gehaald, zodat 974.889.650 (dus iets minder dan één miljard) kilo kristalsuiker
overblijft… Een stijging ten opzichte van 2006, toen de netto opbrengst nog ‘’maar’’ 800.000.000 kilo was.
Een deel van die vergifberg is voor de export, maar in Nederland wordt per hoofd van de bevolking -kinderen
inbegrepen- jaarlijks 42 kilogram suiker geconsumeerd, zonder dat daar een cent accijns op wordt geheven.
Overigens krijgt men zo’n 80-85% hiervan binnen via snoep frisdrank en andere met suiker vervuilde
‘’voedingsmiddelen’’. Intussen is bijna 50 % van de Nederlanders te vet. Bij kinderen is dit 13%.
Het is dan ook niet voor niets dat er een sterke stijging valt te constateren van ziektes die direct gerelateerd
kunnen worden aan het gebruik van suiker. Diabetes en hartproblemen zijn de bekende gevolgen, maar ook
kanker en talloze andere (chronische) ziektes kunnen in verband worden gebracht met dit zoete vergif.
Je kunt merken dat je verslaafd bent aan suiker wanneer je op diverse momenten van de dag een grote trek
hebt in iets zoets, waardoor je je tijdelijk iets beter voelt. Ben jij ondertussen suiker verslaafd? Eet jij teveel
suiker?
Hierna volgen een tiental waarschuwingstekens waaruit zou kunnen blijken dat je teveel suiker eet.
1) Moe en gebrek aan energie
Wanneer je permanent vermoeid voelt dan is dat één van de belangrijkste tekenen dat je teveel suiker
binnenkrijgt. Voedsel met een hoog suikergehalte kan je een even een opkikker bezorgen en het gevoel
geven dat je meer energie hebt. De crash die daarop onverbiddelijk zal volgen, is een heftige.
Wanneer je je de hele dag door lamlendig voelt en moe dan is het hoog tijd om je eetgewoontes nog maar
eens goed onder de loep te nemen.
2) Hunkeren naar suiker
Wanneer je merkt dat je de hele dag door behoefte hebt om zoete snacks te verorberen dan is er een grote
kans dat je suiker verslaafd bent.
Het eten van suiker kan een kettingreactie veroorzaken omdat het zo verleidelijk en verslavend is. Het
verzuurt ook je lichaam wat je vatbaar maakt voor ziekte. Alkaliseren met bijvoorbeeld chlorella kan je
lichaam helpen te ontzuren.
3) Regelmatige verkoudheid en griep
Wanneer je vaker last hebt van bovenstaande dingen dan voorheen dan zou dit kunnen komen door een
teveel aan suiker in je dagelijkse dieet.
Het eten van teveel suiker kan je immuunsysteem verzwakken waardoor je lichaam veel minder in staat is
om dingen zoals verkoudheid en/of griep te bestrijden.
4) Angsten en depressies
Wanneer je teveel suiker eet, stijgt je bloedsuikerspiegel waardoor je even tijdelijk een opleving voelt. De
crash die daarna komt wordt veroorzaakt door de bloedsuikerspiegel die naar een bedenkelijk laag niveau
zakt. Net zoals je dit lichamelijk voelt, zo zal je dat ook op emotioneel gebied voelen. Net zoals je een
dodelijke lichamelijke vermoeidheid kunt voelen, zo kan ook een psychologische vermoeidheid het gevolg
zijn. Suikerverslaafden kunnen dan ook symptomen ervaren die horen bij depressie zoals lethargie (niet
vooruit te branden), verdriet en sociale afzondering.
Ook gevoelens van angst, nervositeit, permanent piekeren en het gevoel dat er een grote ramp gaat
gebeuren, kunnen signalen zijn dat je dringend aanpassingen moet maken in je eetgewoontes.
5) Huidproblemen (inclusief donkere kringen onder je ogen)
Het eten van suiker bevordert het ontstaan van ontstekingen in het lichaam en dat geldt zeker ook voor de
huid. Wanneer je veel last hebt van acne, eczeem of een vette huid dan zou dit veroorzaakt kunnen worden
door suiker. Sommige mensen merken dat wanneer ze suiker elimineren uit hun dieet hun huid aanzienlijke
verbeteringen vertoont.
6) Gewichtsproblemen
Het menselijk lichaam is geschapen om met een beperkte hoeveelheid suiker om te kunnen gaan. Wanneer
het lichaam genoeg heeft gehad en er blijft nog steeds suiker binnenstromen dan worden de suiker calorieën
omgezet in lichaamsvet en opgeslagen. Hierdoor kan uiteraard al vrij snel een gewichtsprobleem ontstaan
waardoor er weer extra risico ontstaat op andere kwalen zoals een te hoog cholesterolgehalte en
hartproblemen.
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7) Hoge bloeddruk
Er zijn nog andere oorzaken die kunnen leiden tot een hoge bloeddruk afgezien van natrium en dat is suiker.
Een in 2010 uitgevoerd onderzoek onder 4.500 volwassenen door de universiteit van Colorado wees uit dat
er een verband bestaat tussen hoge bloeddruk en het teveel eten van suiker.
8) Gebitsproblemen
De meeste mensen hebben wel gehoord dat suiker slecht is voor je tanden en dat klopt. Als je vindt dat je
wel heel vaak in die tandartsstoel terechtkomt omdat je weer eens een vulling nodig hebt dan zou suiker wel
eens het probleem kunnen veroorzaken.
Suiker nestelt zich overal op en tussen je tanden waar het kan zorgen voor het wegrotten van je tandglazuur
en het kan je tanden infiltreren waardoor pijnlijke gebitsproblemen kunnen ontstaan.
9) Diabetes
Het teveel eten van suiker kan overgewicht veroorzaken en door het overgewicht vergroot je ook de kans op
het krijgen van diabetes type II.
Zelfs als je geen diagnose hebt ontvangen van diabetes, dan nog kan je in een voorstadium verkeren zonder
dat je het beseft. Wanneer je merkt dat je permanent dorst hebt of honger, ondanks het feit dat je regelmatig
eet en drinkt kan dit een symptoom zijn van mogelijke diabetes.
Mensen in het voorstadium van diabetes hebben vaak geen echte symptomen, behalve dat de
glucosewaarden in hun bloed hoger zijn dan normaal.
10) Hartproblemen
Een suikerrijk dieet kan funest zijn voor het hart.
Uit een onderzoek met ratten van de Case Reserve Western University in Cleveland in de Amerikaanse
staat Ohio is gebleken dat een dagelijks dieet dat veel suiker bevat een groter risico vormde voor de dieren
om te overlijden en/of last te krijgen van hartproblemen dan een dieet met teveel vet of zetmeel.
Uit een onderzoek van de Harvard universiteit is gebleken dat er ook bij mensen een verband ligt tussen
teveel suiker en hartproblemen.
Het nieuwe jaar staat voor de deur en misschien zou één van je goede voornemens moeten worden om
zoveel mogelijk suikerinname te vermijden in het nieuwe jaar.
Je lichaam zal er dankbaar voor zijn en een grote kans dat je je na de suikerontwenning stukken beter zult
voelen. Daarna een goede detox van je darmen en je gaat een stuk energieker 2016 in. Veel gezondheid en
geluk gewenst!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10173:tien-waarschuwingstekens-datje-teveel-suiker-eet&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Nieuws in de breedste zin van het woord
Waarschuwing: de mainstream media zoals de NOS zijn niet een reflectie van
de realiteit.
Irma Schiffers heeft op haar website een interessant interview gepubliceerd
met Janneke Monshouwer een oud medewerker van de NOS die vorig jaar
een boek uitbracht over haar ervaringen met de NOS en het mainstream
nieuws onder de titel: Ander Nieuws; Wat het Journaal niet uitzond.
Het lijkt erop dat Nederland hiermee nu ook haar eigen nieuws klokkenluider
heeft, zoals Udo Ulfkotte in Duitsland de leugens en manipulaties van de
mainstream media daar bij een breed publiek liet zien met zijn boek: Gekochte Journalisten.
Hier een aantal fragmenten uit het zeer lezenswaardige interview:
Heb jij meegemaakt dat je een persbericht binnen zag komen, en dat het na verwerking gecensureerd
werd?
In de begintijd was het Journaal nog klein. We waren een hecht team. Daardoor maakte ik het hele proces
op alle afdelingen mee. Alles was in die tijd al voorgecensureerd omdat het Journaal toen alleen
geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen
Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP
Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen.
Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby),
pro-Israël. Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de
schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Lees verder
Dit bericht werd geplaatst op 30/12/2015 door Douwe.
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Aliens are among us :D
Inmiddels hebben we hier 6 dagen met de charmante Gigi Young over aliëns
gesproken.
-) Gigi Young vertelt haar Starseed verhaal
-) Aliën week: The Greys / Zeta’s
-) Aliën week: The Pleiadians
-) Aliën week: The Arcturians
-) Aliën week: The Reptilians
-) Aliën week: Lion beings
Graag sluit ik deze aliën week af met een andere dame genaamd Pamela
Aaralyn. Pamela is net als Gigi een dame die in contact staat met
verschillende guides en zo een boel reflecties kan geven over aliëns van
allerlei soorten en maten.
Beide dames werden me getipt na flink rondvragen over Starseeds in
verschillende facebookgroepen. Pamela heeft een grote facebookgroep
waarin een boel over dit soort materie wordt gediscussieerd. En om de zoveel
tijd doet ze een Raw and Uncut videos over een onderwerp waar de groep
graag antwoord op wil. In deze twee delen praat ze uitgebreid over aliëns.
Lees verder
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Filosofie, Aliens en getagged met
aliens, Pamela Aaralyn op 30/12/2015door Douwe.
Een (voor mij) vrij onbekende soort aliëns zijn The Lion Beings. Dit
zijn een soort mensachtige wezens die enigzins op leeuwen lijken.
Ze zouden uit het sterrenbeeld Lyra komen en dan uit de buurt van
de ster Vega in dat systeem. Vega (alpha Lyrae) is de helderste
ster in het sterrenbeeld Lier (Lyra)en een van de helderste van de
noordelijke hemel. Het is één van de drie sterren van de
zomerdriehoek. Gigi Young geeft aan dat ze via Sirius contact
kunnen leggen met mensen op aarde.
Via de google is her en der wat informatie over ze te vinden. En
daarnaast zijn er ook enkele YouTubes over ze te vinden. Maar
vergeleken met de eerder besproken aliën soorten zijn ze vrij schaars om zo maar te zeggen.
Gigi Young geeft haar reflecties over deze wezens die zeer positief zijn. Ze helpen mensen vooral met het
vinden, gebruiken en toepassen van hun eigen kracht, moed en zelfvertrouwen. Lees verder
Thuban, ook wel bekend als Alpha Draconis is een ster in het sterrenbeeld Draak.
The Reptilians staan vooral bekend als de grote psychopaten, de spreekwoordelijke Nazi’s onder de aliëns.
Reptilians zouden hun oorsprong vinden rond de ster Thuban ook wel bekend als Alpha Draconis. Dit is een
ster in het sterrenbeeld Draak (Draco). De ster staat ook bekend als Adib en “Staart van de Draak”.
Reptilians lijken continue de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te
maken van de wezens waar ze mee in contact komen te
onderdrukken en te vernietigen. Ze zijn volledig in de illusie van
macht getrapt en besmetten vaak vele wezens met hun filosofie op
de planeten waar ze actief zijn waardoor ze die wezens die hun
filosofie overnemen voor hun eigen kar weten te spannen. David Icke
en vele andere complotonderzoekers zien het werk en de filosofie
van de Reptilians ook terug hier op aarde. Er is veel over de vaak
negatieve manipulaties van de Reptilians op planeet aarde terug te
vinden op het internet.
In onderstaande video geeft Gigi Young haar reflecties op The
Reptilians en zij benadert het vanuit een vrij neutrale, zelfs positieve hoek. Ik vond haar invalshoek zeer
interessant. Lees verder
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Filosofie, Aliens en
getagged met aliens, Gigi young, reptilians op28/12/2015 door
Douwe.
Een ander ras van aliëns wat met enige regelmaat voorbij komt
zijn de Arcturianen.
Arcturus (alpha Bootis), is de helderste ster in het sterrenbeeld
Ossenhoeder (Boötes). Arcturus is een oranje reus, een van de
helderste sterren aan de hemel en is in juni rond middernacht
boven de zuidelijke hemel te zien, zelfs in grote steden.
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Onder meer Teal Swan geeft aan dat zij connecties heeft met de Arcturianen.
Op YouTube en het internet is ook de nodige informatie over hen te vinden. De Arcturianen zijn zo het lijkt
vergelijkbaar met de Pleiadians in hoe ze de aarde lijken te ondersteunen. Ze doen dit vooral via liefdevolle
kennisoverdracht vanaf een afstand en zonder directe fysieke bemoeienis met onze planeet.
Hieronder geeft Gigi Young haar reflecties op The Arcturians. Lees verder
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Filosofie, Aliens en getagged met aliens, Teal Swan,
Arcturians,Arcturianen, Arcturus op 27/12/2015 door Douwe.
De Plejaden zijn een sterrencluster die ook wel bekend staan als de
zeven zusters. Dit omdat je met het oog rond de 7 sterren in het cluster
kunt zien.
Een andere soort aliëns waar een boel informatie over te vinden is op
het internet zijn The Pleiadians, in het Nederlands de Plejadianen?…
Deze komen uit de Plejaden ook wel bekend als het zevengesternte,
een cluster sterren in het sterrenbeeld Stier.
Over het algemeen worden deze aliëns als zeer vriendelijk en warm
ervaren. Er zijn vele mensen die verschillende Pleiadians channelen. Er
is zelfs een netwerk te vinden via de website:
www.pleiadiannetwork.com
Ook op de YouTube kun je vele mensen vinden die The Pleiadians channelen. Channeling Erik, zowel
moeder als zoon, waar hier verschillende video’s eerder van voorbij zijn gekomen zouden ook starseeds zijn
vanuit de Plejaden.
Gigi Young geeft in onderstaande video’s haar reflecties op deze aliëns die ook in haar leven een belangrijke
rol speelden omdat haar eerste alïen gids een simultane parallelle incarnatie was/is die haar leven leeft in de
Plejaden. Ze legt daarnaast uit waarom The Pleiadians zoveel contact hebben met planeet aarde ook al is
het vanaf een afstand. Lees verder
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Constructief, Aliens en getagged met aliens, starseeds, Pleiadians
op26/12/2015 door Douwe.
Zeta Reticuli is een breed dubbelstersysteem in het zuidelijke sterrenbeeld
Reticulum.
Onderstaande video gaat over wellicht de meest bekende aliëns op planeet
aarde, de zogenaamde grey aliens. Deze wezens komen uit het Zeta Reticuli
systeem.
Deze aliëns werden grootschalig bekend door de UFO crashes in Roswell en
ook berucht vanwege veel van de zogenaamde aliën abductions waar zij achter
zitten.
Daarbij claimen Bashar door Darryl Anka en Elan door Andrew Bayuk beide
vertegenwoordigers te zijn van de Essessani gemeenschap wat een hybride ras
is voortgekomen uit het combineren van menselijk DNA met dat van de Zeta’s. Op deze website zijn een
boel van de ideeen van Bashar al in verschillende artikelen aan de orde gekomen en ik heb zelf een boel
geleerd van de reflecties van Bashar en Elan.
In onderstaande video geeft Gigi Young haar reflecties op deze materie. Ze legt uit wat de reden is dat deze
aliëns mensen hebben ‘ontvoerd’, waarom hybrides zoals o.a. Bashar en Elan zo een interesse hebben in
het helpen van planeet aarde en ook gaat ze uitgebreid in op de invloed van de Zeta’s op het nucleaire
tijdperk van de mensheid. Lees verder
Dit bericht werd geplaatst op 25/12/2015 door Douwe. http://achterdesamenleving.nl/

Burgemeester Van der Laan: overal opvang vluchtelingen en Dak en thuisloze op straat
(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR- ‘Mensenhandelaar Klaas Dijkhoff’: Vluchtelingen geen recht op eigen Plee en Tv!
PvdA Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam is niet
democratisch gekozen maar vindt dat elke gemeente in ons land
vluchtelingen moet opvangen. Wat voor democratische legitimieit
heeft deze Burgemeester om namens Amsterdam te spreken? Zijn
toespraak had veel weg van verkapte PvdA&VVD propaganda.
Daarvoor is “een stevige nationale aanpak” nodig, bralde de
burgemeester vrijdag tijdens de‘Scandal-nieuwjaarsreceptie’ van
100 duizend euro van de gemeente Amsterdam in het ‘VOCScheepvaartmuseum’. In het Scheepvaartmuseum verheerlijkte
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Rutte (Video) tijdens het Nationale Sail ondernemersdebat de Gouden Eeuw en de ‘VOC- slaven’ periode. Is
dat toeval?
A-dam Dak en thuislozen staan achter Vluchtelingen, maar niet achter Burgemeester Van der Laan en
het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.
1000 extra woningen voor ‘Olie-Dollar-vluchtelingen’ in Amsterdam zo maar uit het niets. De gewone
Amsterdammer stond ongeveer 13 jaar op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor een woning voor
de ‘Olie-Dollar-Vluchtelingenstroom’.
Aasgier-Blok’ ziet Mega-Winst: Kantoren als woning voor ‘Oliedollar-vluchtelingen’.
Van der Laan: “Omdat de opvang van vijfhonderd ‘Olie-Dollar-vluchtelingen’ in een dorpje van duizend
inwoners verandert of ontwricht in een klein Midden-Oosten en daarom moeten we vluchtelingen zoveel
mogelijk verspreiden in Volksbuurten”, bralde een dronken Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over
álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.” Over het feit dat de Amsterdamse Lege
daklozen al jaren op straat liggen en dan ook nog bij tijd en wijlen extreem worden vervolgd door zijn politie
weigerde hij te spreken.
Steve Brown woest op Lynch Rechter wegens veroordeling Ranjana omdat ze dak en thuisloos is.
Ook weigerde hij te spreken dat zijn partijgenoot en collega Burgemeester “Uncle Tom” Aboutaleb kort
geleden nog feestelijk op ‘VIP-bezoek’ is gegaan bij de Massamoordenaars van Saoedi Arabië om aldaar
wat onthoofdingen bij te wonen en daarna excuses eiste van de (werkloze) arme Rotterdammers dat zij het
niet eens waren met zijn Vluchtelingen beleid.
‘Olie-Dollar-Vluchtelingen’ ontevreden over tentenkamp a 150 euro per persoon.
Daarbij moeten we volgens de niet gekozen burgemeester Van der Laan “voor lief nemen” dat kleinschalige
opvang meer kost dan 150,- euro per dag per Unit Vluchteling. “Want geld is niet mijn grootste probleem, dat
heb ik zat. Nou, vertel dat maar eens tegen de kinderen die niet te eten hebben in Amsterdam of de arme
werkloze NL sloebers die wekelijks de mens onterende gang moeten maken naar de ‘Kapo KlijsnmaVoedselbanken’. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en
dus voor omwonenden.”Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd
over verschillende Volksbuurten, bralt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de door o.a. de NATO
hierna toe gebombadeerde ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden
geconfronteerd en niet de schreinende armoede van 2,5 miljoen Nederlanders en het woning te kort voor de
Nederlandse burgers en deZorgmijders, etc. “Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het
leuren in handel met vluchtelingen.” Ook vindt hij dat we in Nederland de Straf de arme maatschappij “niet
echt in gesprek zijn” met elkaar. “Een (corrupte) raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in
Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten
en het moet altijd worden veroordeeld. Dat een corrupt VVD Raadslid Rolf Zincken als een heuse Enforcer
van een misdaadgroep burgers loopt af te persen en te mishandelen zweeg hij dood. Dat de VVD
‘Mensenhandelaar Klaas Dijkhoff’ over protesterende burger heen scheurt en daarna ook nog haar arm uit
de kom laat trekken door een ‘Agent-Bodyguard’ was voor Van der Laar geen punt om ook in dit verband te
noemen.
Vluchteling-Industie is de nieuwe Tulpen handel uit de Gouden Eeeuw van de Elite.
Dat de Turkse ‘Maffiaboss Erdogang’ maar liefst 3 miljard op zijn bankrekening mag bijschrijven in het kader
van de Vluchtelingenmannie’ annex Tulpenhandel is kennelijk volgens Van der Laan ook geen reden om
boos te worden voor de kaal geplukte ‘Jan met de Pet’. Over de epidemie van de Liegende, Frauderende en
stelende Ratten en pak politici en Bankiers weigerde hij ook maar een woord te brallen. “Maar daarmee ben
je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van het PvdA pad? Omdat er nog geen
perspectief is op een oplossing, wat werkloze en arme mensen en Nederlandse woning zoekende, etc.
onzeker en dus eerder boos maakt. Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen a 200
euro per dag. Het is een Gouden Business. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad of te wel ik en mijn
wethouders bereid dat “ruimhartig” uit te breiden in samenwerking met (Beroeps Leugenaar) Klaas Dijkhoff”.
Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd ‘vrijwilligers’ uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang
van vluchtelingen. Dat deze vijfhonderd ‘vrijwilligers’ de laatst overgebleven Amsterdamse PvdA leden zijn
werd angstvallig geheim gehouden door Van der Laan. Uit een rondgang van het AD bleek onlangs dat
Amsterdam van alle gemeenten de duurste nieuwjaarsborrel organiseerde. De ‘Scandal-receptie’ kost
100.000 euro, waarvan de gemeente de helft bijdraagt en de andere helft gesponsord(= is een vorm van
omkoping) door ‘Graai-bedrijven’ die in de ‘Vluchtelingen-Industrie’ werkzaam zijn als Zakkenvullers. Dat de
PvdA met Van der Laan helemaal van het menselijke pad af zijn blijkt alleen al uit het feit dat zij 100 duizend
euro uitgeven aan een borrel voor genodigde in plaats van dat bijv. te besteden aan de kinderen in
Amsterdam die zonder ontbijt naar school moeten of huizen te huren voor de NL Dak en thuislozen.Mag de
Burger daar misschien boos over worden,of niet?
https://youtu.be/Et-lG4RqHg8
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/01/02/burgemeester-van-der-laan-overal-opvangvluchtelingen-en-dak-en-thuisloze-op-straat/
En niet te vergeten: https://youtu.be/un7rMRxjQgk
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Koningin Wilhelmina schafte in 1932 ons democratisch gekozen volkslied af.
Aangezien men na de Franse tijd in 1814
behoefte had aan een nationaal volkslied werd
in 1816 door admiraal Van Kinsbergen een
wedstrijd georganiseerd, waarbij het
Nederlandse volk zijn eigen volkslied kon
kiezen. In 1817 werd ‘Wien Neerlands Bloed’
– dat was gecomponeerd door Johann Wilms
op een gedicht van Hendrik Tollens – met
zeer grote meerderheid door de Nederlanders gekozen als het officiële
Nederlandse volkslied. Echter, in augustus 1932 werd het
democratisch gekozen volkslied op bevel van koningin Wilhelmina
afgeschaft en vervangen door het Oranjelied ‘Wilhelmus’.
Iedere Nederlander werd verplicht dit lied te kennen, en op de scholen
werd het erin gestampt. Kinderen die het niet wilden zingen, of het van
thuis niet mochten (in de regel kinderen uit ‘rode’ gezinnen) werden
van school gestuurd. Aanvankelijk voor de duur van 3 dagen, maar
voorgoed indien ze halsstarrig bleven weigeren.
Maar er waren destijds ook scholen waar bewust geen aandacht aan
het ‘Wilhelmus’ werd geschonken. Met name in Friesland waar
ze hun eigen volkslied “Fryslân Boppe” trouw wilden blijven,
maar ook daar werd de druk dusdanig opgevoerd dat ook de
Friezen er niet meer onderuit konden komen.
Op Koninginnedag in 1932 (destijds nog op 31 augustus) kreeg
de politie opdracht er streng op toe te zien dat het ‘Wilhelmus’
werd gespeeld. Nadat was gebleken dat een militaire kapel in
Utrecht toch het ‘Wien Neerlands Bloed’ had gespeeld, volgde
er een diepgaand onderzoek door de legerautoriteiten.
Voor de goede orde: de eerste twee regels van ons
oorspronkelijke volkslied (“Wien Neerlands
bloed door de aderen vloeit; Van vreemde
smetten vrij”) had niets met racisme te maken,
maar met de jarenlange Franse bezetting
(“vreemde smetten”).
Gerard

WOB: Koningshuis stuurde NOS lijst van verboden onderwerpen
december 29, 2015
In 2012 heeft het Koninklijk Huis zich
vertrouwelijk negatief
uitgesprokenover de inzet van
Oranje-elementen binnen satirische
uitingen, met alle gevolgen van dien.
Het tv-programma Koefnoen, dat
middelpunt van de kritiek was, heeft
zich nooit meer kunnen herstellen
van de gebeurtenissen en is
sindsdien verstoken geweest van
grappen van enig gewicht.
Inmiddels blijkt dat het niet bij de veroordeling van Koninklijke satire blijft:
een woordvoerder van de RVD heeft officieel bij de NOS een lijst
ingeleverd met ruim dertig verboden onderwerpen. Dat blijkt uit een door
TIJM Magazine middels de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verkregen
brief van de RVD aan de NOS. Het is onbekend hoe de NOS op de brief
heeft gereageerd, maar uit het feit dat sinds dit schrijven geen kritische
reportages over het Koningshuis of onrijpe avocado’s bij de NOS zijn verschenen, kunt u die reactie wel
raden. De brief ziet u rechts:
Cc-foto: Ministerie van Defensie. http://tijmmagazine.nl/2081-2/
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Dimensieportaal opent boven CERN (video)
Als je ergens op deze wereld verwacht dat de grenzen tussen de
verschillende dimensies vervagen dan is dat wel bij CERN in
Zwitserland.
Er zijn nu beelden van een UFO die verdwijnt in een soort
dimensieportaal boven het Zwitserse Geneve.
Wat er zich allemaal precies afspeelt bij CERN in Zwitserland is voor
een buitenstaander niet helemaal duidelijk, maar dat er zich daar een
aantal wetenschappers bezighouden met activiteiten waardoor we in
andere dimensies terecht kunnen komen, zoveel is helder.
Afgezien van een aantal duivelse toevalligheden en een verband met
de ons welbekende Jezuïeten zijn er ook wetenschapper die zich zorgen maken omtrent de gebeurtenissen
bij CERN:
Zo waarschuwt de bekende professor Steven Hawking onder andere voor het volgende:
1) Het Higgsbosondeeltje oftewel het god-deeltje is in staat om het universum te vernietigen.
2) Ruimte en tijd kunnen zomaar in elkaar storten en we zouden het niet zien aankomen.
3) Als wetenschappers teveel energie stoppen in het Higgsbosondeeltje kan het universum eindigen.
Enkele dagen geleden zijn er nogal bijzonder beelden opgedoken waarbij een UFO schijnt te verdwijnen in
een soort spiraalwolk, pal boven het CERN terrein in Geneve.
De afgelopen jaren was er sowieso al een toename te zien van het aantal UFO’s wat in en uit
dimensieportalen schiet en wij hebben daarover ook uitgebreid geschreven.
Hebben we hier met iets dergelijks te maken of wordt wat we hier zien, veroorzaakt door CERN?
https://youtu.be/ST6X0Ra7zOQ
Er is natuurlijk nóg een mogelijkheid en dat is iets dat je tegenwoordig bij alle beeldmateriaal voor ogen moet
houden en dat is dat deze opname nep is.
Op een groot forum zijn de stemmen een beetje verdeeld over of de beelden nu wel echt zijn of niet. Echt
overtuigend bewijs dat ze niet echt zijn, wordt ook niet aangedragen.
Wat wel duidelijk wordt, wanneer je onderstaande video bekijkt, is dat er een occulte agenda schuilgaat
achter het leger van waarschijnlijk grotendeels goed bedoelende CERN wetenschappers.
De duistere agenda van CERN; een club die enkele maanden voor de eerste Bilderbergconferentie werd
opgericht in 1954 en die ook diplomatieke onschendbaarheid geniet.
https://youtu.be/mbd3ge-VYYg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10175:dimensieportaal-opent-bovencern&catid=69:occult&Itemid=81

Onthuld: Amerikaanse overheid liet latino-vrouwen meer dan 60 jaar gedwongen steriliseren
Robin de Boer 2 januari 2016
Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over een sinister programma in de Amerikaanse staat Californië,
waarbij latino-vrouwen jarenlang gedwongen werden gesteriliseerd. Het programma, dat was goedgekeurd
door de overheid, liep meer dan zestig jaar.
In een documentaire getiteld No Más Bebés komen vrouwen aan het woord die tegen hun wil een
hysterectomie ondergingen, een medische ingreep waarbij de baarmoeder wordt verwijderd.
Bevolkingsgroei beheersen
Dit werd gedaan om ‘de bevolkingsgroei onder latino’s in de staat te beheersen’. Veel vrouwen zeggen dat
ze pas na de procedure te horen kregen dat hun baarmoeder was verwijderd.
“De dokter kwam binnen en zei: ‘we hebben je eileiders weggehaald’, waarop ik vroeg ‘waarom?’ Hij zei: ‘je
hebt ervoor getekend’. Ik antwoordde: ‘ik?’” aldus één van de vrouwen. “Ik zei: ‘ik herinner me niets’. Ik heb
er niet met mijn familie over gesproken. Ik heb het er met niemand over gehad.”
Rasverbetering
De overheid van Californië stelde dat gedwongen sterilisatie noodzakelijk was om de uitgaven van de staat
te drukken. In de documentaire wordt echter gesuggereerd dat het programma was bedoeld om de
samenleving te ontdoen van ‘ongewensten’ door middel van rasverbetering.
Het programma werd naar verluidt in 1909 gelanceerd en liep tot 1963, toen het beleid langzaam werd
afgebouwd. Slachtoffers spanden een rechtszaak aan tegen het Los Angeles County Hospital, waar de
sterilisaties plaatsvonden, maar trokken aan het kortste eind.
[Sputniknews] https://youtu.be/aseQlmKg25U
http://www.ninefornews.nl/onthuld-amerikaanse-overheid-liet-latino-vrouwen-meer-dan-60-jaar-gedwongensteriliseren/
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De basis voor een nucleaire oorlog is gelegd: de geboorte van het neoconservatisme (1991)
De gevaarlijkste macht op deze aarde voor ieder Europees land en
de rest van de wereld is de NAVO.
Zolang de NAVO blijft bestaan, zal deze in combinatie met de
Amerikaanse neoconservatieve ideologie onvermijdelijk voor een
nucleaire oorlog zorgen.
We hebben gisteren kunnen lezen wat de gedachten zijn voor het
nieuwe jaar van voormalig presidentskandidaat Ron Paul. Vandaag
hebben we weer een bekende uit de Amerikaanse politiek en dat is
de bij ons inmiddels bekende Paul Craig Roberts.
Het volgende is wat hij denkt over de situatie:
Het ineenstorten van de Sovjet Unie in 1991 zorgde voor de geboorte van een gevaarlijke Amerikaanse
ideologie, het zogenaamde neoconservatisme. De Sovjet Unie had als rem gefungeerd op eenzijdige
Amerikaanse actie. Met het opheffen van deze beperking zagen de neoconservatieven hun kans schoon met
hun agenda van Amerikaanse wereldhegemonie. Amerika was nu nog de enige supermacht, de
alleenheerser die zonder enige beperking overal ter wereld kon handelen.
Deze nieuwe werkelijkheid werd door de neoconservatieve journalist Charles Krauthammer als volgt
samengevat in de Washington Post:
“Wij hebben een overweldigende wereldmacht. Wij zijn door de geschiedenis aangewezen als de hoeders
van het internationale systeem. Toen de Sovjet Unie viel, werd er iets nieuws geboren, een unipolaire
wereld, gedomineerd door een supermacht, niet gehinderd door enige rivaal en met een beslissende stem
op iedere uithoek van de aarde. Dit is een overweldigende nieuwe stap in de geschiedenis zoals we niet
hebben meegemaakt sinds de val van Rome. Zelfs Rome was geen vergelijking met wat Amerika vandaag
de dag is”.
Deze overweldigde macht die door de geschiedenis aan Washington was gegeven, moest koste wat het kost
beschermd worden. En zo werd in 1992 door Staatssecretaris Paul Wolfowitz de zogenaamde Wolfowitz
doctrine geschreven, de basis voor de verdere Amerikaanse politiek.
De Wolfowitz doctrine zegt dat het primaire doel van de Amerikaanse politiek moet zijn het voorkomen van
de opkomst van een nieuwe rivaal die een bedreiging kan vormen voor de unilaterale acties van Amerika
zoals de Sovjet Unie dat voorheen was.
Dit is de dominerende factor die ten grondslag moet liggen aan onze regionale defensiestrategie en betekent
dat wij moeten voorkomen dat een vijandige mogendheid, die de mogelijkheden heeft om uit te groeien tot
een wereldmacht, in een bepaald gebied de dominerende kracht wordt. (Een vijandige mogendheid is een
land dat sterk genoeg is om een eigen buitenlandse politiek te voeren, onafhankelijk van Washington).
Het vestigen van die eenzijdige Amerikaanse macht begon eigenlijk pas goed tijdens het regime van Bill
Clinton met de interventie in Joegoslavië, Servië, Kosovo en de boven Irak ingestelde no-fly zone.
In 1997 begonnen de neoconservatieven met het opschrijven van hun “Project for a New American Century”.
In 1998, drie jaar voor 9/11, stuurden de neoconservatieven een brief naar president Clinton waarin ze
opriepen tot een regimewissel in Irak en het “uit de macht zetten van Saddam Hoessein”. Verder stond er op
hun programma het “verwijderen” van zeven regeringen in vijf jaar tijd.
Door veel ingewijden wordt 11 september 2001 beschouwd als het “nieuwe Pearl Harbor”, iets dat volgend
de neoconservatieven nodig was om hun reeks veroveringsoorlogen in het Midden Oosten te kunnen
beginnen.
De voormalige Minister van Financiën ten tijde van George W. Bush, Paul O’Neil, heeft publiekelijk bevestigd
dat het allereerste agendapunt voor de eerste vergadering van Bush met zijn kabinet de invasie van Irak
was. Het binnenvallen van dit land was al vóór 9/11 gepland.
Sinds 9/11 heeft Washington, geheel of gedeeltelijk, acht landen verwoest en gaat nu de confrontatie aan
met Rusland in Syrië en Oekraïne.
Rusland kan niet toestaan dat er een jihadistisch kalifaat zal worden neergezet in de omgeving van wat nu
Syrië/Irak is. Omdat het een basis zou zijn voor het brengen van destabilisatie naar de moslimregio’s van de
Russische Federatie. Henry Kissinger zelf heeft dit toegegeven en iedereen met een halve hersencel kan dit
begrijpen. Echter de door macht verblinde fanatieke neoconservatieven die de regimes van Clinton, Bush en
Obama onder controle hadden, zijn zo geobsedeerd door hun grootheidswaanzin en arrogantie dat ze bereid
zijn om Rusland op een gevaarlijke manier te provoceren. Ze doen dat door hun puppet Turkije een
Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht laten schieten en om de democratisch gekozen regering in Oekraïne
die op goede voet stond met Rusland omver te werpen en te vervangen door een eigen Amerikaanse
puppetregering.
Tegen deze achtergrond kunnen we begrijpen dat de gevaarlijke situatie waarin de wereld zich nu bevindt
het product is van de arrogante neoconservatieve politiek van Amerikaanse wereldheerschappij. De fouten
in beoordeling en de gevaren van de conflicten in Syrië en Oekraïne zijn op zich de gevolgen van de
neoconservatieve ideologie.
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Om deze Amerikaanse hegemonie te kunnen voortzetten, hebben de neoconservatieven de garanties die
Washington destijds gaf aan Gorbachev weggegooid. Deze garanties hielden in dat de NAVO zich niet
verder naar het oosten zou uitbreiden.
De neoconservatieven hebben Amerika teruggetrokken uit het ABM (anti ballistic missile) verdrag, waarin
wordt gespecificeerd dat noch Amerika, noch Rusland raketafweersystemen zou ontwikkelen en in gebruik
nemen.
De neoconservatieven hebben de Amerikaanse oorlogsdoctrine herschreven en de nucleaire wapens
verheven van hun rol als vergeldingswapens tot een pre-emptive (als eerste toeslaan) wapen.
De neoconservatieven begonnen met het bouwen van ABM bases aan de grenzen met Rusland waarbij ze
zeiden dat deze waren bedoeld voor het beschermen van Europa tegen de niet bestaande dreiging van
nucleaire langeafstandsraketten uit Iran.
Rusland en hun president Vladimir Poetin zijn gedemoniseerd door de neoconservatieven en hun puppets in
de Amerikaanse overheid en media.
Zoals bijvoorbeeld Hillary Clinton, de gedoodverfde Democratische presidentskandidaat, die Poetin de
“nieuwe Adolf Hitler” noemde. Een voormalig CIA medewerker riep op tot het vermoorden van Poetin. Het
lijkt alsof er een wedstrijd gaande is over wie de meest agressieve belediging richting de Russische
president kan gooien.
Het gevolg van dit alles is dat het vertrouwen tussen de nucleaire machten weg is. De Russische overheid is
erachter gekomen dat Washington geen enkel respect heeft voor hun eigen wetten van Washington en nog
veel minder voor internationale wetten en dat Washington niet vertrouwd kan worden om een afspraak na te
komen.
Dit gebrek aan vertrouwen, in combinatie met de niet aflatende agressie die vanuit Washington en de
hoerige pers richting Rusland wordt gegooid, heeft de basis gelegd voor een nucleaire oorlog. Omdat de
NAVO (lees Amerika) geen schijn van kans heeft om Rusland te verslaan in een conventionele oorlog, laat
staan een combinatie van Rusland en China, zal de oorlog nucleair zijn.
Om een oorlog te voorkomen, is Poetin heel gematigd en niet provocerend in zijn antwoorden op de
Westerse provocaties. Het verantwoordelijke gedrag van Poetin wordt echter door de neoconservatieven
geïnterpreteerd als een teken van angst en zwakheid. De neoconservatieven vertellen Obama dat hij de
druk op de ketel moet houden en dat Rusland zal toegeven.
Poetin heeft echter heel duidelijk gemaakt dat Rusland niet zal toegeven. Poetin heeft deze boodschap
diverse keren luid en duidelijk overgebracht.
Zoals tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties op 28 september 2015 toen Poetin zei dat Rusland de
stand van zaken in de wereld niet langer zal accepteren. Twee dagen later nam Poetin het bevel over in de
strijd tegen ISIS in Syrië.
Europese overheden zijn medeplichtig in de beweging richting nucleaire oorlog. Deze Amerikaanse
vazalstaten herhalen op een roekeloze manier de agressie van Washington richting Rusland en steunen de
sancties en interventies van Washington in andere landen. Zolang Europa niets ander is dan een
verlengstuk van Amerika komt het vooruitzicht op een Armageddon steeds dichterbij.
Op dit moment kan een nucleaire oorlog nog slechts op twee manieren worden voorkomen.
De eerste is die waarbij Rusland en China zich overgeven en de Amerikaanse wereldheerschappij
accepteren.
De tweede is die waarbij een onafhankelijke leider in Duitsland, Engeland of Frankrijk aan de macht komt en
zich uit de NAVO zal terugtrekken. Dit zou het begin worden van een trend om de NAVO te verlaten,
waarmee dan het belangrijkste wapen van Washington voor het veroorzaken van een conflict met Rusland
vleugellam wordt gemaakt.
De NAVO is de meest gevaarlijke macht op aarde voor ieder Europees land en de gehele wereld. Als de
NAVO blijft bestaan dan zal in combinatie met de neoconservatieve ideologie van de Amerikaanse
wereldheerschappij een nucleaire oorlog onvermijdelijk zijn.
Neem een gratis Evernote-account om dit artikel op te slaan en bekijk het op elk soort apparaat.
Account aanmaken
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10174:de-basis-voor-een-nucleaireoorlog-is-gelegd&catid=37:wereld&Itemid=50

Zo ziet het eruit als asielzoekers met de trein reizen
14/12/2015
De foto’s zijn geleend van het blog asylkaos.wordpress.com – maar zijn ook door verschillende andere blogs
gepubliceerd. Waarschijnlijk zijn de foto’s in een trein in Hongarije genomen, op een van de foto’s kan men
een gesloopt bord op de grond zien liggen waarop onder andere het woord ”Budapest” te lezen is.
https://asylkaos.wordpress.com/2015/12/06/nar-asylsokande-aker-tag-i-sverige/
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Nieuwe bail-in regels voor banken maar ze vertellen je alles over plastic tasjes
De propagandakanalen van de overheid in ons land worden
gedomineerd door verhalen oververboden plastic tasjes en mogelijke
moslimaanslagen met bakfietsen.
Over een echt belangrijke verandering per 1 januari aangaande het
gemakkelijk kwijtraken van je geld op de bank, wordt niet gerept.
Er is een reden dat men in Europa een ongewone haast heeft
gemaakt met het er doorheen rammen van de nieuwe bail-in regels
voor banken.
Normaal gesproken duurt alles bij de Europese zakkenvullers altijd
jaren, maar nu opeens hadden ze haast, hele grote haast.
Het gebeurt weer recht in ons gezicht en iedereen lijkt wederom stekeblind te zijn of met opzet de andere
kant op te kijken.
Niemand in mainstream-land heeft in de gaten dat overheden als een gek bezig zijn om alle contante geld uit
te bannen en alle liquide middelen die beschikbaar zijn via het banksysteem te laten lopen. Natuurlijk is een
heel belangrijk aspect dat ze iedere financiële scheet die een burger laat, willen kunnen volgen, maar ook is
het belangrijk dat alle geld in de bank terechtkomt zodat het kan worden gestolen.
Ook bijna niemand beseft dat er per 1 januari nieuwe regels gelden binnen Europa voor banken die in zwaar
weer terecht zijn gekomen. Dit soort nieuws komt in tegenstelling tot de plastic tasjes niet prominent op de
voorpagina’s.
Vanaf 1 januari gelden regels die zijn gebaseerd op de diefstal die enkele jaren geleden in Cyprus
plaatsvond. Vanaf dat moment is de bail-in geboren, precies zoals we al voorspelden, en is het vanaf 1
januari binnen Europa de norm.
Zoals velen zich nog kunnen herinneren was iedere rekeninghouder bij banken in Cyprus met een bedrag
hoger dan 100.000 Euro een deel van zijn of haar geld kwijt.
Dat heet nog altijd diefstal en deze criminele daad is vanaf 1 januari de norm binnen Europa. Dat betekent
met een steeds instabieler wordende wereld die op de rand van een financiële chaos staat dat dit geen goed
nieuws is voor mensen met (aanzienlijke) bedragen in Europese banken.
Volgens de website van het Europese Parlement worden de rekeninghouders van de bank als laatste
aangepakt. Wat dit betekent in de praktijk is dat ze eerst aandeel- en obligatiehouders aanspreken en als die
financiëel zijn uitgekleed dan komen de rekeninghouders aan de beurt. Als je dus op dit moment meer dan
100.000 Euro op een bankrekening ergens in Europa hebt staan dan ben je in theorie vanaf 1 januari de
sjaak.
Ze verkopen op de website van het Europese Parlement de aanstaande diefstal van rekeninghouders als
een mooi gebaar naar de belastingbetaler omdat ze die op deze manier sparen.
De idioterie in onze huidige maatschappij kent geen grenzen. Een privé-onderneming, meestal toebehorend
aan de rijke elite die zich ongestraft al jarenlang bezighouden met criminele activiteiten, dreigt door het
nemen van idiote gokrisico’s en oneigenlijke manipulatie van markten in de problemen te komen.
De normale actie zou zijn om een dergelijke onderneming failliet te laten gaan en het bestuur van die
onderneming wegens wanbeleid en andere misdaden achter slot en grendel te zetten. Maar, nee, een
dergelijk casino dient gered te worden door de belastingbetaler. Heb je het ooit zo zout gegeten? Misdaden
blijven onbestraft en de domme burger draait op voor de schade.
Nu wordt vervolgens gedaan alsof er een prachtige oplossing is gevonden door die belastingbetaler te
sparen en te gaan stelen van de rekeninghouder zodat de boeven alsnog weer ongestraft met hun misdaden
wegkomen. Overigens zijn rekeninghouders ook gewoon belastingbetalers.
Dit systeem van pure diefstal zal per 1 januari aanstaande in werking treden en klaarblijkelijk is iedereen in
dit land het daarmee eens.
Iemand werkt hard voor zijn geld, wordt onevenredig zwaar geplukt door de overheid en wat hij na lang
werken en zwoegen overhoudt, moet hij op de bank parkeren omdat hij anders wordt aangemerkt als een
crimineel.
Zij die geen enkele bemoeienis hebben met een bank, behalve dat hij
of zij gebruikmaakt van hun diensten, loopt nu groot risisco zijn/haar
nog resterende geld of althans een deel daarvan, kwijt te raken door
gelegaliseerde diefstal.
Er worden uiteraard allerlei sussende geluiden gemaakt omdat
mensen met weinig geld op de bank worden ontzien. Uit de
geschiedenis blijkt dat bedragen van de ene op de andere dag
worden aangepast. Zo is het heel goed mogelijk dat je op een
ochtend wakker wordt en dat blijkt dat het minimale bedrag van
100.000 Euro “wegens uitzonderlijke omstandigheden” naar beneden
is bijgesteld tot 1.000 Euro.
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Zoals we enige tijd geleden al schreven was er hele grote haast om deze wetgeving ook op nationaal niveau
erdoor te krijgen. Landen die hiermee achterliepen zoals Nederland werden op de vingers getikt.
Nu is bekend geworden dat de Europese Commissie deze landen voor het Europese Hof van Justitie daagt
omdat ze de bail-in in hun landen nog steeds niet wettelijk hebben vastgelegd.
Nogmaals, de haast waarmee dit gebeurt is uitzonderlijk.
Voor iedereen geldt waarschijnlijk in het nieuwe jaar dat het geen kwaad kan om ook eens te kijken naar
andere manieren om wat met je geld te doen, anders dan het in handen te geven van de bankiers.
Vanwege de drempelwaarde van 100.000 Euro voelt het merendeel van de bevolking zich uiteraard niet
aangesproken. Sommigen vinden het misschien zelfs wel een goed idee dat mensen die beschikken over
wat meer geld worden aangepakt als er iets misgaat.
Dat is zoals gewoonlijk weer het geniepige in deze
hele zaak. Omdat die grens nu op 100.000 Euro
ligt, zal de bulk van de bevolking zich niet
drukmaken over deze voorgenomen diefstal want
het treft hen niet.
Wanneer echter ineens die bedragen worden
verlaagd, wordt het plots een ander verhaal, maar
dan zijn ze te laat.
Net zoals dat bleek in de Tweede Wereldoorlog en
wat mooi is verwoord door de Duitse pastor Martin
Niemöller.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10172:ze-vertellen-je-alles-overplastic-tasjes&catid=20:het-complot&Itemid=33
De foto die ‘bewijst’ dat Adolf Hitler tot zijn 95e in Brazilië heeft geleefd
Robin de Boer 18 december 2015
Bovenstaande foto ‘bewijst’ dat Adolf Hitler niet is
gestorven in zijn bunker, maar naar Brazilië is gevlucht,
waar hij op 95-jarige leeftijd is gestorven. Dat zegt
althans een nazi-jager en schrijver, meldt de Britse
Daily Express. De dictator vluchtte via Argentinië naar
Paraguay, om zich uiteindelijk te vestigen in een klein
stadje in de Braziliaanse staat Mato Grosso, stelt
Simoni Renee Guerreiro Dias in haar boek ‘Hitler in
Brazilië’. Hitler zou de naam Adolf Leipzig hebben aangenomen en bij de 12.000 inwoners van Nossa
Senhora do Livramento bekend hebben gestaan als ‘de Oude Duitser’. De foto zou twee jaar voor zijn dood
in 1984 zijn gemaakt. Simoni claimt dat zij een kaart had gekregen van vrienden die banden hebben met het
Vaticaan. Ze zegt dat Hitler een zwarte vriendin had om zijn ware identiteit te verbergen.
In opdracht van het Vaticaan
Volgens Simoni heeft de Führer geen zelfmoord gepleegd in zijn
Berlijnse bunker. Ze eist dat de resten van Leipzig worden opgegraven
om DNA-onderzoek te kunnen doen. “Ik dacht eerst dat het een grap
was,” zei ze. “Maar nu ben ik ervan overtuigd dat Adolf Hitler hier niet
zomaar terecht is gekomen.” Simoni Renee Guerreiro Dias (G1)
Simoni heeft de komst van de Führer naar eigen zeggen gelinkt aan een
begraven schat van de jezuïeten in een grot bij zijn nieuwe thuis. Ze
beweert dat hij de achternaam Leipzig had uitgekozen omdat dat de
geboorteplaats was van zijn favoriete componist Bach.
Volgens Simoni werd Hitler begin jaren tachtig in een ziekenhuis in de
stad Cuiaba herkend door een Poolse non, die eiste dat hij vertrok. Ze zou een berisping van haar baas
hebben gekregen, die zei dat Hitler in opdracht van het Vaticaan naar Brazilië was gegaan.
Gebrek aan fysiek bewijs
Braziliaanse wetenschappers geloven niet dat Hitler in Nossa Senhora do Livramento heeft geleefd. “Er zijn
zo vaak mensen die de meest vergezochte theorieën bedenken over de vermeende ontsnapping van Hitler
naar Zuid-Amerika,” zei professor Candido Moreira Rodrigues van de Federale Universiteit van Mato
Grosso. Na de oorlog ontsnapten tienduizenden nazi’s naar het buitenland, waaronder SS-functionaris Adolf
Eichmann en ‘engel des doods’ Josef Mengele. Historici die onderzoek probeerden te doen naar de dood
van Hitler werden steeds gehinderd door een gebrek aan fysiek bewijs voor zijn dood.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/de-foto-die-bewijst-dat-adolf-hitler-tot-zijn-95e-in-brazilie-heeft-geleefd/
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ISIS: In 2016 activeren we onze terroristen in Europa en volgt eindstrijd Midden Oosten
ISIS-leider Baghdadi in audio boodschap: ‘Mijn strijders zullen binnenkort Israël aanvallen; Joden, Palestina
wordt jullie graf’
Inzet linksboven: Het bloedbad dat moslimterroristen op 13
november in het Bataclan Theatre aanrichtten, waar op dat
moment de band Eagles of Death Metal een concert gaf, zou
nog maar een voorproefje zijn geweest van wat ons in het
nieuwe jaar te wachten staat.
... en na alle meligheid weer snel terug naar de realiteit. De
nieuwjaarsboodschap van ISIS windt er geen doekjes om: in
2016 worden vele duizenden ‘sleeper cells’, als vluchtelingen
vermomde terroristen, in Europa geactiveerd om massaal
aanslagen te plegen op de burgerbevolking. Daarbij moeten zo ontzettend veel slachtoffers vallen, dat het
Westen geen andere keus heeft dan grootschalig militair in te grijpen in het Midden Oosten. Dat is tenminste
wat ISIS wil, want die invasie zal volgens hen al-Malhama al-Kubra -de islamitische variant van
Armageddon- in gang zetten, dat volgens de jihadisten door hen zal worden gewonnen.
De informatie over het jongste dreigement van de barbaarse islamitische terreurstaat is geen loos gerucht,
maar afkomstig van één van ’s werelds grootste ISIS experts, dr. Theodore Karasik. Het aantal aanslagen
van de jihadisten zal volgens hem niet alleen in omvang, maar ook in aantal sterk toenemen, en niet alleen
Europa, maar ook andere werelddelen raken.
‘ISIS’ media campagne daagt zijn vijand uit om hun laatste eindstrijd (bij Dabiq in Syrië) uit te vechten,’ aldus
Karasik. ‘Maar eerst willen ze vol geestdrift laten zien dat ze over de hele wereld zitten... van cellen, tot
individuele personen, tot ‘slaapkamer’ jihadisten, en bekende plaatsen en mensenmenigten in tientallen
landen over de hele wereld treffen.’
‘2016 wordt chaotischer dan 2015’
‘Er zijn wereldwijd bijna 40 aan ISIS verwante groepen, die miljoenen volgelingen en gelovigen hebben. Het
nieuwe jaar zou wel eens met terreuraanslagen ingeluid kunnen worden,’ waarschuwt Karasik. ‘ISIS is een
zich door de lucht verspreidende ziekte en blijft robuust nu de beweging een nieuwe strijdlustige en
agressieve fase ingaat. De mate van ISIS’ verwoestende kracht, het forceren van confrontaties over de hele
wereld, laat zien dat 2016 waarschijnlijk chaotischer wordt dan 2015.’
‘Deze dreiging is reëel en vereist absoluut internationale, regionale en lokale samenwerking, die keer op
keer op mogelijk onverwachte plekken getest zal worden.’
‘Joden, Palestina wordt jullie graf’
Afgelopen week liet ISIS-kalief Abu Bakr al-Baghdadi voor het eerst sinds bijna een jaar weer eens van zich
horen. De terroristenleider pochte dat ‘het goed gaat’ met zijn strijders, en riep zijn volgelingen op te
vertrouwen dat Allah hen de overwinning zal schenken. Baghdadi zei dat de regering van Saudi Arabië
omver moet worden geworpen, en dat zijn strijders binnenkort Israël zullen aanvallen.
‘Joden, jullie zullen nooit rust vinden in Palestina, dat nooit jullie land of jullie thuis zal worden, maar jullie
begraafplaats.’
Volgens dr. Karasik is ISIS inderdaad van plan om Libanon, Israël, Jordanië en de Arabische Golfstaten te
destabiliseren. ‘Baghdadi daagt Amerika en zijn bondgenoten, die bang zijn grondtroepen te sturen, uit om
tegen ISIS te vechten vanwege wat hen wacht in Dabiq en Ghouta. Daarmee verwijst de leider naar de
Laatste Strijd. Dit soort termen doen het goed bij het ISIS-publiek, overal waar dat is.’
Aartsbisschop Canterbury: ISIS ‘engel des doods’ en veroorzaakt Apocalyps
Afgelopen week waarschuwde de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, dat ISIS het christendom in
het Midden Oosten dreigt uit te roeien. Welby beschreef de moslimterroristen als ‘de Herodes van
vandaag...Deze Apocalyps wordt door henzelf ingevuld en enkel door de engel des doods aangekondigd.’
(1)
Xander - (1) UK Express

Grapje
Mark Rutte, Diederik Samson en Alexander Pechtold zitten in een vliegtuig terug naar Nederland, uiteraard
eerste klas, na een bezoek aan een arm dorp in Afrika.
Rutte zegt: Stel je voor dat ik een 1000 euro biljet uit het raam kon gooien, dan kan ik één mens echt
gelukkig maken.
Samson antwoordt: Ik zou dan tien biljetten van 100 euro eruit gooien, en tien mensen gelukkig maken.
Pechtold zegt: Ik zou duizend muntjes van 1 euro eruit gooien, en duizend mensen gelukkig maken.
Waarop de piloot zich omdraait en zegt: Ik kan er drie uitgooien en 17 miljoen mensen gelukkig maken.
(geleend van: http://www.rommelig.wordpress.com )
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Lutz Bachmann twittert – “Lügenpresse” helemaal over de toeren
(Door: L.S. Gabriel – Vertaling: E.J. Bron)
Enkele jaren geleden nog zou men hetgeen zich op dit
moment in de systeem-pers afspeelt toegeschreven hebben
aan “vakantievulling”. Omdat er gewoon niets te berichten
is, buitelt men over elkaar heen vanwege een posting op
Twitter. In werkelijkheid is er echter in de ineenstortende
staat op dit moment meer dan genoeg wat de moeite waard
zou zijn om over te berichten. Desondanks schaamt de
propagandamachine zich niet om met grote koppen te
berichten over een tweet van PEGIDA-chef Lutz Bachmann
op Oudejaarsavond.
Oudejaarsnacht was er in München sprake van terreuralarm. ´s Middags al had de politie van
Münchengetwitterd:
Actuele aanwijzingen dat er in #München een terreuraanslag is gepland. Vermijd u a.u.b. grote
mensenmenigtes en de stations hoofdstation + Pasing.
Lutz Bachmann, die erom bekendstaat ondanks de ernst van onze situatie absoluut gezond en gewoon niet
links verbitterd op veel dingen met humor en ironie te reageren, twitterde daarop:
Alle #Welcome-klappers dienen onmiddellijk te verzamelen op het hoofdstation in München!
#RefugISISnotWelcome
Hiermee maakte hij iedereen belachelijk die de hele zomer de invasie, en met haar de het land
binnenstromende terroristen, met teddyberen op de stations had begroet.
Verder in de avond ging men alleen nog maar uit van een serieus te nemen dreiging. De Beierse minister
van Binnenlandse Zaken, Joachim Herrmann, verklaarde: “We hebben de algemene lijn ons niet door
terroristen ons leven te willen laten dicteren”, maar er zouden concrete aanwijzingen zijn geweest naar vijf
tot zeven zelfmoorddaders, aldus Herrmann diep in de nacht. Het hoofdstation van München en het station
Pasing werden daarop geëvacueerd en afgesloten. Wat verstandig en gewoon de taak van onze
veiligheidsautoriteiten is.
De acute, concrete bedreiging is u weer gerelativeerd en inmiddels is iedereen weer ontspannen. Met
uitzondering van het inofficiële ministerie van Propaganda (schuilnaam “Vrije Pers”). Maar niet zozeer het
feit in welke catastrofale toestand zich de veiligheidssituatie in Duitsland bevindt windt de staatsschrijvers
op, nee, dat is de tweet van Lutz Bachmann, die veel zwaarder schijnt te wegen.
“Lutz Bachmann choqueert met tweet over terreurwaarschuwing”, kopt bijvoorbeeld de AZ. “Na terreuralarm
in München – Bachmann bespot de ´Welcome-klappers´”, schrijft n-tv. Met “Lutz Bachmann stuurt
smakeloze tweet” opent het Handelsblatt. Maar ook Stern, de Welt, de Rheinische Post, de tz, web.de en
zelfs The Guardian is dat een bijdrage waard – volkomen van de pot gerukt!
Iedereen windt zich op over de PEGIDA-chef. Dat is blijkbaar veel gemakkelijker dan je ermee bezig te
houden hoe het überhaupt tot de situatie komt om met zulke zwarte humor op de intussen helaas tot het
dagelijkse gebeuren behorende levensbedreigende toestanden in Duitsland te reageren. Het is
gemakkelijker en héél goedkoop om de boodschapper dood te slaan om je maat niet met de boodschap zelf
te hoeven bezighouden.
Dit verhaal maakt Lutz Bachmann echter alleen maar sympathieker. Want het verbeten, beestachtige
meningsfascisme en de spreek- en denkverboden van de linkse idioten in het land maken het leven met de
door het regime geënsceneerde waanzin alleen nog maar ondraaglijker.
Lutz Bachmann daarover op Facebook:
Gezond Nieuwjaar!
Wie had dat gedacht, dat een tweet voor zoveel opwinding kan zorgen? Terwijl ik alleen maar dacht aan de
woorden van ?#?IMErika?, die “WIR SCHAFFEN DAS” zei.
Dan lukt men het toch ook om met ballonnen, teddyberen en applaus de zieke, religieus verwarde radicale
islamieten, van wie immers zelfs van officiële zijde gezegd wordt dat zij zich onder de stroom asieleisers
mengen, gewoon weg te applaudisseren in plaats van d.m.v. een verstandige, doordachte asielpolitiek en
scherpe grenscontroles de terroristen uit te sorteren, toch?
In die zin, welterusten! Wij zijn klaarwakker en zullen ook in 2016 openlijk, luid en onverstoorbaar wijzen op
de waanzin en de systeemloosheid van onze regering!
PEGIDA LEEFT!
Bron: www.pi-news.net - Door: L.S. Gabriel
https://ejbron.wordpress.com/2016/01/02/lutz-bachmann-twittert-lugenpresse-helemaal-over-de-toeren/
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Hoofdredacteur / ex-moslim: Linkse islam-goedpraters zijn de echte racisten
‘In 2015 stortte Europa in – niet met een dreun, maar met een zacht gejank’ – 'Angela Merkels in het
Arabisch ondertitelde nieuwjaarstoespraak illustreert de dood van Europa door islamisering'
Nu nog in het Duits gesproken en (als online optie) Arabisch
ondertiteld – over 10 jaar andersom?
In heel Noord en West Europa wordt je door alles wat zich
‘links’ of ‘progressief’ noemt onmiddellijk als racist weggezet
als je het waagt openlijk kritiek te hebben op de islam of de
enorme toestroom van miljoenen moslimmigranten. Je mag
al helemaal niet suggereren dat de islam niet in Europa
thuishoort en er een ‘botsing der beschavingen’ plaatsvindt.
Raheem Kassam, ex-moslim en hoofdredacteur voor
Breitbart in Londen, blikt terug op 2015 en schrijft dat ‘links’
en ‘liberaal’ de échte racisten zijn, juist omdat ze die ‘botsing der beschavingen’ ontkennen.
In Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en München werden rond de jaarwisseling de nodige festiviteiten afgelast
vanwege mogelijke nieuwe terreuraanslagen. Agenten en veiligheidstroepen werden straten en gebouw
ingestuurd om de burgers nog enigszins het gevoel te geven dat ze worden beschermd.
Oude idealen en stokpaardjes zijn verdwenen
‘Het zou amusant zijn als het niet zo’n tragische ontwikkeling voor ons zou zijn dat het open-deur, terroristgoedpratende beleid van ‘liberaal’ (en) ‘links’, die in heel Europa zijn tentakels diep in de ‘oude’
conservatieve partijen (zoals in eigen land in het CDA en de VVD) heeft zitten, op veel manieren geleid heeft
tot de teloorgang van hun eigen idealen,’ aldus Kassam, voormalig topadviseur van de bekende UKIP leider
Nigel Farage, die brak met diens partij omdat invloedrijke leden vonden dat hij een te rechtse invloed op de
partijleider had (2).
Arabisch ondertitelde Merkel illustreert dood Europa door islamisering
Tolerantie, seksuele bevrijding, feminisme – deze traditionele stokpaardjes van links en progressief zijn
allemaal aan het verdwijnen. ‘Deze idealen zijn of al compleet dood, of in een doodstrijd verwikkeld, nu in
Europa een demografische- en uiteindelijk ook politieke aardverschuiving plaatsvindt (door islamisering). ‘En
hoe valt dit beter te illustreren dan aan de hand van de Duitse kanselier Angela Merkel –niet zozeer de
architect maar wel de projectmanager- die haar nieuwjaarstoespraak in het Arabisch liet ondertitelen?’ *
(* Als online optie, dus (nog) géén ‘vaste’, voor iedereen zichtbare ondertiteling op TV).
‘Zal de Westerse beschaving overleven?’
‘Sommigen zijn zeer pessimistisch over alles. Het is moeilijk om dat niet te zijn. Het is érg moeilijk om met
een stalen gezicht tegen iemand anders te zeggen dat je er zeker van bent dat alles weer goed komt.’ Waar
veel mensen het tijdens de kerst- en nieuwjaarsvieringen over gehad hebben is de snel kleiner wordende
kans dat ze hun leven kunnen blijven leven zoals ze dat gewend zijn. Oftewel: of de Westerse beschaving
het zal overleven. ‘En dan vragen onze collega’s in hun ivoren torens van de linkse- en mainstreammedia
zich nog steeds af waarom zoveel mensen zich tot (de PVV), het Front National, Viktor Orban, PEGIDA, de
UKIP van Nigel Farage en Donald Trump keren.’
‘Links en liberaal zijn de échte racisten’
‘Stel dit niet voor als een botsing van beschavingen,’ wordt ons steeds voorgehouden. De implicatie van
‘links’ en ‘liberaal’ is dat mensen zoals Kassam, die geboren zijn in een moslimgezin in Europa, nog steeds
vatbaar zijn voor een andere beschaving. ‘DIE beschaving – degene met de onthoofdingen, de niqabs, het
kindermisbruik en die mensen van gebouwen afgooit.’
‘De echte racisten zijn degenen die beweren dat dit geen botsing der beschavingen is, omdat ze op die
manier de eerste en tweede generatie immigranten die al in ons midden zijn niet willen kwetsen. Alsof ik
‘gekwetst’ zou zijn door aanvallen op de fundamentalistische islam. (Trouwens, iedereen die dat inderdaad
is, is waarschijnlijk een verborgen islamist).’
‘Maar onthoud dat het de wanhoop van ‘links’ en ‘mainstream’ is die dit soort belachelijke reacties
veroorzaakt. De politiek in Europa verandert opnieuw. Al zo snel nadat een verenigd continent was
uitgeroepen, en de bureaucraten de macht hadden gegrepen tijdens de geweldloze coup van 1957, zien we
dat de steunpilaren van de Europese Unie beginnen af te brokkelen. Het Schengen open-grenzen gebied,
de euro en het Britse lidmaatschap van de EU staan inmiddels fel ter discussie.’
Nog meer massa immigratie in 2016
De massamigratie van het afgelopen jaar zal in 2016 doorgaan en zelfs verergeren. Ondertussen blijven
onze eigen leiders doorgaan met hun grenze(n)loos onbenullige buitenlandse beleid, en worden Europese
troepen beetje bij beetje naar wéér een woestijnoorlog gestuurd – ‘alsof wat (grens)lijntjes op een kaart
mannen ertoe dwingen om in de naam van ‘heilige teksten’ (de Koran) het bloed van anderen te vergieten.’
Media zal uitsluitend anti-Trump en pro-EU berichten
2016 wordt dan ook niet uitsluitend het jaar dat draait rond de Amerikaanse presidentverkiezingen. ‘Alhoewel
er geen twijfel over bestaat dat de grote nieuwszenders zich –vooral tegen het einde van het jaar- zullen
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richten op de vraag welke Republikein het meest racistisch is, en welke Democraat het meest geeft om
transseksuele migrantenkinderen,’ spot de hoofdredacteur.
Groot Brittannië was lang geleden een pioniersland, en zou dat in 2016 opnieuw kunnen worden als het in
het kader van het EU-lidmaatschap de degens kruist met de Duitsers en Fransen, zo denkt Kassam. Die
strijd zal volgens hem worden bepaald door de vraag ‘of onze regering eerlijk spel zal spelen, of
belastinggeld zal gebruiken voor pro-EU propaganda. Dat gevecht zal moeilijk te winnen zijn.’
Europa en Turkije nog dichter naar elkaar
Europa zal dichter en dichter tot Turkije naderen, maar volgens de hoofdredacteur op het laatste moment
terugschrikken zodra ‘het de beleidsmakers eindelijk duidelijk wordt dat Erdogan een andere, in het pak
gestoken Muammar Gadaffi is.’
Dat lijkt nog een grove onderschatting van de Turkse president, die zoals u weet volgens ons een van de
meest gehaaide en gevaarlijkste leiders ter wereld is, die Europa in een ‘hete’ oorlog met Rusland zou
kunnen storten. Gisteren gaf de Turkse president aan het Nazi-rijk onder Adolf Hitler (!) als voorbeeld van
een ‘effectief’ presidentieel systeem te beschouwen (3). Waarmee opnieuw heel duidelijk werd met wat voor
soort leider we te maken hebben – om nog maar niet te spreken over Brussel, dat uitgerekend dit land graag
zo snel mogelijk tot de onzalige Unie wil toevoegen.
Naïeve Nederlanders blijven vertrouwen op overheidspropaganda
Tot slot zullen steeds meer burgers in het Westen –nog meer dan de afgelopen jaren al het geval was- de
onbetrouwbare, manipulerende reguliere media de rug toekeren – helaas met uitzondering van de
doorgaans nog immer goedgelovige en naïeve Nederlanders, die zich hoe langer hoe meer negatief
beginnen te onderscheiden doordat ze blijven denken dat propagandakanalen zoals het NOS- en RTLjournaal hen ‘objectief’ verslag doen van de wereldgebeurtenissen. In media opzicht kan bijna niets verder
van de waarheid zijn, maar ons land gaat daar klaarblijkelijk pas als allerlaatste –als het te laat is- achter
komen.
Xander - (1) Breitbart, (2) The Guardian, (3) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Hoofdredacteur-ex-moslim-Linkse-islam-goedpraters-zijn-de-echte-racisten

Is vitamine D een geneesmiddel voor multiple sclerose?
Robin de Boer 1 januari 2016
Nieuw onderzoek toont aan dat vitamine D multiple sclerose (MS) kan helpen bestrijden door te voorkomen
dat destructieve immuuncellen in het brein terechtkomen. Dat schrijven wetenschappers van de Johns
Hopkins School of Medicine.
MS komt vaker voor in landen die verder van de evenaar liggen. Daar is minder zon aanwezig om de
productie van vitamine D in de huid aan te
wakkeren. MS is een aandoening die het
zenuwstelsel aantast. Impulsen worden vervolgens
trager of helemaal niet meer doorgegeven.
Natuurlijk beschermingsmechanisme
De onderzoekers ontdekten dat vitamine D niet
helpt door de werking van destructieve
immuuncellen te veranderen, maar door te voorkomen dat ze de hersenen kunnen bereiken. Dit natuurlijke
beschermingsmechanisme van moeder natuur zou veiliger kunnen zijn dan de huidige medicijnen voor MS.
Zogeheten T-cellen vernietigen in het lichaam van een MS-patiënt de myeline in het centrale zenuwstelsel.
Vitamine D blijkt dit proces te onderdrukken. De cellen blijven weg van de plaatsen in het lichaam waar ze
de meeste schade kunnen aanrichten.
Voordelen
Voor de studie werden 40 patiënten nauwlettend in de gaten gehouden. De patiënten, die allemaal de meest
voorkomende soort MS hebben, kregen twee verschillende hoeveelheden vitamine D. Deelnemers die de
hoogste hoeveelheid kregen, bouwden bepaalde immuuncellen sneller op dan de mensen die minder
vitamine D kregen.
In een vervolgonderzoek wordt bepaald wat de voordelen
van vitamine D precies zijn. De studie is verschenen in
het medische tijdschrift Neurology.
[Eurkalert]
http://www.ninefornews.nl/is-vitamine-d-eengeneesmiddel-voor-multiple-sclerose/
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Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid
(Door: Michael C. Schneider – Vertaling: E.J. Bron)
De politieke correctheid schrijft voor wat men mag weten! Men mag weten dat
urine stinkt, dat uranium straalt…dat de koran doodt? Dat mag men niet weten.
Toch weet ik het. En u ook als u de onderstaande bloemlezing uit het
gevaarlijkste boek uit de geschiedenis hebt gelezen. Het is nu alweer enige
jaren gelden dat ik voor het eerst de koran gelezen heb. Eerst met
belangstelling, daarna met afschuw en uiteindelijk met pure ontsteltenis. De
islam is tot in zijn binnenste kern een totalitaire, fundamentalistische en een qua
gedachtegoed en gevaarlijkheid met het nationaalsocialisme te vergelijken
ideologie, die gericht is op de vernietiging van de liberaal-democratische orde. Men moet over de koran
weten, dat het gaat om de eerste en beslissende oorkonde, waarin de binnenste kern van de islam bindend
voor alle moslims voor eeuwig is vastgelegd.
De totalitaire claim van de koran
Soera 32-2: “De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden.Daarom is het
zeer schokkend welke fascistische ideologie dit haatboek verbreidt.
(Ik heb centrale uitspraken van de koran thematisch gerangschikt, zodat het tot verdubbelingen kan komen
als een uitspraak meerdere thema´s betreft).
Het offeren van de menselijke waardigheid op het altaar van de goddelijke waardigheid in de islam
De goddelijke waardigheid is zó belangrijk, dat er voor welke soort menselijke waardigheid dan ook maar
weinig overblijft: Soera 17-37: “En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want je kunt de aarde niet
doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte evenaren.” Soera 19-93“Er is niemand in de hemelen
en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.”
De ontkenning van de menselijke waardigheid van alle niet-moslims door de islam
Niet-moslims nemen niet deel aan de menselijke waardigheid. Zij moeten buiten blijven: Soera 2-90:
“…Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.”
Soera 37-98: “En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.” Soera 95-4 t/m
6:“Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, daarna laten Wij hem vervallen tot het
allerlaagste, Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.” Soera
76-4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.”
Soera 43-32: “Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven
middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden,
opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan
hetgeen zij vergaren.” En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (…) want vervolging is erger
dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet,
treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.” Soera 4-91: “… grijpt hen dan aan en
doodt hen waar gij hen ook vindt.” Soera 4-47: “… Gelooft (…)voordat Wij uw leiders vernietigen en
neerwerpen of hen vervloeken (…) Allah’s gebod zal volbracht worden.” Soera 7-166: “En toen zij
overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.” Soera 5-60: “Dezen zijn
het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en
duivelsdienaren heeft gemaakt.” Soera 5-103: “…maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en
de meesten hunner begrijpen dit niet.” Soera 8-22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van
God de doven en de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen.” Soera 25-44: “Denk je dat
de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee – neen, zij zijn verder afgedwaald.” Soera 928: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen
die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere
links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld
zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.”
De pedofiele paradijsfantasieën van de islam
Soera 56-17: “Daar zullen jonge mannen onder hen
rondgaan die niet zullen verouderen.” Soera 76-19:“En
jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen
rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet,
denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.”
De weigering van de mensenrechten door de islam
Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen
Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven
wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen
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en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote
straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.”
Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt,
bindt hen dan vast.”
De binding van recht, staat, politiek aan het haatboek van de islam
Soera 7-2/3: “(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen
twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u
van uw Heer is neergezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die
gij trekt.”Soera 7-158: Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het
koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet
sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden
gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.” Soera 8-1: “Zij vragen u over de
oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah
en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij
gelovigen zijt.” Soera 96-1:“Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.”
De vurige haat tegen de westerse vrijheid en losse westerse moraal van de kant van de islam
Soera 8-1: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw
geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen
zijt.”Soera 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden
met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag
gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.” Soera 2-219: “Zij vragen je
omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen,
maar het nadeel is groter dan het voordeel.” Soera 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en
afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij
voorspoedig moogt zijn.” Soera 4-29: “O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met
leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker,
Allah is u Genadevol.”
De heilige drie-eenheid van angst, bedreiging en moord als 6e zuil van de islam
Soera 51-10: “Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.” Soera 4-92: “Het betaamt een gelovige niet,
een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt.” Soera 2-178: “O jij die gelooft,
vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de
slaaf en de vrouw tegen de vrouw.” Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft
hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je
bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89: “En indien zij tot
vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch
helper uit hun midden.” Daar komt de verplichting van iedere moslim bij om de normale menselijke
remming om te doden of te verwonden in zichzelf te overwinnen om in de jihad te trekken: Soera 2-216:
“Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets
terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet
het en jij weet het niet.”Geen recht op leven voor niet-moslims: Soera 3-141: “Opdat Allah de gelovigen
moge louteren en de ongelovigen vernietigen.” Soera 3-181: “En voorzeker, God heeft de uiting
gehoord van degenen, die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd
en hun pogingen om de profeten onrechtvaardig te doden, optekenen en Wij zullen zeggen:
“Ondergaat de straf van het branden.” Soera 4-14: “En wie Allah en Zijn boodschapper niet
gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven
en dit zal voor hem een vernederende straf zijn.” Soera 4-56: “Gewis, degenen die Onze tekenen
verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden
zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.
Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” Soera 32-20: “Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het
Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun
zal worden gezegd: “Ondergaat de straf van het Vuur dat ge ontkende.”; zo is een 9/11 moeiteloos te
legitimeren. En zo: Soera 41-27/28: “Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen
toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs vijanden: het Vuur.
Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij Onze tekenen niet
erkenden.”Iedere nog zo voorzichtige kritiek op de islam staat de moslims moord, verminking en verdrijving
toe: Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en
er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of
dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het
land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen
zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw
macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 5-45: “En Wij schreven
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hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en
(rechtvaardige) vergelding voor wonden.”
De Jodenpogroms van de islam
Soera 7-167: “En toen verkondigde uw Heer dat Hij
dezulken zou zenden, die hen (de Joden) met een marteling
zouden kwellen tot de dag der Opstanding. Voorzeker, uw
Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind,
Genadevol.” Soera 9-29: “Bestrijdt diegenen onder de
mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag
geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn
boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de
ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”
De christenvervolging van de islam
Soera 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik
boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun
vingers af.”Soera 8-67: “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in
het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En
Allah is Almachtig, Alwijs.”
De wrede moord-, martelaars- en oorlogsideologie van de islam
Soera 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil
voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.” De cijfers 9 en
11 zijn geen toeval, want het was deze soera die de daders van 9/11 heeft geïnspireerd: Soera 16-33: “Zij
(de ongelovigen) wachten op niets anders dan dat de engelen over hen komen of dat het gebod van
uw Heer zal worden uitgevoerd. Degenen, die vóór hen waren deden dat evenzo. Allah deed hun geen
onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen (in
oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.”
De sadistische marteling, verminking, vernietiging in de islam
Soera 2-104: “… Er is voor de ongelovigen een pijnlijke straf.” Soera 2-175: “Zij zijn het, die dwaling
in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover
het Vuur!” Soera 3-56: “Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen
en zij zullen geen helpers hebben.” Soera 3-127: “Opdat Hij een deel der ongelovigen kon afsnijden
en hen vernederen, zodat zij onverrichter zake zouden teruggaan.” Soera 5-33/34: “De vergelding
dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het
land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten
de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal
voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.
Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat
Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik
ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun
hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
Verkrachting in het huwelijk en vrouwenmishandeling in de islam
Soera 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en
doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan
de gelovigen.” Soera 4-34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de
anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn
dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En
degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen
en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is
Verheven, Groot.” Soera 38-43: “Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en
breek uw eed niet.”
De lichamelijke straffen in de islam
Soera 5-38: “En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een
voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.”Soera 5-45: “…Een leven voor een leven,
oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden…”
Soera 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met
hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft.
En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.” Soera 24-63: “Behandelt de
uitnodiging van de boodschapper onder u niet zoals je de uitnodiging van elkander behandelt. Allah
kent degenen uwer die wegsluipen en zich verbergen. Laat daarom degenen die tegen Zijn gebod
ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen
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achterhale.” Soera 45-11: “Dit is de leiding. En voor degenen die de tekenen van hun Heer
verwerpen, is de kwelling van een pijnlijke straf gereed.”
Terreur als belangrijkste fundament van de islam
Soera 8-2: “Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van
Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof
toenemen en op hun Heer vertrouwen.”
De genocide als programma van de islam
Soera 4-104: “En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij
ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.”
De vrouw als broedmachine en seksspeeltje van de man in de islam
Soera 42-11: “Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het
vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de
Alhorende, de Alziende.” Soera 2-25: “…En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er
vertoeven.” Soera 44-54: “Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie
ogen hebben, verenigen.”Soera 52-20: “…En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote,
mooie ogen hebben.” Soera 78-33: “En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd.” Soera 37-48/49: “En
naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig
bewaarde eieren waren.” Honderden Jihadisten wereldwijd, ook in ons land, zijn bereid om voor zo´n
zorgvuldig bewaard pornografisch ei hun leven op te offeren. Soera 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker
voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en
weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”
Onbeschermdheid en rechteloosheid van de vrouw in de islam
Soera 2-228: “…de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.”
Soera 2-282: “… En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee
mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen
aanstaan…” Soera 4-34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de
enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen
besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn…” Soera 2-229: “Is
de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend
haar met vriendelijkheid weg.” Soera 65-1: “O, profeet, indien gij van de vrouwen
scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah
uw Heer.” Soera 4-3: “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der
wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier…” Soera 4-11: “Allah gebiedt u
aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke
kinderen…” Soera 4-176: “ En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man
evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult
afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.” Soera 4-34: “En degenen, van wie gij
ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.”
Soera 38-44: “Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed
niet.” Soera 24-31: “En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en
hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn,
en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”
Discriminatie, volksophitsing en genocide als lot van de niet-moslim in de islam
Soera 2-14: “En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, doch wanneer zij
naar hun leiders gaan, zeggen zij: “Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts (met hen).” Soera 2-89:
“Allahs vloek rust derhalve op de ongelovigen.” Soera 2-161: “Voorzeker, die verwerpen en als
ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen.”
Soera 2-171: “De ongelovigen (…) zijn doof, stom en blind.” Soera 3-87: “De vergelding van dezulken
is slechts, dat de vloek van Allah, de engelen en de mensen, op hen rust.” Soera 3-118: “O gij die
gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te
benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog
erger.” Soera 4-50/52: “Zie, hoe zij een leugen tegen Allah smeden. Dezen zijn degenen die Allah
heeft vervloekt en die Allah vervloekt voor hen zul je geen helper vinden.” Soera 4-101: “Voorwaar,
de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.” Soera 8-35: “En hun gebed in het Huis (de Kaaba) is
niet anders dan fluiten en klappen in de handen.” Soera 2-34: “… onderwierpen zich allen, behalve
Iblies (de duivel). Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.” Soera 7-11:
“…en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen.”
Soera 15-30/31: “De engelen onderwierpen zich allen tezamen. Maar Iblies weigerde tot degenen te
behoren die zich onderwierpen.” Soera 17-61: “En toen Wij tot de engelen zeiden: “Betuigt eer aan
Adam”, betuigden zij eer, behalve Iblies.” Deze demonisering van het weigeren van de islamitische
gebedshouding keert constant terug: Soera 18-50: “Toen Wij tot de engelen zeiden: “Buigt voor Adam”,
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zij bogen, doch Iblies niet.” Soera 20-116: “En toen Wij tot de engelen zeiden: “Bewijst Adam eer,”
bewezen zij allen eer, doch niet Iblies. Hij weigerde.” Soera 38-73/74: “Derhalve vielen alle engelen
neder, doch Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.” Islamitische
gebedshouding is voor iedereen plicht: Soera 13-15: “En wie in de hemelen en op aarde is, onderwerpt
zich willens of onwillens aan Allah en hun schaduwen doen ’s morgens en ’s avonds hetzelfde.”
Vandaar het openbare gebed in binnensteden op vrije plaatsen als machtsdemonstratie van de islam. Soera
22-77: “O, gij die gelooft, buigt u neder en werpt u ter aarde, en aanbidt uw Heer, en doet goed, opdat
je moge slagen.” Soera 32-15: “Slechts zij geloven in Onze tekenen (de koranverzen), die, wanneer zij
er aan herinnerd worden, zich met het gelaat ter aarde werpen en hun Heer verheerlijken met de lof
die Hem toekomt, en die niet hoogmoedig zijn.” Soera 53-62: “Werpt u voor Allah neder en aanbid
(Hem).”
Antisemitische haattirades in de islam
Soera 2-75: “Verwacht je, dat zij je zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van Allah heeft
vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.” (opnieuw de
beschuldiging dat de Joden de schrift vervalst zouden hebben). Soera 2-141: “Dit is een volk, dat is
heengegaan: voor hen is, hetgeen zij verdienden en voor u is, hetgeen je verdient; en je zult niet
worden ondervraagd over hetgeen zij deden.” Daarom is iedere Holocaust herdenkingsdag voor moslims
een aanleiding om feest vieren. Soera 3-71: “O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid
met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?” Soera 3-75: “Dat komt, omdat zij (de
Joden) zeggen: “Wij zijn niet aansprakelijk voor de zaak van de ongeletterden. Daarmee uiten zij
tegen beter weten in een leugen tegen Allah.” Soera 4-45/46: “Allah kent uw vijanden goed. Allah is
voldoende als Vriend en Allah is toereikend als Helper. Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun
verband rukken. En zij zeggen: ” Wij horen en gehoorzamen niet” en “luister je, zonder te horen” en
“Raainaa”, terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd
hadden: “Wij horen en wij gehoorzamen” en “hoort toe” en,,Kijk ons aan” het dit beter en oprechter
voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts
weinig.” Soera 4-160: “En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van
God’s weg, verboden Wij hen de reine dingen die hen (voordien) waren toegestaan.” Het nazistereotype van de joodse woekeraar komt uit de islam. Soera 7-169: “Na hen kwam er een boos geslacht
dat het Boek erfde. Zij namen de goederen van deze wereld en zeiden: “Het zal ons worden
vergeven.” Maar als meer dergelijke goederen tot hen kwamen zouden zij deze ook hebben
genomen.” Soera 5-41: “O gij boodschapper, laat degenen, die gemakkelijk in het ongeloof vervallen
u niet verdrieten, n.l. zij die met hun mond zeggen: “Wij geloven,” maar in hun hart hebben zij niet
geloofd. En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren, dezen luisteren
terwille van een ander volk dat niet tot u is gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste
plaatsen waren gezet en zeggen: “Als u dit wordt gegeven, neemt het dan aan, maar als het u niet
wordt gegeven, past dan op.” En wie Allah wenst te beproeven, gij zult hem tegen Allah stellig niets
baten. Dit zijn degenen, wier hart het Allah niet heeft behaagd te louteren; er zal voor hen schande in
deze wereld en een grote straf in het Hiernamaals zijn.” Soera 5-64: “En de Joden zeggen: “De hand
van God is gebonden.” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen.”
Soera 5-82: “Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de
gelovigen vinden.” Soera 16-118: “En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben
vermeld. En Wij deden hun geen onrecht aan doch zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf.” Dat
is de oorsprong van de nazi-argumentatie dat het de eigen schuld van de Joden is als ze door pogroms
worden getroffen. Soera 62-5: “Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een
ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah
leidt het onrechtvaardige volk niet.” Soera 62-6/8: “Zeg: “O gij Joden als gij denkt dat gij met
uitsluiting van andere mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid
spreekt.” Maar zij zullen deze nooit wensen vanwege hetgeen hun handen hebben uitgevoerd. En
Allah kent de onrechtvaardigen goed. Zeg: “De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen. Dan zult
gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over
hetgeen gij placht te doen.” Soera 2-109: “Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat je
gelovig geworden bent, je uit afgunst weer tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hen is
duidelijk geworden. Maar vergeef en wees toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker,
Allah heeft macht over alle dingen.”
Omgangsverboden voor moslims met niet-moslims in de islam
Soera 3-28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie
dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u
voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.” Soera 3-118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw
volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen.” Soera 4-89:
“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden.
Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij

NIEUWSBRIEF 239 – 15 JANUARI 2015 – PAG. 30

tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch
helper uit hun midden.” Soera 4-144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven
de gelovigen. Wil je Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?” Soera 5-51: “O, gij die gelooft,
neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot
vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Soera 557: “O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw
godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En
vreest Allah als gij gelovigen zijt.” Soera 6-106: “Volg, hetgeen u van uw Heer is geopenbaard: er is
geen God naast Hem; en wend u van de afgodendienaren af.”
Steeds opnieuw oproepen tot moord op de ongelovigen in de islam
Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen
uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan
doden…zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89:
“Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de
zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen,
grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt
vriend noch helper uit hun midden.”
Discriminatie van geestelijk gehandicapten in de islam
Soera 4-5: “En geeft eigendom, dat Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet aan de
dwazen…”
Discriminatie van homoseksuelen in de islam
Soera 7-81: “Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, U bent een volk dat de
perken te buiten gaat.”
Discriminatie van Europeanen in de islam
Racisme tegen Midden- en Noord-Europeanen (die ten tijde van het opstellen van de koran al bekend waren
als kooplieden en zeevaarders) komt uit het haatboek: Soera 20-102: “De Dag waarop de bazuin zal
worden geblazen zullen Wij de zondigen bijeenverzamelen en hun ogen zullen zonder licht zijn.” De
vrome moslim kan zich een slechte zondaar helemaal niet anders voorstellen dan een Duitser of
Scandinaviër.
Afwijzing van het begrip tussen de volkeren in de islam
Soera 60-13: “O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is;…” Soera
47-4:“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind
hen dan vast.”
Afwijzing van de religieuze tolerantie door de islam en de bereidheid tot massamoord
Soera 3-19: “Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam.” Soera 2-43: “En houdt het gebed en
betaalt de Zakaat en bidt met hen, die bidden.” Soera 2-83: “… zegden Wij, dat je niemand zult
aanbidden, dan Allah alleen…” Soera 16-60: “Het kenteken van degenen die niet in het Hiernamaals
geloven is slecht, terwijl Allahs kenteken het beste is, Hij is de Almachtige, de Alwijze.” Soera 35-7:
“Er is een strenge straf voor hen die niet geloven.” Soera 40-35: “Degenen die twisten over de
tekenen van Allah zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen
van Allah en de gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker.”
Soera 2-135: “En zij zeggen: “Wees Joden of Christenen, dan zul je worden geleid”. Zeg (hen):
“Neen, maar (volg) de godsdienst van Abraham, de oprechte: hij behoorde niet tot de
afgodendienaren.” Soera 42-51: “Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken
anders dan door ingeving of van achter een sluier of door een boodschapper te zenden om door Zijn
gebod te openbaren wat Hij wil. Voorwaar, Hij is de Verhevene, de Alwijze.” Daarom werden door de
mainstream islam talrijke soefi sektes verbitterd vervolgd en velen van hen volledig uitgeroeid, omdat zij dit
wilden.
Verbod van het christelijke geloof door de islam
Soera 2-116: “En zij zeggen: “Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Hij. Neen, alles, wat in de hemelen
en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem.” Soera 5-17: “Voorzeker, zij lasteren Allah die
zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Soera 5-72: “Zij lasteren Allah, die zeggen: “Waarlijk
Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria.” Soera 10-68/69: “Zij zeggen: “Allah heeft een zoon tot Zich
genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt
hier geen gezag over. Zeg je over Allah wat gij niet weet? Zeg: “Degenen, die over Allah een leugen
verzinnen, zullen niet slagen.”Soera 18-4/5: “En om diegenen te waarschuwen, die zeggen: “Allah heeft Zich
een zoon genomen.” “Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin. Erg is het woord, dat uit hun
mond komt. Zij zeggen slechts onwaarheid.” Soera 19-34/35: “Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit
is) het ware woord waaraan zij twijfelen. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij.
Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het “is”. Soera 19-88/92: “En zij
zeggen: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.” Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De
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hemelen dreigen vaneen te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen. Daar zij aan
de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te
hebben.” Soera 23-91: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou
elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben
overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.” Soera 25-2: “Aan Wie het Koninkrijk der
hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn
Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.” Soera 39-4: “Had Allah een zoon
begeerd dan zou Hij uit wat Hij geschapen heeft kunnen nemen, wie Hij wilde. Heilig is Hij. Hij is Allah, de
Ene, de Opperste.”
Antichristelijke haattirades en oproepen tot moord in de islam
Soera 5-14: “En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond,
maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en
haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.”
Soera 9-30:“En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias
is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van
degenen die vóór hen ongelovig waren; Allahs vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!” Soera 63-4:
“En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken luistert gij naar hen. Zij lijken
op aangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden, neemt u
daarom voor hen in acht. Allahs vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)!”
Antihindoeïstische haattirades en oproepen tot moord in de islam
Soera 2-165: “Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze
liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor
Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden
zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.” Soera 2-255:
“Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande.” Soera 3-2: “Allah! Er is geen God, dan
Hij, de Levende, de Zelfbestaande.” Soera 3-62: “Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God
dan Allah en waarlijk, Hij is de Almachtige, de Alwijze.” Soera 4-87: “Allah! Er is geen God, dan Hij.
Hij zal u zeker bijeenroepen op de Dag der Opstanding, waaromtrent geen twijfel is. En wie is
waarachtiger in Zijn woord, dan Allah?” Soera 4-116: “Allah vergeeft niet dat iets met Hem
vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is
inderdaad ver afgedwaald.“ Soera 26-213: “Roep daarom naast Allah geen andere god aan, anders
zul je gestraft worden.” Soera 31-13: “…afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid.” Soera 416: “En wee de afgodendienaren.” Praktische aanwijzingen voor de omgang met Hindoes en andere
polytheïsten: Soera 9-5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren
waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.” Voldoende
bekend uit de geschiedenis van bijvoorbeeld India. Soera 48-6: “En dat Hij de huichelaars en
huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens
Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt
en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte bestemming.”
Anti-mormoonse haattirades in de islam (omdat Mohammed vermoedde dat zij later zouden
verschijnen)
Soera 33-40: “Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah
en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.”
Religieus gemotiveerde genocide in plaats van religieuze
tolerantie in de islam
Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft
hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is
erger dan doden.” Soera 4-89: “En indien zij tot vijandschap
vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt;
en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Soera 3-112:
“Waar zij zich ook bevinden, worden zij door vernedering
getroffen, tenzij zij een verbond met Allah of een verbond met
andere volkeren hebben.” (d.w.z. tenzij ze zich tot de islam bekeren of zich onderwerpen).Soera 23-77:
“Maar, wanneer Wij voor hen de poort der gestrenge straf openen, dan zullen zij tot wanhoop
vervallen.”
Moorddreigingen tegen alle apostaten door de islam
Soera 2-217: “Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken
zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Deze zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen
daarin verblijven.” Soera 3-85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet
worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.” Soera 9-74: “…maar indien zij zich
afwenden zal God hen met een pijnlijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals straffen en zij zullen op
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aarde vriend noch helper hebben.” Soera 16-106: “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij
die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent,
op hem rust Allahs toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.” Soera 20-124: “Doch degene die zich van
Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen
Wij hem blind doen opstaan.” Soera 88-23/24: “Maar hij die zich afwendt en niet gelooft, Allah zal hem
straffen met de strengste straf.” Soera 92-14/15/16: “Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;
Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste, Die loochent en zich afwendt.” Soera 5-33/34: “De
vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het
land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene
rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een
schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering
van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind,
Genadevol is.” Soera 8-12: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en
slaat alle toppen van hun vingers af.” Soera 9-12: “Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw
godsdienst smaden, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof – waarlijk, hun eden zijn niets – opdat zij
mogen ophouden.”
Volksophitsende laster tegen anders gelovigen in de islam
Soera 9-34: “O, jij die gelooft, velen der priesters en monniken verteren de rijkdommen der mensen
door valse middelen en leiden de mensen van de weg van Allah af. En degenen, die goud en zilver
ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf
mee.”
Irrationele bedreigingen tot aan lichamelijke vernietiging toe voor ongelovigen in de islam
Soera 10-99/100: “En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen
hebben geloofd. Wil je de mensen dan dwingen, gelovigen te worden? Doch geen ziel kan geloven
zonder verlof van Allah. En Hij werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken.”
Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt,
bindt hen dan vast.”
Afwijzing van de vrijheid van meningsuiting tot aan de strafbaarheid van gedachtemisdaden in de
islam
Soera 47-9: “Dat is omdat zij, hetgeen Allah heeft geopenbaard, haten, daarom maakte Hij hun
werken vruchteloos.” Soera 2-231: “En drijft niet de spot met Allahs geboden en gedenk Allahs gunst
aan jou en (gedenk) het Boek en de wijsheid, die Hij je heeft neer gezonden, waarmee Hij je vermaant.
En vrees Allah en weet, dat Allah de Kenner is van alle dingen.” Soera 9-63: “Weten zij niet, dat hem
die Allah en Zijn Boodschapper vijandig gezind is het Vuur der hel wacht, waarin hij zal vertoeven?
Dat is de grote vernedering.” Soera 25-77: “Zeg: ´Mijn Heer zou niets om U geven als je niet bidt. Je
hebt de waarheid verloochend en weldra zal de straf (u) worden opgelegd´.” Soera 33-57:
“Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah heeft hen in deze wereld en in
het Hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen bereid.” Soera 33-21: “Voorwaar,
gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest,
en die Allah vaak herdenkt.” Soera 33-38: “Er moet voor de profeet geen bezwaar zijn betreffende
hetgeen Allah voor hem geordend heeft. Dit is ook de handelwijze van Allah met hen die vóórdien
zijn heengegaan – en het gebod van Allah is een vastgestelde verordening.” Soera 33-50: “Profeet,
Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en
degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de
dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van
moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet
toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen.”
Immoraliteit van de profeet? Dat kan niet. Om dat de denken is een gedachtemisdaad. Dat was het al toen
hij nog leefde: Soera 33-53: “…En het past u niet de boodschapper van God lastig te vallen…”Soera
49-2: “O gij gelovigen, verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en spreekt niet hardop tot
hem, zoals gij hardop tot elkander spreekt, opdat uw werken niet vruchteloos mogen worden zonder
dat gij het bemerkt.” Soera 33-58: “En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat
dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde.” Soera
5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar
streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun
handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land
worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij
een grote straf ontvangen.Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw
macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 7-204: “En wanneer de
Koran wordt voorgedragen, luistert er naar en weest stil, opdat u barmhartigheid moge geschieden.”
Wraak voor elke vorm van islamkritiek:Soera 43-24/25: “Zij (de boodschappers) zeiden: “Hoewel wij u
een betere leiding brengen dan hetgeen gij uw vaderen hebt zien volgen?” Zij zeiden: “Waarlijk, wij
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verwerpen datgene waarmede gij gezonden zijt.” Daarom straften Wij hen; ziet dan hoe het einde der
loochenaars was.”
Afwijzing van de kunstvrijheid door de islam
Afbeeldingsverbod: Soera 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn
niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt
zijn.”Kunstvernietiging, beeldenstormen/iconoclasmeplicht van de moslims: Soera 21-52+58: “Toen hij tot
zijn vader en tot zijn volk zeide: “Wat zijn deze beelden waaraan je zo gehecht bent? Alsdan brak hij
ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem zouden wenden.” Daarom is het niet
verwonderlijk, dat de boeddhistische kunst overal daar, waar de islam zijn intrede deed, vernietigd werd. De
islam stopt ook niet voor het Wereldcultuurerfgoed.
Bestrijding van de wetenschap en de vooruitgang door de islam
Soera 7-158: “Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper
van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is
geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom
in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn
woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.”
Soera 3-160: “Als Allah u helpt, zal niemand u overweldigen, maar als Hij
u verlaat, wie is er dan die u buiten Hem kan helpen? In Allah zullen de
gelovigen hun vertrouwen leggen.” Er bestaat een verbod op medischpsychologische attesten betreffende de grote fantasieën van Mohammed: Soera 7-184: “Hebben zij er niet
over nagedacht dat er in hun metgezel (Mohammed) geen krankzinnigheid is? Hij is slechts een
duidelijk waarschuwer.”, volgens welk Mohammeds geestelijke ziekte al duidelijk was voor zijn tijdgenoten,
maar niet mocht worden onderzocht. Soera 15-6: “En dezen zeggen: “O, gij, tot wie de vermaning is
neer gezonden, je bent voorzeker bezeten.”Soera 21-5: “Neen,” zeggen zij, “verwarde dromen; neen,
hij heeft het verzonnen; neen, hij is een dichter. Laat hem ons een teken brengen zoals de vroegere
(profeten) dit hebben gebracht.” Soera 23-70: “Of zeggen zij: “Hij is krankzinnig?” Neen, hij heeft hun
de Waarheid gebracht maar de meesten hunner houden niet van de Waarheid.” Soera 34-7/8+46: “En
de ongelovigen zeggen: “Zullen wij u een man aanwijzen die u meedeelt dat wanneer gij door bederf
uiteen valt, gij dan opnieuw zult worden geschapen?” “Heeft hij een leugen uitgedacht over Allah, of
is hij een waanzinnige?” Neen, zij die niet in het Hiernamaals geloven zullen onder de straf lijden, en
zij zijn ver afgedwaald.” Zeg: “Ik raad u aan slechts één ding te doen; dat gij paarsgewijze en alleen
voor Allah staat en dan nadenkt. En (gij zult weten) dat er geen krankzinnigheid in uw metgezel is; hij
is voor u slechts een waarschuwer vóór een strenge straf (komt).” Soera 37-36: “En zeiden: “Zullen
wij onze Goden voor die waanzinnige dichter opgeven?” Soera 68-2: “Gij zijt, bij de gratie van uw
Heer, geen krankzinnige.” Soera 10-32+37: “Zo is Allah, uw ware Heer. Wat is er buiten de waarheid
anders, dan dwaling? Waarheen word je dan afgewend? En deze Koran kon door niemand buiten
Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een
uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.” Er bestaat een
verplichting om te geloven in astronomische onzin: Soera 22-65: “…En Hij weerhoudt de hemel ervan op
aarde te vallen behalve met Zijn toestemming….” Een verplichting om in aerodynamische onzin te
geloven: Soera 67-19: “Hebben zij de vogelen niet boven hun (hoofden) gezien, die hun vleugels
uitspreiden en ineenvouwen? Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij ziet alle
dingen.” Een nadrukkelijke afwijzing van iedere vorm van evolutie: Soera 30-30:“Daarom, richt uw
aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen
heeft geschapen. – De schepping van Allah kent geen verandering. – Dat is het ware geloof. Maar de
meeste mensen weten het niet.” Soera 32-4: “Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er
tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon. Gij hebt geen helper of bemiddelaar
buiten Hem. Wilt gij dan geen lering (hieruit) trekken?” Verbod op wetenschappelijke of “überhaupt
maatschappelijke vooruitgang: Soera 33-62: “Voorwaar, zo was Allahs handelwijze met degenen die
voordien zijn heengegaan en in Allahs handelwijze zult gij geen verandering vinden.” Soera 469:“Zeg: “Ik ben geen nieuwe boodschapper, noch weet ik wat met u of mij zal geschieden. Ik volg
alleen hetgeen mij is geopenbaard; en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer.”
Dictatoriaal beheer van huwelijk, familie, nageslacht
door de islam
Soera 24-32: “En huwt uw weduwen en de
deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke
slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn
overvloed verrijken, want Allah is milddadig,
Alwetend.” Soera 24-59: “En wanneer de kinderen
onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij
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verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn geboden
duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.” Soera 33-36: “En het betaamt de gelovige man of vrouw niet,
wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou
zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk
afgedwaald.” De legitimering van gedwongen huwelijken staat dus al helemaal aan het begin van de islam:
Soera 2-221: “En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is
beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet
aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een
afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen.”Eenzijdige scheiding alleen door de man: Soera 2-229:
“Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met
vriendelijkheid weg.” Devaluatie van het gezin: Soera 8-28:“En weet, dat uw bezittingen en uw
kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is.” Ideologische
splijting van het gezin, net zoals in het communisme en nationaalsocialisme:Soera 9-23: “O jij, die gelooft,
neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie
onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.” Soera 64-14: “O, gij gelovigen, er zijn onder
uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht.”Het verhaal van de
vermoorde jongeling spreekt voor zich: Soera 18-74+80: “Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap
ontmoetten en hij deze doodsloeg. En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij
vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.” Eermoorden en
ongehoorzame zoons en dochters zijn daarom geen bedrijfsongeval van de islam, maar zijn volledig in
overeenstemming met de theologie en pedagogiek van Mohammed.
Afwijzing van de privésfeer en van het brief-, post- en telefoongeheim
Soera 58-8+10: “Hebt gij degenen niet waargenomen, wie de geheime samenzwering was verboden
maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde,
overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? Geheime samenzwering gaat alleen uit
van Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan hun niet schaden dan
met Allahs toelating. Laat dus de gelovigen in Allah hun vertrouwen stellen.”
Afwijzing van de principes van een moderne economie door de islam
Soera 2-275: “Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met
krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: ´Handel is gelijk aan rente´, terwijl Allah de
handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en
er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En
zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.” Soera 6-141:
“…Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”
Kwetsbaarheid van de woning in de islam
Soera 59-2: “Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de
eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen
zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en
wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen
vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.” Soera 4-89: “…grijpt hen dan en
doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
Communistische afschaffing van het eigendom in de
islam om de jihad te financieren
Eigendom verplicht tot de jihad: Soera 9-34: “En degenen,
die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van
Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke
straf mee.”
Geen bescherming van eigendom in de islam:
rooftochten, buit en onbegrensde herverdeling
Soera 8-1: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord:
´De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper´.” Soera 9-29: “Bestrijdt diegenen onder de
mensen van het Boek, die in Alla noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat
Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat
zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Soera 2-254: “O, jij die gelooft,
geef van hetgeen Wij (Allah) je hebben geschonken, voordat de dag komt, waarop noch handel, noch
vriendschap, noch voorspraak zal zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen.” Soera 57-10:
“Waarom geeft gij niet terwille van Allah, terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde
behoort? Degenen onder u die (geld) besteedden en streden vóór de overwinning zijn niet gelijk
maar hoger in rang dan degenen die nadien (geld) besteedden en streden…”
Geen asiel voor geloofsvluchtelingen in de islam
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Geen veiligheid voor christelijke vluchtelingen uit islamitische landen: Soera 2-191: “En doodt hen, waar je
hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan
doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89: “En indien zij tot vijandschap
vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun
midden.” Soera 42-8:“Doch de onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper hebben.”
Onverenigbaarheid van de islam met een laïcistische staat en de afwijzing van de democratie
Soera 29-45: “…En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste…” Soera 2-20: “…Allah heeft
macht over alle dingen.” Soera 4-59: “O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en
degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn
boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” De
islamitische regeringsvorm is de theocratie. Eerst moet Allah gehoorzaamd worden, daarna de profeet en
dan de autoriteit: Soera 7-54:“Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen
schiep;…” Soera 2-115: “En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen je je ook wendt,
daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.” Soera 73-9: “Hij
(Allah) is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem
daarom tot uw Beschermer.” Soera 3-189: “En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der
aarde en Allah heeft macht over alle dingen.” Soera 7-61: “Hij zeide: “O, mijn volk, er is in mij geen
dwaling, doch ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden.” Soera 114-1: “Zeg: ´Ik zoek mijn
toevlucht bij de Heer der mensen´.” Soera 2-229: “… wie de door God voorgeschreven grenzen
overschrijden, zijn overtreders.”
De handhaving van de theocratie d.m.v. oorlog en geweld in de islam
Soera 2-279: “Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn
boodschapper;…”Kalifaat in plaats van democratie en parlementarisme: Soera 3-26: “Zeg: ´O, Allah,
Heer van het Koninkrijk, Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt terug van wie Gij wilt. Gij
verheft, wie Gij wilt en vernedert, wie Gij wilt. Slechts in Uw hand is het goede. En Gij hebt macht
over alle dingen´.”Bevoegdheid tot wetgeving van de oemma, de gemeenschap van de moslims: Soera 3194: “Onze Heer, schenk ons hetgeen Gij ons door Uw boodschappers hebt beloofd en verneder ons
niet op de Dag der Opstanding. Voorzeker, Gij breekt de belofte niet.” Soera 9-71: “En de gelovigen
(…) Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade…” Soera 3-110: “Gij (Moslims) bent het
beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is
en gelooft in Allah….”
Gehoorzaamheid in plaats van zelfbeschikking in de islam
Soera 24-51: “Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over
hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: “Wij horen en wij gehoorzamen.” Dezen zijn het die
zullen slagen.”
Afschaffing van het recht op verzet door de islam
Soera 8-25: “En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal
treffen. En weet, dat Allah streng is in het straffen.” Soera 33-61: “Vervloekt zijn zij (huichelaars en
onruststokers); waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.”
Ondermijningsplicht van de moslims tegenover de ongelovige staat in de islam
Omgekeerd is de moslim tegenover geen enkele niet-islamitische regering verplicht tot loyaliteit en
gehoorzaamheid: Soera 76-24: “Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en
gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.” Iedere assimilatie is dus in werkelijkheid,
zoals de leidende Turkse politicus het in onze dagen heeft uitdrukt, een zonde.
Afwijzing van de dierenbescherming door de islam
Soera 22-34: “En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij
de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven.” Soera 108-2: “Bid
daarom tot uw Heer en offer.”
Natuurvernietiging door de islam
Soera 59-5: “Welke palmbomen gij ook hebt neder gehouwen of op hun wortels hebt laten staan, het
was met Allahs toelating, opdat Hij de overtreders mocht vernederen.” Een ieder, die de Jihad boven
de natuurlijke bestaansgrond (destijds palmbomen) plaatst, deinst vanzelfsprekend ook niet terug voor het
inzetten van ABC-wapens.
Plicht tot de totale oorlog en tot de Derde Wereldoorlog in de
islam
Gebod van de wereldwijde Jihad-oorlogvoering, totdat er alleen
nog maar islam is: Soera 2-193: “En bestrijdt hen, totdat er geen
vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.”
Soera 2-279: “Maar indien je dit niet doet, bereid je dan ten oorlog
met Allah en Zijn boodschapper.” Soera 2-94: “Zeg:´Indien het
tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor jou is, met
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uitsluiting van andere mensen, wens dan eer de dood, als je te goeder trouw bent´.” Soera 2-154: “En zegt
niet van degenen, die voor Allahs zaak zijn gedood, dat zij dood zijn – neen, zij leven, maar je merkt het
niet.” Soera 2-244: “Strijd voor de zaak van Allah en weet, dat Allah Alhorend, Alwetend is.” Soera 3-121:
“Toen je in de vroege morgen van uw huisgezin wegtrok om de gelovigen hun plaatsen voor het gevecht aan
te wijzen, – Allah is Alhorend, Alwetend –.“ Soera 3-140: “Als gij (Moslims) letsel krijgt (in de strijd); dat volk
(de tegenstander) is reeds een dergelijk letsel overkomen. Zulke dagen laten Wij onder de mensen wisselen,
opdat Allah degenen, die geloven onderscheidde en uit uw midden getuigen (martelaren) neme en Allah
heeft de onrechtvaardigen niet lief.” Soera 3-158: “En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot Allah
zul je worden teruggebracht.” Soera 3-169: “En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood,
als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.” Soera 4-66: “En indien Wij
hun hadden geboden: ´Wijdt u ten dode´ of: ´verlaat uw huizen´ zouden zij het met uitzondering van
weinigen hunner niet hebben gedaan en indien zij hetgeen hun gemaand was te doen, hadden gedaan, zou
het voor hen zeker goed zijn geweest en het, beste ter versterking (van hun geloof).” Soera 4-71:“O, gij die
gelooft, neemt uw voorzorgsmaatregelen, rukt dan op in afzonderlijke groepen of allen tezamen.”Soera 4-74:
“Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de
zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra
zullen Wij hem een grote beloning geven.” Soera 4-76: “Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah,
maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan;
voorzeker, Satan’s plan is zwak.” Soera 4-84: “Strijd daarom voor de zaak van Allah – slechts gij wordt
verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat Allah de macht der ongelovigen zal
beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.” Soera 5-35: “O gij die gelooft,
vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen.”
Soera 6-32: “Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch voor degenen die Allah
vrezen, is het tehuis van het Hiernamaals beter. Wil je dan niet begrijpen?” Soera 29-64: “Het tegenwoordige
leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke
Leven, als zij dit slechts konden begrijpen!”Soera 6-45: “Zo werd de levensader van de mensen, die slecht
handelden, afgesneden. Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.” Soera 8-60: “En maakt aan de grens
alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en
uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook
voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden
aangedaan.” Soera 8-65: “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die
stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der
ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. De wrede martelaars- en
oorlogsideologie is in talloze soera´s te vinden: Soera 9-14: “Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen
straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat
gelooft, verlichten.” Soera 9-20: “Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun
bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste
rang. Dezen zullen zegevieren.” Soera 9-36: “En bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen, zoals zij
u bestrijden en weet, dat Allah met de rechtvaardigen is.” Soera 9-41: “Gaat voort licht of zwaar,
streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor jou als je het slechts
weet.” Soera 9-73: “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens
hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.” Soera 9-123: “O, jij die gelooft, bestrijdt
de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de
godvruchtigen is.” Soera 17-19: “En een ieder die het Hiernamaals begeert en er naar streeft zoals er
naar gestreefd behoort te worden terwijl hij een gelovige is, deze is het wiens streven zal worden
beloond.” Soera 61-4:“Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende
gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” Soera 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen
hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah
en zij doden en worden gedood.” De cijfers 9 en 111 zijn geen toeval, want het is deze soera die de
daders van 9/11 geïnspireerd heeft.Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en
Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij
gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links,
worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld
zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.” “Dit, met uitzondering van hen die
berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind,
Genadevol is.” Soera 2-98: “Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en
Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen.” Soera 2-191: “En doodt hen,
waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger
dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien
zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 2-193: “En
bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.” Soera 2279: “Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper; indien je
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berouw hebt is voor u het oorspronkelijke kapitaal: zo zult jij geen onrecht doen, noch zal je onrecht
worden aangedaan.” Minderwaardigheid van de foute moslim, die wegloopt voor de gewapende Jihad:
Soera 4-95: “Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet
gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft
degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en
aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken
door een grote beloning.” Soera 49-15: “De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn
boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak
van Allah strijden. Zij zijn de waarachtigen.” En de psychische bevrijding: Soera 8-17: “Gij dooddet hen
niet, doch Allah was het, Die hen doodde.” Soera 28-59: “En uw Heer is niet zo, dat Hij steden
vernietigt, voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord
verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn.” Het einde
van de Derde Wereldoorlog is pas bereikt als er alleen nog moslims zijn: Soera 8-39: “En bestrijdt hen
totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet
Allah voorzeker hetgeen zij doen.” Soera 48-28: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de
godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere)
godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.”
Soera 8-1/2: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de
boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt
Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” “Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol
vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden
voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.”
Theocratisch systeem islam
Soera 2-2: “Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.”
Soera 2-4: “En die geloven in hetgeen je is geopenbaard en in hetgeen vóór je is geopenbaard, en
een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.” Onveranderlijk is niet de grondwet, alleen de
koran:Soera 6-115: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand
kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.”
Doodscultus islam: Wraak, doodstraf, vernietiging
Soera 2-178: “O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven.” Soera 2-191: “En
doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want
vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin
bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”
Soera 5-45: “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus,
oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden.” Soera 17-33: “En doodt
niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt. En wie onrechtvaardig is
gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet
buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.”
Conclusie
Soera 85-21: “Voorwaar, het is een glorierijke Koran.”
Een twijfelachtige troost voor alle islamhaters: Soera 40-10: “De
ongelovigen zullen worden toegesproken: “Het misnoegen van Allah
was groter dan uw eigen misnoegen toen gij tot het geloof werd
geroepen doch gij dit verwierpt.”
Bron:
www.pi-news.netAuteur: Michael C. Schneider
https://ejbron.wordpress.com/2014/01/02/koran-handboek-voor-devernietiging-van-de-mensheid/

Algemene WAARSCHUWING in uw EIGEN belang i.v.m. identiteitsDIEFSTAL
Doe altijd persoonlijk aangifte en laat u nooit verleiden om dat anders te doen: dat is vragen om
identiteitsDIEFSTAL.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12884219/__Aangifte_kan_straks_overal__.html
Achtergrond-info: http://tinyurl.com/6lpxpg5
Politie-ambtenaren die van de burger verlangen dat ze hun ID-papieren via een scanner het net op gooien,
moeten maar een andere baan gaan zoeken: die lappen nl. bepaalde wetgeving aan hun laars!
http://tinyurl.com/bp7mrlg (pdf van cbpweb.nl)
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Boetes weer duurder, woede over ‘spekken staatskas’
Verkeersboetes zijn sinds gisteren weer duurder. Dit keer
vanwege de hogere administratiekosten van het Centraal
Justitieel Incasso Bureau. Die kosten zijn met 30 procent
gestegen, van 7 naar 9 euro. En dat leidt tot woede.
Dat meldt het AD. “Dit heeft niets meer met veiligheid te
maken”, zegt Geert Priem, voorzitter van politievakbond
ANPV. “Boetes zijn bedoeld om het verkeer veiliger te
maken, niet om de staatskas te spekken.”
Ook de ANWB is ontstemd. “De boetefabriek dient als
inkomstenbron voor de overheid, dat kan niemand meer ontkennen”, zegt ANWB-woordvoerder Ad Vonk.
Zelfs oud-verkeersofficier van justitie Koos Spee zegt tegen de krant dat dat de hogere administratiekosten
‘nergens op slaan’. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat de verhoging nodig is om gestegen
personeelskosten te dekken.
RTL Nieuws

Oostenrijk sloopt 300 moskeeën en verbiedt preken uit de koran in het Arabisch
08/12/2015
Oostenrijk neemt krachtige maatregelen tegen
de “vreedzame” ideologie islam en sluit 300
moskeeën, het stopt ook met financiering van
islamitische instellingen. De koran prediken in
een andere taal dan in Duits is verboden.
Oostenrijk is bevreesd voor de gevolgen van de
waanzinnige politiek wat een multiculturele
samenleving wil creëren waar gewelddadige
jihad-dwepende moslims en islam zich sneller
verspreidt als meel in een storm, en heeft besloten 300 moskeeën te sluiten in het land.
Het land snijdt ook in de financiële bijdrages aan islamitische instellingen en bepaalt in een nieuwe
wetgeving dat openbare lezingen uit de koran alleen nog maar in het Duits zijn toegestaan, en verbiedt strik
koran lezingen in een andere taal zoals bijvoorbeeld Arabisch of Turks.
Alle buitenlandse bijdragen met betrekking tot de bouw / exploitatie van moskeeën zijn verboden en worden
geconfisqueerd. Oostenrijk vreest voor de ”Gates of Underworld” nadat een groot aantal illegale islamitische
migranten het land zijn binnengevallen en met hun fanatieke islamitische geloof gezien worden als een
”Hydra” die de blanke christelijke Oostenrijker dreigt uit te roeien.
Oostenrijk realiseert zich ook dat lezingen uit de koran door imams in het Arabisch of Turks jonge jihadisten
tot onwettige handelingen kan verleiden, aangezien de imams elke interpretatie kunnen geven uit een
koranvers die ze willen, zonder dat iemand die Arabisch verstaat begrijpt wat ze bedoelen.
Een nieuw wetsvoorstel ligt nu in het Oostenrijkse parlement in behandeling, met overeenstemming van de
meerderheid van de Oostenrijkse regering, om onmiddellijk tot sluiting over te gaan van 300 illegale
moskeeën die momenteel in Oostenrijk actief zijn.
Wat de moslims in Oostenrijk het meest ergert is de nieuwe wet die vereist dat in het openbaar uit de koran
alleen nog maar in het Duits gepredikt mag worden. Leningen aan islamitische instellingen worden ook
ingetrokken, aangezien deze beschouwd worden als indirecte financiering van terroristische organisaties
zoals de IS.
Artikel bevindt zich op de Griekse site kalamatanews.gr.
De Britse krant telegraph.co.uk schreef reeds in februari van dit jaar dat Oostenrijk een groot aantal van
deze nieuwe wetten zal goed keuren.
Austria’s parliament has pushed through controversial reforms to the country’s law on Islam, banning foreign
sources of funding and requiring imams to speak German. […]
It also requires the nearly 450 Muslim organisations in the country to demonstrate a ”positive approach
towards society and the state” in order to continue receiving official licensing.
Bron:
http://www.exponerat.net/osterrike-stanger-300-moskeer-forbjuder-koranpredikan-pa-annat-sprak-an-tyska/
http://rommelig.com/page/6/
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Wordt 2016 jaar van Merkels ‘ons land is van iedereen’ of Zemans ‘immigratie is invasie’?
Duitsers zappen massaal weg tijdens Merkels toespraak – President Zeman: Dit land is ONS land en NIET
van iedereen
‘Kans’ of ‘Invasie’?
Duitsland en Tsjechië, twee buurlanden, twee EU-lidstaten –
maar het enorme verschil tussen hun visies op wat er nu
gaande is in Europa kon niet duidelijker worden uitgedrukt in de
kerst- en nieuwjaarstoespraken van bondskanselier Angela
Merkel en president Milos Zeman. Merkels boodschap was
glashelder: ons land is van iedereen die hier maar komen wil,
en mensen die het daar niet mee eens zijn horen niet in
Duitsland thuis. Zeman noemde de migratiegolf juist een
‘zwarte schandvlek’, een ‘Trojaans paard’ en een ‘georganiseerde invasie, en geen spontane
vluchtelingenstroom.’
‘Bewaren staatsgrenzen vroeger normaal, maar is nu kilte en haat’
Uit kijkcijfers blijkt dat de veel Duitsers de toespraak van hun kanselier niet langer konden aanhoren en
massaal weg zapten (4), zeker toen ze stelde dat Duitsers die vinden dat hun eigen land van henzelf is en
anderen willen ‘uitsluiten’ vol ‘kilte en haat’ zitten.
Econoom Norbert Häring, tevens auteur, redacteur (Handelsblatt en World Economic Review) en codirecteur van de World Economic Association, constateert dat het Merkel niet gaat om het tijdelijk
beschermen van oorlogsvluchtelingen, noch om hen te helpen straks hun eigen landen weer op te bouwen,
maar enkel ‘om permanente immigratie’.
‘En ja, ik wil als Duitser de ongeveer 7 miljard mensen die geen Duitsers zijn en hier geen toestemming
hebben te blijven, uitsluiten. Dat is namelijk de normale functie van staatsgrenzen. Anders kan een
gemeenschap nauwelijks functioneren. Tot voor kort was dit heel normale politiek, maar nu zou het een
teken van haat, kilte en rechts extremisme zijn. Hoe snel zijn de normen toch verschoven.’ (5)
‘Naastenliefde is dekmantel; Snelle integratie is slechtste beleid voor thuislanden’
Onder ‘dekmantel van naastenliefde’ wordt een nieuw immigratiebeleid ‘erdoor gedrukt’. ‘En deze dekmantel
maakt het makkelijk om rechtse critici te belasteren, en zorgt dat linksen er in hun grenzeloze naïviteit
moeilijk iets tegenin kunnen brengen. In plaats daarvan ondersteunen ze Merkel liever tegen de opkomst
van de AfD... AfD aanhanger tot onmensen verklaren leidt tot niets en doet velen onrecht.’
In Härings ogen kan Europa niets slechter doen dan de migranten zo snel mogelijk proberen te integreren.
‘Ze zouden moeten worden opgevangen totdat ze weer kunnen terugkeren naar hun thuislanden... Snelle
integratie betekent enkel dat van de landen die men heeft platgebombardeerd en in chaos heeft gestort, hun
inwoners die nodig zijn voor de wederopbouw uit pure elite-egoïsme worden weggenomen.’
‘U werkt in opdracht van buitenlanders en wilt het Duitse volk afschaffen’
Herbert Gassen, een 87 jarig CDU-lid die tientallen jaren lang actief was voor de christendemocraten,
sprong eveneens in de pen en schreef een vernietigende brief aan Merkel die op tal van sites werd
gepubliceerd. Gassen beschuldigt de kanselier ervan Duitsland voor pro-islamitische politieke doeleinden te
misbruiken, het Duitse volk in het kader van een communistische wereldrevolutie te willen afschaffen, en met
de migrantentoestroom opstanden en mogelijk zelfs burgeroorlogen in Europa te veroorzaken.
Merkels opening verraadde feitelijk onmiddellijk hoe ze tegen ‘haar’ land aankijkt: ze groette niet het Duitse
volk, maar ‘alle burgers van deze wereld’. Als eerste verwijt Gassen haar de enorme financiële lasten die ze
de Duitsers heeft opgelegd door het sluiten van allerlei EU-verdragen, en het overdragen van bevoegdheden
en de nationale soevereiniteit aan Brussel. ‘U werkt daarmee in opdracht en naam van buitenlanders.’
‘Met geleerd taalgebruik... sluit u Duitsers die van hun vaderland houden en hun geschiedenis kennen uit
van politieke meningsvorming, omdat u de sympathisanten van de communistische ideologie financieel en
ideologisch ondersteunt.’
‘U heeft het Duitse volk smadelijk verraden’
‘De macht over Duitsland is u de roep van een Muezzin (de islamitische gebedsomroeper) waard... U heeft
het gebod dat voorrang geeft aan het christendom voor het Duitse volk, ja, voor Europa, dat gegarandeerd
wordt in de inleiding van de Grondwet, smadelijk verraden.’ Met de ongecontroleerde en onbeperkte komst
van miljoenen mensen met vreemde culturen en moorddadige religies, die amper in een generatie te
integreren zijn, ‘creëert u een voedingsbodem voor toekomstige militante opstanden, zo niet zelfs
burgeroorlogen’, en ‘vernietigt u de Europese beschaving.’
Duitsers die het niet met de komst van miljoenen moslimmigranten eens zijn worden door haar weggezet als
‘duistere Duitsers’ en zelfs ‘het gepeupel’. ‘Tegelijkertijd mogen de (ultralinkse) antifascistische autonome
vechttroepen in hun strijd tegen rechts ongestraft ‘Duitsland verrek (of crepeer)!’ scanderen.’
Nationaliteiten worden vernietigd voor wereldrevolutie
Bovendien veroorzaakt Merkel met haar welkomsbeleid steeds meer ellende onder het autochtone Duitse
volk, waarvan inmiddels miljoenen kinderen in armoede moeten leven. ‘U heeft Duitsland financieel,
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materieel en spiritueel op de grofste wijze beschadigd,’ ook door de grote Duitse denkers en 1000 jaar oude
cultuur volledig uit het onderwijs te halen. ‘Dat komt overeen met de Marxistische basisregels een volk
dommer te maken en het te laten verdwijnen. Het doel is door de vernietiging van nationale ideeën de
wereldheerschappij te veroveren, dus een wereldrevolutie.’
Daarbij constateerden ook tal van andere commentatoren en analisten, zoals economisch journalist Rainer
Hank (Frankfurter Allgemeine), dat Merkel zowel wat de redding van de eurozone als haar migrantenbeleid
betreft alle bestaande wetten heeft gebroken ‘om haar droom van grenze(n)loze solidariteit te
verwezenlijken.’’ (1)
AfD: Merkels ‘kans’ is groot gevaar; Wij willen niet in een Arabisch land veranderen!
AfD woordvoerder Alexander Gauland noemde Merkels toespraak ‘bijna cynisch’ en ‘volkomen aan de
realiteit voorbij gaand... De ongecontroleerde immigratie is géén kans voor Duitsland, maar een gevaar voor
onze samenleving. Wij willen niet dat Duitsland door zo’n toestroom in een Arabisch land verandert...
Iedereen kan hier komen, of het nu een terrorist, economische migrante of vluchteling is, inclusief
gezinshereniging. Deze toestand leidt ons direct naar maatschappelijke chaos. Wie zoiets als een ‘kans’
mooi praat, ontbreekt het duidelijk aan iedere realiteitszin.’ (2)
Tsjechisch president: Migrantenstroom is schandvlek en invasie
Nog geen 300 kilometer ten zuiden van Berlijn denkt men in een andere Europese hoofdstad totaal anders
over de miljoenen moslims die Merkel en Brussel naar Europa halen. De Tsjechische president Milos Zeman
zei tijdens zijn kersttoespraak weliswaar te doen te hebben met de kinderen en ouderen onder de
vluchtelingen, maar toch vooral gezonde jonge mannen te hebben gezien. Hij vroeg zich af waarom die niet
de wapens hebben opgepakt om tegen ISIS en voor de bevrijding van hun eigen landen te vechten. ‘Door
weg te gaan hebben ze ISIS juist versterkt.’
‘De migratiegolf is een zwarte schandvlek,’ aldus Zeman. ‘De politici die hun ogen hiervoor sluiten en zeggen
dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, doen mij herinneren aan een Praagse burgemeester die tijdens
de overstromingen op de brug stond en zei: ‘de situatie is uitstekend’. Twee uur later stroomde het water de
Praagse metrotunnels in.’
De president verwees naar Cassandra, de dochter van de mythologische koning van Troje, die de inwoners
vergeefs waarschuwde voor hun aanstaande ondergang. ‘Ik ben er vast van overtuigd dat we te maken
hebben met een georganiseerde invasie, en niet met een vluchtelingenbeweging.’
‘Dit land is ONS land en NIET van iedereen’
Zeman verwees ook nog naar een spandoek van pro-migranten demonstranten met de tekst ‘Refugees
Welcome – Dit land is niet van ons’. Op dringend verzoek werd deze tekst ‘in een iets minder domme
uitspraak veranderd: ‘Dit land is van iedereen’. Aan het einde van mijn kerstboodschap wil ik u graag twee
dingen zeggen: Dit land is ONS land, en dit land is en kan NIET voor iedereen zijn.’
Xander - ; (1) Epoch Times ; (2) Epoch Times ; (3) Epoch Times / YouTube ; (4) KOPP ; (5) Norbert Häring
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Wordt-2016-jaar-van-Merkels-ons-land-is-van-iedereen-ofZemans-immigratie-is-invasie

Exact zoals voorspeld: Haagse islampartij wil hondenverbod
Posted on 19/02/2015 by Fubar
Het moet verboden worden in Den Haag om een hond als
huisdier te hebben. Dat vindt tenminste het Haagse raadslid
Hasan Küçük van de Islam Democraten, zo meldt De Telegraaf.
Volgens de moslimpartij horen de viervoeters in de natuur en niet
in een huis. Küçük vindt het houden van honden
dierenmishandeling en daarom zou het volgens hem strafbaar
moeten worden.
Hij reageerde tijdens een debat in de gemeenteraad afgelopen donderdagavond dan ook fel op een voorstel
van de Partij voor de Dieren om meer rekening te houden met ‘s mans beste vriend. Al beschouwen de
meeste moslims honden als onreine dieren.
PVV-raadslid Paul ter Linden had er het volgende over te zeggen: “In dit land zijn huisdieren gewoon.
Als je daar niets mee hebt, moet je maar in een ander land gaan wonen.”
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2012/01/haagse-islampartij-wil-hondenverbod
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Hoge boetes voor beledigen transgender
De Amerikaanse stad New York neemt het voortouw in de politiek
correcte waanzin want daar kun je vanaf nu een boete krijgen van
250.000 Dollar voor het beledigen van een transgender.
Wanneer zijn gevoel hem dat ingeeft dan kan iedere man zich daar
verkleden als vrouw en gebruikmaken van de dames WC en kleedkamer.
Alhoewel we de laatste tijd regelmatig schrijven over dat politieke
correctheid wordt ingezet om de massa het zwijgen op te leggen en dat
we met dit fenomeen te maken hebben met een wapen van de New World
Order, wordt hier waarschijnlijk door veel mensen nog veel te licht over gedacht.
Nog wel, want ongetwijfeld zal de bulk van de bevolking in de nabije toekomst echt met dit fenomeen te
maken gaan krijgen. Wij durven nu al te voorspellen dat 2016 het jaar van de politieke correctheid gaat
worden. Hoe ver dit ook bij ons zal gaan binnenkort, blijkt uit de situatie zoals die nu bijvoorbeeld in New
York bestaat. De stad waar politieke correctheid volledig uit de hand dreigt te lopen.
Zo kun je vanaf vandaag in New York een boete krijgen van 250.000 Dollar als je bewust iemand beledigt
die transgender is. Dit hoef je dan nog niet eens te doen door die ander uit te schelden of iets dergelijks; een
transgender vrouw "hij" noemen, is al voldoende. Ook als je weigert om een transgender toegang te
verlenen tot het damestoilet. De richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de New York City Commission on
Human Rights gelden in hoofdzaak voor verhuurders, werkgevers en bedrijven, maar zullen inclusief
bijbehorende boetes ongetwijfeld hun invloed hebben op de vrije meningsuiting in de stad.
Je kunt erop wachten natuurlijk dat deze nieuwe regels een hele serie schadeclaims en aanklachten zal
opleveren wanneer de transgenders gebruik gaan maken van hun nieuwe “rechten”.
Volgens de voornoemde Commissie moeten werkgevers voortaan de employee aanspreken met de
achternaam, voornaam en titel die hun voorkeur geniet.
Zo mag een werkgever bijvoorbeeld niet weigeren om iemand Jane te noemen als die dat wil en niet John
zoals in zijn/haar identiteitsbewijs staat. Uiterlijke kenmerken hebben nergens meer mee te maken en dienen
volledig genegeerd te worden. Als een leuk uitziende vrouw mijnheer Jan Jansen genoemd wil worden
omdat dit beter overeenkomt met hoe zij/hij zich voelt dan dient eenieder dit te respecteren, zo niet dan krijg
je een forse boete.
Het wordt nog gecompliceerder want je hebt tegenwoordig allerlei geslacht neutrale woorden. In het Engels
bijvoorbeeld wordt “he” of “she” vervangen door ze. “His” of “her” wordt vervangen door “hir”. Een zin zoals
bijvoorbeeld: “He walked to his car” of “She walked to her car” wordt een geslacht neutrale zin door: “Ze
walked to hir car”.
Vanaf vandaag moet iedere transgender in New York in staat zijn het toilet of kleedkamer van hun voorkeur
te gebruiken.
Er is dus niets wat een als vrouw verklede man belet om een dameskleedkamer binnen te lopen. Maakt niet
uit dat er op het identiteitsbewijs “man” staat, hij/zij mag niet geweigerd worden tenzij op straffe van een
forse boete.
Met andere woorden, ook dames en heren WC’s kunnen worden opgedoekt want ongeacht hoe iemand eruit
ziet, toegang mag nooit worden geweigerd.
Het schijnt op dit moment een rage te zijn op Amerikaanse universiteiten om politiek correct te spreken. Een
onderzoek heeft aangetoond dat 62 procent van de universiteiten een bepaald “spreekgedrag” heeft
ingevoerd welke volkomen afwijkt van de vrijheid van meningsuiting zoals die in de grondwet is vastgelegd.
Studenten wringen zich in allerlei bochten om te proberen geen taal te gebruiken die misschien uitgelegd
zou kunnen worden als racistisch, sexist of bedreigend.
Het betreft bovendien niet één universiteit, het is een fenomeen dat zich door heel Amerika voor doet.
Zoals bijvoorbeeld bij de University of Michigan, waar nu overal posters hangen met de waarschuwing geen
dingen te zeggen waardoor de gevoelens van een ander worden gekwetst.
Er volgt dan een hele rij woorden die niet meer gezegd mogen worden. Woorden als “crazy”, “insane”,
“retarded”, “gay”, “illegal alien” en nog vele andere zijn verboden.
Daarnaast gaat het algehele niveau ook aardig omhoog bij de Amerikaanse universiteiten waar je nu zoals
de volgende colleges kunt volgen:
Wat als Harry Potter echt bestond?
Lady Gaga en de sociologie van beroemd zijn
Filosofie en Star Trek
Leren van Youtube
Hoe kijk ik televisie?
En zo groeit er een hele nieuwe niet nadenkende politiek correcte generatie op in een land dat voor de 14e
keer achter elkaar Antichrist Hillary Clinton heeft gekozen tot de vrouw die ze het meest bewonderen.
Ook de door Amerikanen gekozen meest bewonderde man van 2015 zal niemand verbazen want dat is voor
de 8e keer op rij Barack Obama. De slaven van Wall Street in een land dat met de week politiek correcter
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wordt. Maak je geen enkele illusie, ook wij hebben slaven van Wall Street en ook wij zullen heel binnenkort
nog veel meer met politieke correctheid te maken krijgen. Hier wat cijfers over de stand van zaken rond
politieke correctheid en de direct mee samenhangende vrijheid van meningsuiting in Amerika en Europa.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10176:hoge-boetes-voor-beledigentransgender&catid=20:het-complot&Itemid=33

Pew-poll: veertig procent Millennials wil einde aan vrije meningsuiting
Zeventig procent Duitsers wil meningenpolitie
22-11-2015

Het Amerikaanse peilbureau Pew schrijft dat veertig procent van de
Amerikaanse Millennials (18 – 34 jaar) overheidsbegrenzingen op de vrijheid van meningsuiting zou
toejuichen om minderheden te beschermen. Pew heeft dit onderzoek ook uitgevoerd onder oudere
generaties, maar kwam bij deze groepen niet zulke grotesk hoge percentages tegen.
Zelfs van de babyboomers – generatie Freek & Youp, 51 tot en met 69 jaar – vindt ‘slechts’ 24 procent het
een goed idee als de overheid vrijheidsbeperkende maatregelen neemt om minderheden te bevoogden. Van
de Silent Generation (70 – 87) moet 88 procent vomeren bij de gedachte aan een meningenpolitie.
Maar dit zijn de Amerikanen. In Europa is de situatie nog veel verschrikkelijker. Omdat diagrammen meer
zeggen dan duizend woorden: De toekomst is mooi! Beeld: Jaap den Dulk
http://politiek.tpo.nl/2015/11/22/pew-poll-veertig-procent-millennials-wil-einde-aan-vrije-meningsuiting/

Auto Farage gesaboteerd
Posted on 03/01/2016 by Fubar
Hij overleefde al eens een vliegtuig ongeluk. Het
lijkt er op dat ze hem uit de weg willen. Hoe ging
Haider ook al weer dood?
De auto van Nigel Farage, de leider van de Britse
eurosceptische partij Ukip, is mogelijk gesaboteerd.
Een van de wielen liet los terwijl hij op de snelweg
bij Duinkerken reed.
Farage merkte vorig jaar oktober toen hij terugkeerde uit Brussel dat hij de controle over het stuur verloor.
Terwijl hij langzamer ging rijden, viel een van de wielen eraf. Hij stopte de auto, stapte uit en sprong over de
vangrails om het tegemoetkomende verkeer te ontwijken. De moeren van alle wielen van zijn Volvo V70
bleken vervolgens los te zitten, meldt The Guardian.
De Franse politie vertelde hem dat de moeren van één wiel soms een beetje los kunnen zitten, maar dat dit
nooit zomaar bij alle vier gebeurt. De politie spreekt dan ook van “kwade opzet”. Powned >>
Nigel Farage’s car wheels ‘were sabotaged in an assassination attempt’: Ukip leader lost control of Volvo
when wheel fell off on motorway… and police confirm foul play
 Ukip leader careered off French road after a wheel on his Volvo came loose
 Police told Farage all the vehicle’s wheels had been deliberately unscrewed
 He was forced to jump over the road barrier to escape the speeding lorries
 Farage has received death threats during his tumultuous time as Ukip head
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3382294/Nigel-Farage-s-car-wheels-sabotagedassassination-attempt-Ukip-leader-lost-control-Volvo-wheel-fell-motorway-police-confirm-foulplay.html#ixzz3wCFmIASC
http://fubar.mobi/2016/01/03/auto-farage-gesaboteerd/
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Turkije op de rand van een burgeroorlog (video)
Onder het mom van het bestrijden van terrorisme heeft de Turkse
psychopaat Erdogan het leger, compleet met tanks, ingezet tegen de
Koerdische bevolking in het zuidoosten van het land.
Terwijl het Westen de Syrische president Assad een slager noemt, is
massamoordenaar Erdogan een "democratisch gekozen" leider die
het terrorisme bestrijdt en door ons in het zadel gehouden wordt.
Enkele dagen geleden verscheen er het volgende bericht op de
bekende website Infowars.
Enige tijd later komt het bericht via een zustersite van Alex Jones dat Infowars gehackt zou zijn en dat iets of
iemand nepberichten op de site heeft geplaatst betreffende Turkije zoals bovenstaand.
Ook diverse Twitter-accounts van medewerkers zoals Paul Watson waren eveneens gehackt en gebruikt
voor het verspreiden van bovenstaand bericht.
De situatie schijnt nu onder controle te zijn, maar Jones waarschuwt wel dat alle berichten die met links
verschijnen op sociale media en gaan over Erdogan en Turkije op Infowars genegeerd moeten worden.
Deze hackaanval is zodanig professioneel uitgevoerd dat hier iets meer achter zit dan een paar knapen op
een zolderkamer die erin geslaagd zijn deze site te hacken. Jones zelf vermoedt dat de Turkse overheid
hierachter zit om op deze manier de site en daarmee ook de gehele alternatieve nieuwssector in een
onbetrouwbaar daglicht te zetten. In de trant van:
Websites die dat soort berichten plaatsen, verkopen
onzin en zijn niet te vertrouwen.
Het is wel een heel effectieve manier om in ieder geval
twijfel te zaaien want ook wij kregen berichten via email of
wij op de hoogte waren dat er een staatsgreep zou zijn
gepleegd in Turkije.
Misschien wordt dat wel één van de grootste uitdagingen
in het nieuwe jaar. Een informatieoorlog die steeds verder
zal gaan om de waarheid te onderdrukken.
Nu is een staatsgreep of in ieder geval een burgeroorlog
in Turkije wel iets dat steeds meer op een reëel scenario begint te lijken.
Dat heeft alles te maken met de oorlog die Erdogan afgelopen zomer tegen de Koerden is gestart. De reden
daarvoor was zoals wij eerder schreven dat zijn AKP bij de verkiezingen afgelopen zomer minder stemmen
had gehaald dan nodig was om de voor Erdogan noodzakelijke wijzigingen in de grondwet door te voeren.
Door een aantal False Flag aanvallen deed Erdogan voorkomen alsof een sterke AKP partij de oplossing
was om het “terrorisme” in eigen land te bestrijden en met een gefraudeerde verkiezingsuitslag is het hem
dan ook gelukt om weer een door hem gewenst verkiezingsresultaat te bereiken.
Daarmee is het niet gestopt; afgelopen weken gebeurden er dingen in het zuidoosten van Turkije die niet
zouden hebben misstaan in Syrië en Irak.
Erdogan heeft het volledige leger ingezet tegen de Koerdische bevolking, compleet met tanks zoals je in de
volgende reportage van RT News kunt zien.
Een aanval op de eigen bevolking die weer wordt omschreven als een actie om terrorisme te bestrijden.
https://youtu.be/9UQ3m3g5hSc en https://youtu.be/4TBYRZCxqYM
De situatie daar is inmiddels zo erg dat er al honderden doden zijn gevallen en ongeveer 200.000 Koerden
op de vlucht zijn geslagen.
Wanneer de Koerden dan proberen hun doden te begraven, in dit geval een omgekomen activist van de
PKK, dan gebeurt er het volgende:
Dit zijn het soort beelden die je bij ons niet regelmatig in de mainstream nieuwskanalen ziet verschijnen want
dit soort gedrag van een aanstaande nieuwe EU partner laat je natuurlijk niet graag aan je bevolking zien.
Op één of andere manier krijgen ze het bij ons voor elkaar om de Syrische president Assad af te schilderen
als een slager, terwijl de echte slager Erdogan vrij spel heeft en met open armen door Europa wordt
ontvangen. Assad is de slager en de moordende Erdogan is een democratisch gekozen leider die het
terrorisme bestrijdt. De massamoordenaar is ook nog eens trots op
het aantal mensen dat hij in 2015 heeft weten te vermoorden.
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag in zijn
nieuwjaarswensen beloofd dat hij het land zal zuiveren van de
rebellen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Hij ging er prat op
dat hij er in 2015 meer dan 3.000 had “geëlimineerd”.
Dat tussen die geëlimineerde tegenstanders zich ook baby's
bevinden is bijzaak:
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Engir Gur die met zijn twee kinderen wegvluchtte uit het zuidoosten van Turkije en naar Istanboel ging zei
tegen de Engelse krant The Times: “Wat mensen in het Westen niet begrijpen, is dat we hier nog maar één
stap zijn verwijderd van een burgeroorlog”.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10180:turkije-op-de-rand-van-eenburgeroorlog&catid=37:wereld&Itemid=50

Umvolkung gaat door immigratie veel sneller: Meerderheid jongeren al in 2020 moslim
Ook in Hamburg: ‘Sex-Meute auf Frauen-Jagd’. De daders? Net als Köln jonge Noord Afrikaanse en
Arabische moslims. (2) De politiek-correcte burgemeester van Köln heeft overigens wel een ‘oplossing’: een
gedragscode – voor Duitse vrouwen, wel te verstaan. (3)
Nieuwe berekeningen tonen aan dat de door Angela Merkel
aangevoerde Europese elite er al in 2020 (!!) in geslaagd
kan zijn om door middel van de massale immigratie van
miljoenen moslims hun plannen voor de ‘Umvolkung’ (=
stapsgewijs verwijderen van de autochtone bevolking) van
onze landen te realiseren. Over amper 5 jaar zullen jonge
moslims van tussen 20 en 35 jaar oud in Duitsland al
minstens de helft van de totale bevolking in hun
leeftijdsgroep uitmaken. Daar is het veel hogere
geboortecijfer onder de immigranten nog niet eens in
meegerekend. Als we ‘onze’ leiders en Brussel dus hun
gang laten gaan, zal de islamisering van Europa al over een paar jaar onomkeerbaar zijn geworden.
Adorján F. Kovács rekende in een artikel in The European voor dat de etnische Duitsers al veel sneller in de
minderheid zullen zijn dan tot nu toe wordt aangenomen. Al in 2020 zullen jonge moslims tussen de 20 en
35 jaar oud de helft van deze bevolkingsgroep uitmaken. Kovács baseert zich onder andere op officiële
cijfers van het Duitse bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF).
Op dit moment zijn er nog maar 15 miljoen Duitsers in die leeftijdscategorie. Het BAMF bevestigt dat de
zogenaamde ‘vluchtelingen’ die naar Europa worden gehaald vrijwel uitsluitend bestaan uit jonge mannen.
Bovendien zijn er nu al zo’n 3,5 miljoen Duitsers van 20 tot 35 jaar met een migratie achtergrond.
In tegenstelling tot wat de regering in Berlijn beloofd heeft zijn er nog amper asielzoekers uitgezet. De
huidige wetgeving geeft degenen die mogen blijven het recht om ook hun gezinnen en families hierheen te
halen. De schattingen lopen uit van 3 tot 8 personen per erkende asielzoeker.
Meerderheid jongeren over minder dan 5 jaar moslim
Blijft ‘slechts’ de helft van de 3 tot 4 miljoen migranten in Duitsland (alleen al dit jaar worden er nog minstens
zoveel verwacht), en mogen die ‘slechts’ 3 personen laten overkomen, dan komen er tot 2020 nog eens 8
miljoen mensen in de 20-35 jaar categorie bij. Het totaal aantal jongere migranten komt daarmee op 11,5
miljoen, in een leeftijdsgroep die dan 23 miljoen personen omvat. Met andere woorden: al over minder dan 5
jaar zal precies de helft van hen (zo goed als zeker bijna allemaal) moslim zijn. (1)
Nogmaals: het gaat hier slechts om een conservatieve schatting. Als de migrantenstroom dit jaar nog groter
wordt –en alles wijst erop dat dit het geval zal zijn- dan zullen moslims al in 2020 de meerderheid van de
bevolking die in de ‘kracht van hun leven’ zijn vormen. Daar komt de versnelde emigratie van –meestal
rijkere en goed opgeleide- autochtone Europeanen, die het hier dankzij de islamisering en verarming niet
meer zien zitten, nog eens bovenop.
Köln laat toekomst zien
Wat dit voor de Europese samenleving zal betekenen behoeft geen uitleg – ontbreekt het u op dit moment
echter aan enig voorstellingsvermogen, dan verwijzen wij u naar bijvoorbeeld dit artikel van gisteren, waarin
u kunt lezen wat grote groepen jonge Noord Afrikaanse en Arabische moslims tijdens oud en nieuw in Köln –
en overigens ook in tal van andere Duitse steden, zoals Stuttgart en Hamburg- teweeg brachten.
Dit zijn onze laatste jaren in vrijheid en welvaart
Geniet dus heel bewust van deze periode met nog relatief veel vrijheid, stabiliteit en welvaart, want als het
zo doorgaat zullen het de laatste jaren zijn voordat een lange, zeer lange, en met een beetje pech zelfs
permanente tijd aanbreekt waarin onze landen zullen worden beheerst door de volgelingen van de
racistische, discriminerende, intolerante, armoede verspreidende, onderdrukkende, kennis vernietigende en
veelal gewelddadige islam - wat volledig met medeweten en medewerking van ‘onze’ eigen cultuursuïcidale
politiek tot stand zal zijn gebracht.
Xander - ; (1) Zuerst! Nachrichtenmagazine ; (2) Bild ; (3) The Post
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Umvolkung-gaat-door-immigratie-veel-sneller-Meerderheidjongeren-al-in-2020-moslim
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Wordt 2016 het jaar van de New World Order? (video)
De hoogste baas van het Zwitserse leger verwacht grote onlusten
het komende jaar en adviseert burgers in dat land om zich te
bewapenen.
De list en bedrog praktijden door overheden vieren hoogtij en overal
wordt de geplande chaos met de dag groter.
Wanneer er iets opvalt voor wat betreft trends en voorspellingen voor
het nieuwe jaar dan zijn het wel de enorme tegenstellingen die je
aantreft.
In een Zwitserse krant verscheen afgelopen weekend een artikel waarin de hoogste baas van het Zwitserse
leger, André Blattman, waarschuwt dat de kans op sociale onlusten in Europa hand over hand toeneemt.
Blattman denkt dat de situatie onder Europese burgers dermate gespannen is dat hier van een mogelijke
explosieve situatie sprake is en hij roept Zwitserse burgers dan ook op om zichzelf te bewapenen.
De Nederlandse mainstream-media met de Telegraaf voorop, staan de laatste dagen veelal vol met
jubelberichten over hoe goed de economie het wel niet doet en dat de vooruitzichten voor het nieuwe jaar
zonder meer goed te noemen zijn.
Diezelfde Telegraaf lijkt dan enigszins verbaasd dat een aantal trendwatchers twee ontwikkelingen
signaleren die bovenaan het verlanglijstje staan van mensen. De eerste is emigreren en de tweede is wat ze
noemen cocooning, een ander woord voor leuke gezellige dingen met de familie zoals een moestuin
aanleggen of barbecueën. Cocooning staat ook een beetje voor het wegvluchten van de werkelijkheid.
Dat mensen wegvluchten uit dit land en voor de werkelijkheid is op zich wel te begrijpen. Men voelt en
begrijpt dat dingen toch anders zijn dan hen wordt voorgespiegeld en velen denken dan ook dat ze elders
betere toekomstmogelijkheden hebben.
Een prachtig voorbeeld over hoe hier de mensen worden misleid en bedonderd door hun eigen
volksvertegenwoordigers hebben we de laatste dagen weer kunnen zien. De lage olieprijs wordt door de
Telegraaf aangevoerd als één van de redenen dat het beter gaat met de economie. Want, zo redeneren zij,
iedereen heeft hier voordeel van want de energiekosten worden lager waardoor bedrijven minder kosten
maken en consumenten minder betalen aan hun energie zodat ze meer te besteden hebben.
Dan, ergens een klein bericht dat terloops door datzelfde dagblad wordt gepubliceerd:
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.
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.
Vanuit het niets, volkomen onverwacht en eigenlijk door niemand opgemerkt, wordt door Den Haag even
een belastingverhoging op energie er doorheen geramd van maar liefst 32 procent. Dit gaat huishoudens
waarschijnlijk honderden Euro’s per jaar schelen.
Hoe kan iemand dit soort dingen verkopen aan eigen burgers? Geniepig, achterbaks en smerig. Dat zijn
woorden die passen bij het beleid van onze “volksvertegenwoordigers” die inmiddels de
kwalificatie“landverraders” ruimschoots hebben verdiend door de soevereiniteit van dit land te verkwanselen
aan Brussel.
Het gaat niet eens om het geld. Dat is natuurlijk voor veel mensen ook belangrijk, maar het gaat vooral over
de manier waarop mensen keer op keer worden bedonderd en voorgelogen.
Er wordt hen een verhaal verteld dat het allemaal zo goed gaat met de economie, dat er door de lagere
olieprijs minder betaald hoeft te worden voor energie en vervolgens wordt dat voordeel onmiddellijk door
extra belasting omgezet in een nadeel.
Het meest smerige van alles is uiteraard dat wanneer olieprijzen weer gaan stijgen iedereen die extra
belasting allang weer is "vergeten" en de energierekening dan helemaal onbetaalbaar wordt.
Naast “landverraders” verdient de club uit Den Haag ook de kwalificatie “volksverraders” omdat ze willens en
weten meewerken aan de cover-up van het opzettelijk uit de lucht schieten van een groep burgers om zo
Amerika de gelegenheid te geven de sancties tegen Rusland in Europees verband erdoor te drukken.
Vanuit menselijk oogpunt is dit alles niet te begrijpen. Behalve als je de achterliggende agenda kent die ons
linea recta via de Nazi superstaat Europa naar de New World Order stuurt.
De planeet aarde die wordt bevolkt door de elite met een handvol mensen die mogen blijven om te dienen
als hun slaven. De duistere elite heeft de beschikking over alle machtige wapens op deze aarde zoals de
mainstream-media en Wall Street. De poppetjes die alles moeten uitvoeren worden zorgvuldig geselecteerd
op bepaalde eigenschappen. Het liefst psychopaten die geen geweten hebben, ambitieus zijn en kunnen
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worden gekocht via onder andere de Bilderbergconferentie en andere (geheime) genootschappen zoals de
Vrijmetselarij.
Een prachtig voorbeeld was onlangs te zien met voormalig premier Wim Kok. De man die zich ogenschijnlijk
inzette voor de arbeiders, maar in werkelijkheid in dienst was van Wall Street en die voor zijn bewezen
diensten rijkelijk werd beloond.
Het is één lang verhaal van verraad tegenover het volk dat hen heeft gekozen. Datzelfde volk dat door het
wapen van de mainstream-pers wordt gehersenspoeld en voor het grootste deel nog steeds verder slaapt.
Ondanks dat waar het naartoe gaat met deze wereld ons als sinds mensenheugenis in het gezicht staart.
Dat er wat de wereld betreft geen toevallige gebeurtenissen bestaan, maar dat deze allemaal onderdeel
vormen van het grotere plan.
De droom van de satanische elite van deze wereld om de complete planeet voor zichzelf te hebben, met een
relatief klein aantal trouwe slaven. Dat de controle van de elitaire planeet plaatsvindt vanuit één centrum. De
wereldregering die ook wel wordt genoemd de New World Order oftewel de Nieuwe Orde der Tijden zoals
die op het Amerikaanse Dollarbiljet aan de wereld wordt getoond.
Novus Ordo Seclorum in Latijn betekent de Nieuwe Order der Tijden, onder controle van het Alziend Oog in
de top van de piramide.
Boven de aankondiging van de Nieuwe Orde der Tijden staat nog een
Latijnse uitdrukking:
Annuit Coeptis. Hier wordt door de Wikipedia de volgende verklaring voor
gegeven:
Annuit Cœptis is translated by the U.S. State Department,[7] the U.S.
Mint,[8] and the U.S. Treasury[9] as, "He [God] has favored our
undertakings" (brackets in original). However, the original Latin does not
explicitly state who (or what) is the subject of the sentence.
Hij (God) kijkt goedwillend neer op onze handelingen. Wie zegt dat God
daar wordt bedoeld? Gezien de achtergrond van de machten achter de schermen zouden wij het vertalen
met:
Hij (Satan) kijkt goedwillend neer op onze handelingen. Er staat niet voor niets dat het Latijn niet expliciet
zegt wie of wat het onderwerp van de zin is. Dus, wordt er voor de slapende bevolking God ingevuld.
Net zoals de slapende bevolking niet in de gaten heeft dat ditzelfde teken op het Dollarbiljet en het
Amerikaanse Grootzegel ook de Vrijmetselaars weer tevoorschijn komt.
We begonnen dit artikel met de waarschuwing van André Blattman. Hij
zit waarschijnlijk dichterbij de waarheid dan de meesten van ons
vermoeden. Want, ook totale chaos is onderdeel van de weg naar de
New World Order. Ordo ab Chao, orde uit chaos, niet voor niets het
motto van de Vrijmetselaars.
Voor mensen die het nog steeds niet geloven, navolgend een korte
video van Skull and Bones man, de Amerikaanse Minister van
Buitenlandse Zaken, John Kerry. Tel het aantal keren dat hij in dit korte
stukje de “New World Order” noemt.
https://youtu.be/QRiW59_jyS0
Aan alle kanten staart het ons in het gezicht en in 2015 zijn er belangrijke stappen vooruit gezet. In
september is de nieuwe wereldregering formeel gelanceerd.
Misschien is bewapenen voor veel mensen op dit moment een stap te ver, maar er zijn zeker een aantal
dingen die wij kunnen doen om op allerlei andere manieren tegengas te geven aan deze New World Order.
Het belangrijkste is dat er een kritische massa wordt bereikt van mensen die het spel doorzien en weigeren
om daar nog langer aan mee te werken. Dat betekent het zoveel mogelijk verspreiden van de waarheid.
Een tweede wat iedereen kan doen, is door precies tegenovergesteld te handelen van een centraal geleid
één-wereld-beleid en dat is alles zoveel mogelijk lokaal doen.
Vermijdt alle dingen die “global” zijn zoals de megabedrijven en ga zoveel mogelijk naar de winkels die er
nog zijn in je eigen buurt. Steun de lokale middenstand en bedrijven door gebruik te maken van hun
diensten. Maak gebruik van lokale valuta als die er zijn of probeer dit te introduceren.
Het zijn de lokale gemeenschappen die uiteindelijk moeten overleven in de chaos die bewust door de elite
wordt veroorzaakt. Of die lokale gemeenschap nu een dorp is of een wijk in de stad, het maakt niet. Waar je
woont en met jou de mensen om je heen, dat is je lokale gemeenschap en hoe sterker die wordt, hoe minder
je afhankelijk bent van de psychopaten in Den Haag en je de New World Order voedt.
Trap niet in de val van een basisinkomen van een overheid want daarmee wordt je automatisch
overheidsslaaf. Ook dit is weer zoiets dat door ogenschijnlijk alternatieve media wordt gepromoot, maar in
feite weer niets anders is dan nog meer mensen nog afhankelijker maken van de staat.
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Dat is wat ze willen. Iedereen zo goed als alle geld afpakken, allemaal grijze muizen en allemaal afhankelijk
van de centrale overheid. Kijk naar de Hunger Games dan heb je een idee hoe het gaat worden.
Geen fysieke strijd, niet de barricaden op want daarmee speel je ze in de kaart. Non Compliance, het niet
meewerken en voeden, is de meest effectieve en volkomen vreedzame manier om de slang de kop af te
bijten.
Neem een half uurtje om de volgende video te bekijken van Max Igan. We hebben deze al vaker geplaatst,
maar vanwege de belangrijke boodschap en omdat er ook afgelopen jaar weer veel nieuwe lezers zijn
bijgekomen, hierbij nogmaals.
https://youtu.be/PZx2tUCB9t8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10177:wordt-2016-het-jaar-van-denew-world-order&catid=20:het-complot&Itemid=33

Markeren de incidenten in het Corsicaanse Ajaccio de bewustwording van Frankrijk wat betreft de
moslimbezetters?
(Door: Salem Ben Ammar – Vertaling: “delamontagne”)
Markeert de strafexpeditie op Corsica de bewustwording van de Fransen met betrekking tot de invasie van
moslims of is zij slechts een storm in een glas water? Ze houdt
maar niet op. Ze is beladen met politieke betekenis en de
overheidsdienaren kunnen de reikwijdte ervan niet minimaliseren.
Ze is de uitdrukking van het volk, dat meer dan genoeg heeft van
de lakse houding van zijn bestuurders.
Het is verre van mij om deze “vendetta” te ondersteunen, want ze is
volledig contraproductief en maakt van de daders slachtoffers. We
hebben zekerheid in een rechtstaat, waar niemand het recht in
eigen handen mag nemen, tenzij de burgers zich in de steek
gelaten voelen of onzeker worden. Wat moeten ze doen om met de
dagelijkse agressies om te gaan waaraan zij zijn onderworpen en
ook de vertegenwoordigers van de Staat zelf? Men doet niets aan de problemen van de samenleving van
verschillende gemeenschappen en wat te doen als men in een “impasse” verkeert of er geen ander
alternatief is om te overleven dan te reageren als een gewond zwijn op haar aanvallers.
Deze strafexpeditie is niet goed te keuren noch is er enige legitimiteit te geven aan de tegenactie op het
stenen gooien, dat het leven van mensen in gevaar had kunnen brengen.
Het verbranden van een koran is minder erg dan hetgeen moslims zelf doen, zoals in Bataclan en bij Charlie
Hebdo. En men kan de ergernis van de Fransen toch niet veroordelen als zij een prooi worden van een
kleine minderheid van moslims, die zich gedraagt alsof ze in veroverde landen zijn en lak hebben aan de
wetten van dat land.
Er kunnen tegenwoordig toch geen nuttige idioten bestaan die de signalen ontkennen van een komende
botsing tussen twee totaal tegengestelde culturen; de één open en humaan, de ander sektarisch en
hegemonistisch. Men kan toch niet van de meerderheidscultuur verlangen dat zij op zal gaan in de
minderheidscultuur, maar dat is wel wat er in werkelijkheid aan de gang is. Het is aan de Fransen zich aan
de moslims aan te passen en niet andersom! Terwijl het toch een ongeschreven regel is dat de “gasten”
rekening houden met de gewoonten van de gastheren en deze respecteren. Bovendien is een deel van de
gasten niet uitgenodigd!
Er is een point of no return bereikt en moslims kunnen niet door blijven gaan met het lak hebben aan de
regels van goed samenleven. Of ze voldoen hieraan of ze kunnen doorgaan met het oneindig voeden van
vijandige reacties, waarvan zij toch uiteindelijk het slachtoffer zullen zijn.
De Corsicaanse boodschap is ondubbelzinnig: de tolerantiedrempel is overschreden. Ze kunnen niet
ongestraft blijven doorgaan. Meer dan 150 doden en bijna 400 gewonden het afgelopen jaar. Hoeveel gaan
dat er worden in 2016 voor de glorie van Allah?
Wat er in Ajaccio is gebeurd, is de druppel die de emmer deed overlopen. Wat doen de moslims er zelf
eigenlijk aan om het agressieve enthousiasme van de jongvolwassen moslims te controleren? Het is al jaren
zo dat er in een aantal Franse steden gebieden zijn die verboden terrein zijn voor politie, hulpdiensten,
artsen en brandweer. Is dit de schuld van de Fransen ?
Bron:
www.dreuz.info
Auteur: Salem Ben Ammar
https://ejbron.wordpress.com/2016/01/01/markeren-de-incidenten-in-het-corsicaanse-ajaccio-debewustwording-van-frankrijk-wat-betreft-de-moslim-bezetters/
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Iraanse Ayatollah dreigt na executie collega met vernietiging Saudi Arabië
Executie enkele dagen nadat Turkse president Erdogan exclusief de zwarte Ka’aba in Mekka mocht
binnengaan
10 Soennitische landen richtten vorig jaar de Al-Tahaluf Al-a’Shari
(Tien Naties Confederatie) op als reactie op de groeiende dreiging
van Iran. Linksonder: Arabische media stelden het verbond voor
als een uit de Aarde opkomende vuist met de tekst ‘Er is geen god
dan Allah, en Mohammed is zijn profeet.’
Hoewel de Iraanse president Hassan Rouhani vandaag de aanval
op de Saudi Arabische ambassade, die het gevolg was van de
executie van de Shi’itische Ayatollah Himr al-Nimr, veroordeelde,
zei een van de hoogste Iraanse geestelijken, Ayatollah Ahmad
Khatami, dat hij er niet aan twijfelt ‘dat dit pure bloed het huis van
Saud zal besmeuren en hen uit de geschiedenisboeken zal wegvagen’. In het Bijbelboek Jesaja (21) staat
voorzegd dat Elam (het huidige Iran) in de eindtijd Arabië totaal zal vernietigen, waardoor het één grote
brandende ‘pekoven’ (pek = ruwe olie) wordt dat nooit meer bewoond zal worden.
De titel ‘Ayatollah’ is afgeleid van het Arabische ayatu allah, dat ‘teken van Allah’ betekent. Het is na de
Grote Ayatollah (Khamenei) de hoogste geestelijke positie in de Shi’itische islam. Er werken slechts 17
Ayatollahs buiten de Islamitische Republiek Iran. Eén van hen werd gisteren samen met 46 (!) anderen door
Saudi Arabië Barbarië geëxecuteerd door ophanging, zogenaamd omdat ze zich schuldig hadden gemaakt
aan terrorisme.
Nu wordt er iedere paar dagen wel iemand ter dood gebracht in Saudi Arabië (157 in 2015), zonder dat
Europa en Amerika daar ook maar één woord aan vuil maken. Maar nadat hun Sharia-bondgenoot 47
executies op één dag uitvoerde, werd het zelfs het hypocriete Westen te gortig en spraken de VS, de EU en
diverse Europese landen hun ‘zorgen’ uit, en werd het koninklijke regime in Riyadh gevraagd ‘de
mensenrechten te respecteren en beschermen’. (2)
Oorlog Iran-Saudi Arabië dichterbij
In Iran en andere moslimlanden braken er hevige rellen uit door Shi’iten die protesteerden tegen de executie
van een van hun belangrijkste geestelijke leiders. In Mashhad werd de Saudische ambassade in brand
gestoken. Ayatollah Khatami verwoordde vervolgens de in heel Iran luidkeels gehoorde roep om de
vernietiging van Saudi Arabië, dat minstens zo erg wordt gehaat als de Joodse staat Israël.
De Saudische koning Salman al-Saud negeerde pleidooien uit Washington om al-Nimr te sparen,
vermoedelijk omdat hij nog steeds woedend is op het nucleaire (fake) akkoord dat Obama vorig jaar zomer
met Iran sloot, en dat definitief de weg vrijmaakte voor een toekomstige Iraanse kernbom.
Eerder dat jaar hadden 10 Soenitische landen de Al-Tahaluf Al-A’Shari (Tien Naties Confederatie) opgericht
als reactie op de groeiende Shi’itische dreiging. Recent kocht Saudi Arabië enorme hoeveelheden
Amerikaanse ‘smart’ en ‘bunker buster’ bommen, volgens analisten vooral bedoeld voor een oorlog met Iran.
De Emiraatse politicoloog Abdulkhaliq Abdulla schreef op Twitter dat het koninkrijk nu ‘beter dan ooit
voorbereid is’ voor een gewelddadige confrontatie.
Die in de Bijbel voorzegde oorlog lijkt dan ook niet langer een profetie voor de verre toekomst. Met Iran in
controle over Irak, Jemen en Oman, en later mogelijk ook Bahrein en Jordanië, wordt Saudi Arabië
langzaam maar zeker omsingeld.
Erdogan afgelopen week tot de Ka’aba toegelaten
Slechts enkele dagen voor de executies had de koning de Turkse president Erdogan, zijn belangrijkste
‘partner in crime’ in het financieren, trainen en bewapenen van ISIS, de burgeroorlog in Syrië en de uitroeiing
van het christendom in het Midden Oosten, exclusief toegang gegeven tot dit islamitische ‘heilige der
heiligen’: de zwarte Ka’aba steen in Mekka, met daarin de
volgens de islam letterlijk uit de hemel gevallen ‘ster’
(meteoor). Op uitnodiging van de koning trad Erdogan
afgelopen dinsdag de Ka’aba binnen door de bekende
gouden poort, de Bab-Illah, wat letterlijk ‘Poort naar Allah’ en
tevens ‘Babel’ betekent (zie foto onder). Deze poort gaat
slechts 2 x per jaar open voor hooggeplaatste moslims. Het
zwart-met-gouden gewaad staat vol met Arabische
godslasteringen aan het adres van God en Zijn Zoon. (3)
Babel / Babylon vernietigd
De vernietiging van Arabië, de ‘hoer’ zetelend in Mekka (waar het met 7 megatorens uitgebreide Ka’aba
complex –het grootste ter wereld- letterlijk ‘de berg Babel’ wordt genoemd), zal op de Rode Zee worden
gehoord (Jeremia 49:21) en gezien (Openbaring 18 en 14). Alle volken die ‘haar’ (= de Ka’aba wordt als een
vrouw omschreven, en het zwart-met gouden kleed als haar ‘jurk’) ‘wijn’ (olie) hebben gedronken en zo
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overspel met haar pleegden (immers: de islam gaat rechtstreeks tegen alle Westerse waarden in, en toch
doen we maar wat graag zaken met hen), zullen om haar treuren, omdat hun belangrijkste olieleverancier
annex koper van tal van luxe goederen zal zijn weggevallen.
Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie die op dit
moment een massale uitroeiingsoorlog tegen de christenen voert (en velen van hen onthoofdt, zoals ook in
de Bijbel is voorzegd), eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd.
Xander - (1) Reuters (via Shoebat) ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Iraanse-Ayatollah-dreigt-na-executie-collega-met-vernietigingSaudi-Arabi

Hemelse tekenen boven de Krim (video)
Wanneer er incidenteel iets vreemds aan de lucht verschijnt dan zou
je dat misschien nog aan toeval toe kunnen schrijven.
Wanneer het echter meerdere keren voor komt dan zijn er misschien
toch andere krachten aan het werk.
Vorig jaar schreven wij een artikel over het verschijnen van het
gezicht van Jezus in een wolk boven het schiereiland de Krim.
Het gebied wat door een referendum heeft laten weten dat ze bij
Rusland willen horen, maar waarover het laatste woord nog niet is
gesproken omdat ook de Chazaren (Joden) dit stuk land uiteindelijk
willen omdat zij menen hier historisch recht op te hebben.
Een klein stuk uit dat eerdere artikel:
Want in de lucht boven hun hoofden vormde zich op 7 juli van dit jaar in de wolken langzaam en stapje voor
stapje het gezicht van Jezus.
Een beeld van Jezus zoals wij ook zouden verwachten dat hij eruit ziet.
Voor veel inwoners van het gebied is dit niet zomaar een wolk, maar
een teken van God. Ze zien dit als een vredesteken en zijn dan ook vol
vertrouwen dat geweld in hun regio spoedig afgelopen zal zijn.
Natuurlijk is het een wolk, maar wel één die een frappante gelijkenis
vertoont met het gezicht van Jezus. En wie weet is het een boodschap
“van boven” om de lokale bevolking een hart onder de riem te steken.
Nu, iets meer dan een jaar later, gebeurde er op 30 oktober weer iets
heel bijzonders in de lucht boven de Krim.
Dit keer was het niet een wolk, maar iets dat meer lijkt op een soort
wezen dat verschillende vormen aanneemt. Het is klaarblijkelijk gefilmd
door een anonieme getuige in een veld net buiten Sebastopol.
Je ziet het object/wezen/licht vrij laag boven de grond vliegen, het dartelt als het ware rond en neemt
verschillende keren de vorm van een kruis aan:
Volgens de getuige leek het net alsof het kruis een levend
wezen was. En zoals zo vaak met vreemde waarnemingen,
ineens verdwijnen ze ook weer in het niets alsof er nooit iets
is geweest. Niet ver daar vandaan, in de buurt van Donetsk
waar vorig jaar vlucht MH17 naar beneden kwam, heeft zich
afgelopen zomer eveneens een vreemd verschijnsel in de
lucht voor gedaan. Hier was het wederom een wolk die op
een bepaald moment de vorm van een kruis aan nam.
Voor de één zal al het bovenstaande niets te betekenen
hebben en voor een ander zijn het misschien tekenen van
boven of van buitenaardsen.
Het vreemde is wel dat deze verschijnselen plaatsvinden
boven een gebied waar veel wordt gestreden, dat een grote
historische waarde heeft voor veel partijen en dat wanneer
de situatie in de wereld verder uit de hand loopt misschien
wel eens een heet strijdtoneel zou kunnen worden.
In dat licht zou het niet vreemd zijn dat andere dimensies
en/of beschavingen ons signalen geven dat wij als mensheid
nu echt eens bij onze positieven moeten komen.
https://youtu.be/KFwpU6xbBiM
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10119:hemelse-tekenen-boven-dekrim&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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Erdogan probeert Poetin dwars te zitten in de Krim
Sinds de elektriciteitsstoringen afgelopen november naar het voormalig
Oekraïens schiereiland de Krim, lopen de spanningen in dat gebied verder
op.
Naar blijkt, is de Turkse president Erdogan druk bezig om het vuurtje daar
verder op te stoken.
Zoals bekend heeft de bevolking van de Krim zich in een referendum uitgesproken voor aansluiting bij
Rusland, waardoor het sinds maart 2014 niet langer bij Oekraïne behoort.
Dit besluit door de bevolking van de Krim werd en wordt door het Westen uitgelegd als landjepik van
Rusland. Eind november waren er dit soort nieuwsberichten te lezen:
Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen nadat in de nacht van zaterdag op zondag de elektriciteit
massaal is uitgevallen. Hoogspanningsmasten in Oekraïne die het schiereiland van stroom voorzien, zijn
volgens het Russische staatspersbureau TASS opgeblazen.
De vier masten staan in de havenstad Cherson op het Oekraïense vasteland. Twee zouden het sinds vrijdag
al niet meer doen nadat een explosie had plaatsgevonden. De directeur van een energiebedrijf op de Krim
zegt dat het hele schiereiland zonder stroom zit. Bijna twee miljoen mensen zitten daardoor in het donker.
Sinds die tijd zijn er nog meer incidenten geweest en afgelopen week is er namens de Russische president
Poetin een onderzoek gehouden onder de bevolking om te vragen of het energieleveringscontract met
Oekraïne moet worden verlengd, of niet.
De reden dat dit wordt gevraagd aan de bevolking is omdat het contract afloopt en in het nieuwe contract
staat dat de elektriciteit wordt geleverd aan de Krim, een onderdeel van Oekraïne.
Dit laatste is voor de inwoners een groot struikelblok en ongeveer 93 procent van de ondervraagden heeft
aangegeven dan maar het contract op te zeggen en eventueel daaropvolgende onderbrekingen van
energieleveringen maar voor lief te nemen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels overhandigd aan
Poetin en klaarblijkelijk is Moskou druk om alternatieve energievoorziening voor de Krim te regelen.
Iemand die zich ook heel nadrukkelijk roert in het creëren van zoveel mogelijk verstoringen in de Krim is de
Turkse president Erdogan.
Al voordat de strubbelingen met Rusland echt begonnen, had Erdogan al aangegeven deze "annexatie”
nooit te zullen accepteren. Hij verklaarde daarbij dat het belang van de Krim Tartaren hem boven alles ging.
De Krim-Tataren is een Turkse etnische groep die van oorsprong op de Krim leeft. Zij spreken Krim-Tataars,
een taal die tot de Turkse talen behoort, en zijn grotendeels soennitische moslims.
Deze Krim Tataren vormen met ongeveer een kwart miljoen inwoners een klein deel van de totale bevolking
van de Krim van ruim twee miljoen inwoners, waarvan ruim 1,2 miljoen Russen.
Waar Erdogan nu mee bezig is, is ongeveer dezelfde tactiek als welke hij gebruikt in Syrië om te proberen
het bewind van Assad omver te werpen.
Hij gebruikt daar onder andere leden van de Grijze Wolven voor (In het westen staat de groepering bekend
als een fascistische en racistische beweging en is in het verleden namens dan wel via de Turkse staat, leger
of maffiose organisaties betrokken geweest bij liquidaties en aanslagen op andersdenkenden en leden van
linkse groeperingen)
In Syrië doen leden van de Grijze Wolven zich voor als Turkmenen. Deze waren dan ook niet voor niets in
de buurt op de plek waar de Turken het Russische gevechtsvliegtuig uit de lucht schoten. Het is dan ook
geen geheim dat Alpaslan Celik, de tweede bevelhebber van de groep Turkmenen die de Russische piloot
hebben vermoord, lid is van de Grijze Wolven. Ogenschijnlijk lijken deze radicalen te botsen met Erdogan,
maar niets is minder waar want ze werken in tandem met de autoriteiten. Nu lijkt het erop dat Ankara deze
extreme groepering gaat inzetten in de strijd tegen Rusland en ze doen dit door hulp te bieden aan de
activisten die bezig zijn om de Krim te saboteren en te isoleren.
Afgelopen maand brachten vertegenwoordigers van de Grijze Wolven een bezoek aan het kamp van de
radicalen die proberen een blokkade te veroorzaken van de Krim.
De coördinator van deze groep, Lenur Islyamov, plaatste foto’s van dit
bezoek op de sociale media met de omschrijving “Onze Turkse gasten”.
De Turkse gasten die de Krim Tataren nu opeens Krim Turken noemen,
zeiden op hun sociale media dat ze blij waren dat de blokkade effect
heeft op “de Russische honden”.
De blokkade die inhoudt dat men probeert zowel elektriciteit als voedsel
richting de Krim te blokkeren, is onder andere mede georganiseerd door
een vroegere leider van de Krim Tateren en tegenwoordig parlementslid
in Kiev, Mustafa Dzhemilev.
Enkele weken geleden heeft deze Dzhemilev een ontmoeting gehad
met de Turkse president Erdogan.
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Formeel heeft het allemaal te maken met de belangen van de Krim Tataren, maar in werkelijkheid gebruikt
Erdogan deze kans om de Russen dwars te zitten en met in zijn achterhoofd de droom van een nieuw
Ottomaans keizerrijk.
Het volgende kaartje laat zien wat Erdogan ongeveer voor ogen heeft.
Wie denkt dat Erdogan buiten Turkije weinig in de melk
heeft te brokkelen, vergist zich.
Wat zegt dit over Erdogans invloed buiten Turkije?
Hoeveel macht heeft hij over de grens, in Europa? En hoe
blijkt dat in de praktijk? Erdogans aanhang in Europa is
groot en goed georganiseerd, onder andere in moskeeën,
de stichting Milli Gorus en allerlei andere stichtingen. En
daarnaast kan hij rekenen op de steun van de
extreemrechtse Grijze Wolven en andere iets minder
extreme kemalisten (nationalisten).
Ook in het Turkse parlement is te zien dat de
extreemrechtse Grijze Wolven en Erdogans
moslimfundamentalistische AKP elkaar snel vinden als het gaat om al dan niet militair ingrijpen in Syrië.
Bovenstaande is niet afkomstig uit Verweggistan, het komt uit Zaandam want ook tot daar reikt de arm van
Erdogan.
Kortom, we kunnen binnenkort waarschijnlijk het nodige vuurwerk verwachten rondom de Krim want er zijn
nog meer partijen die ook denken dat ze recht hebben op het schiereiland. Een plek waar regelmatig
tekenen van boven worden waargenomen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10184:erdogan-probeert-poetindwars-te-zitten-in-de-krim&catid=37:wereld&Itemid=50

Nazitijden herleven in Europa (video)
Je bent slim als je erin slaagt een bevolking zodanig te bespelen dat
ze zelf de overheid kiezen die ze vervolgens hun vrijheden afneemt.
Dat is ongeveer de situatie in Polen waar de nieuwe regering korte
metten gaat maken met verslaggevers die niet vertellen wat zij
willen.
Overal wordt in de Westerse media verontwaardigd gereageerd op
de nieuwe mediawet die door het Poolse parlement is aangenomen.
Het volgende is er aan de hand:
De meerderheid van de regerende partij Recht en Gerechtigheid
(PiS) keurde donderdag - ondanks nationaal en internationaal protest - de omstreden wet goed. Daarmee
mag de overheid beslissen wie er aan het hoofd van de publieke omroep komt te staan.
Dat gebeurt dan als volgt:
Daartoe krijgt de minister van Financiën de bevoegdheid de directeuren van staatszenders, zowel radio als
televisie, te benoemen en te ontslaan. De PiS-vriendelijke mediabonzen worden geacht vervolgens kritische
journalisten in het gareel te brengen.
Daarmee zijn dan ook de volgende reacties te verwachten:
De pressiegroep Reporters Without Borders spreekt van een 'alarmerende ontwikkeling', omdat gepoogd
wordt de publieke opinie 'op ondemocratische wijze onder controle te brengen'. Een woordvoerder wijst erop
dat de regering ook de rol van buitenlandse krantenuitgevers wil terugdringen. Er zijn plannen hun belangen
op te kopen. Zo komt onder meer de liberale krant Gazeta Wyborcza in het vizier.
Dan de klap op de vuurpijl:
EU-commissaris Frans Timmermans heeft gewaarschuwd dat 'vrijheid en pluriformiteit van de media cruciaal
zijn' voor 'het respect voor de gemeenschappelijke waarden' waarop de Europese Unie is gebaseerd.
Kortom, alles gaat eigenlijk precies volgens plan, al zal het merendeel van de bevolking het
tegenovergestelde denken.
Het is uiteraard de bedoeling dat de volledige pers onder controle van de overheid gaat komen, ook bij ons.
Natuurlijk moeten er voor de vorm door beroepshuichelaars zoals Timmermans protestgeluiden worden
gemaakt.
Wat velen voor het gemak vergeten, is dat hier heel weinig tegen te doen valt want het is de keuze van het
Poolse volk. Die die keuze gemaakt hebben omdat ze in de val van het vluchtelingenwapen zijn getrapt.
We hebben al zo vaak geschreven dat die vluchtelingenstroom die Europa nu ontwricht, is ontstaan als een
bewust plan in de vorm van "het samenwerken" met de Amerikanen “in het brengen van democratie” naar
landen die daar niet om hebben gevraagd.
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Een korte samenvatting waar het allemaal om draait:
De essentie van het plan van Kalergi.
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.
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.
Uiteraard was al lang van te voren bekend dat de lokale bevolkingen hiertegen zouden protesteren en dat ze
dit zullen doen door de enige mogelijkheid die ze hebben en dat is het stemmen op partijen die er alles aan
(lijken te) zullen doen om de vluchtelingen te weren.
Aldus geschiedde ook onlangs in Polen bij de parlementsverkiezingen in oktober:
Bij de parlementsverkiezingen in Polen heeft de nationaal-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid de
macht gegrepen. De linkse partijen zijn weggevaagd.
Geen enkele partij uit de linkervleugel zal de kiesdrempel halen en zo komt er geen linkse
vertegenwoordiging in het parlement.
Recht en Rechtvaardigheid is net als de Poolse bevolking zeer kritisch over de besluitvorming van de EU in
de migratiecrisis. Partijleider Jarosław Kaczyński is geen voorstander van het toelaten van asielzoekers. In
Polen ontstond veel onvrede over het Europese verdeelplan voor asielzoekers. Uit peilingen bleek dat de
helft tot driekwart van de burgers tegen de komst van migranten is.
Omdat de bevolking geen vluchtelingen wil, kiezen ze een overheid die belooft daar een einde aan te
maken. Dat diezelfde overheid het land gaat omvormen naar een totalitaire staat zoals dat gebeurde in
Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog is iets dat de meesten niet doorzien.
Net zoals dat gebeurt door een Viktor Orbán in Hongarije.
Welke kant het verder op zal gaan, is niet helemaal duidelijk. Zullen dit soort landen proberen weg te breken
uit de Europese Unie waardoor er weer allerlei ander problemen ontstaan?
Eén ding is zeker, Europa wordt een steeds grotere chaos en dat is precies wat er nodig is om een bevolking
te laten smeken om een wereldregering te vormen omdat het Europese project volledig is mislukt.
Intussen is de wereldregering formeel gelanceerd, maar is de bevolking nog niet wanhopig genoeg om deze
te omarmen. Daarvoor moet de chaos nog flink wat groter worden.
De nobele doelstellingen van de VN zal tenslotte iedere wereldburger aanspreken nietwaar en zoals wij
schreven in een eerder artikel:
Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij
zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.
Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht worden aan het
grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden
opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.
Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten maken
met de “nobele doelstellingen” van de VN. https://youtu.be/RpqVmvMCmp0
Een indrukwekkende video en wanneer je de achtergrond van dit hele verhaal niet kent, zou je er zo in
meegesleurd worden.
Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:
Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te
boven zal gaan.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10183:nazitijden-herleven-ineuropa&catid=20:het-complot&Itemid=33

De lange arm van Erdogan strekt zich uit tot Zaandam
Bij de DIDF-demonstratie.
De Turks-Nederlandse organisatie DIDF hield vorige week
donderdag in Zaandam een betoging tegen de
moslimfundamentalistische organisatie Islamitische Staat. Tijdens
de actie werd ook de politiek van de Turkse president Recep Tayyip
rond het verzet in het Syrische plaatsje Kobani aan de kaak gesteld.
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Later bleek dat die kritiek bepaald niet in dank werd afgenomen door sommige andere buurtbewoners van
Turkse komaf, aldus diverse lokale kranten. Het linkse DIDF gebruikt in de Zaanse wijk Poelenburcht een
particulier buurthuis als thuisbasis. Zestig procent van de bewoners van die wijk is van Turkse herkomst,
waarvan een flink aantal aanhanger is van Erdogans fundamentalistische regeringspartij AKP.
Zaterdagavond werd de DIDF plots de toegang ontzegd tot het buurthuis. De voorzitter daarvan bleek er niet
over te spreken dat DIDF onder pamfletten en aankondigingen van activiteiten het adres van het buurthuis
had genoemd. Dat lijkt iets heel normaals, maar het buurthuis zegt “neutraal” te willen blijven en dus niet aan
DIDF gekoppeld te willen worden. Maar tijdens een radio-interview gaf de voorzitter van het buurthuis aan
dat de meeste van zijn klanten rechtse Turken zijn.
Bij dezelfde demonstratie.
Wat blijkt nu? Rechtse Turkse organisaties hebben het buurthuis
onder druk gezet om geen ruimte meer te bieden aan DIDF, een
organisatie die nadrukkelijk ook open staat voor de Koerden waar
veel rechtse nationalistische Turken niets van moeten hebben. Het
particuliere buurthuis is afhankelijk van haar rechtse buurtbewoners
en heeft daarom eieren voor haar geld gekozen. “In Poelenburg
spelen te veel machten”, zei de voorzitter.
Aanvallen
Wat zegt dit over Erdogans invloed buiten Turkije? Hoeveel macht heeft hij over de grens, in Europa? En
hoe blijkt dat in de praktijk? Erdogans aanhang in Europa is groot en goed georganiseerd, onder andere in
moskeeën, de stichting Milli Gorus en allerlei andere stichtingen. En daarnaast kan hij rekenen op de steun
van de extreem-rechtse Grijze Wolven en andere iets minder extreme kemalisten (nationalisten). Zeker als
het gaat om Koerdische of andere nationale kwesties, zoals nu met Kobani. Maar ook
moslimfundamentalistische organisaties, zoals de Suleymancilar, komen zo nodig in actie, hoewel Erdogan
momenteel wel met zijn fundamentalistische concurrent Fetullah Gulen in de clinch ligt. De haat tegen
Koerden bij al deze groepen is bijzonder diep geworteld, en die komt dan ook regelmatig tot uiting. Dat leidt
tot gewelddadige acties, zoals drie jaar geleden in Amsterdam toen een Koerdisch centrum werd
aangevallen door boze nationalisten. Ook in het Turkse parlement is te zien dat de extreem-rechtse Grijze
Wolven en Erdogans moslimfundamentalistische AKP elkaar snel vinden als het gaat om al dan niet militair
ingrijpen in Syrië.
In Zaandam waren bedreigingen door rechtse Turkse groepen niet van de lucht. Een café-eigenaar van
Turkse komaf, en hoogstwaarschijnlijk een aanhanger van Erdogan, uitte dreigementen in een
radioprogramma waarin met Rob Oudkerk aandacht aan de kwestie werd besteed. Als DIDF door zou gaan
met dit soort activiteiten, zei de cafébaas, dan zou de boel in de wijk gaan escaleren. We moeten het hier
“gezellig” houden, voegde hij er nog aan toe. Waarbij “gezellig” natuurlijk betekent dat de dominante
invloedssfeer van Erdogan of rechtse Grijze Wolven-achtige organisaties niet verstoord moet worden. Vanaf
de jaren tachtig hebben die namelijk vrij spel gehad van de Turkse staat om zich hecht te organiseren. Het
verzwakte links kon daartegen nauwelijks tegenstand bieden. Lokale Turks-Nederlandse politici bleken
gevoelig voor die dreigende taal. Een wat angstige Songul Mutluer zei bijvoorbeeld: “Ik zit met het voorval in
mijn maag. Ik ben totaal niet blij met wat er afgelopen zaterdag is gebeurd in Poelenburg. Ik voel me er nog
steeds gespannen door omdat deze situatie gaat escaleren. Dit mogen we niet laten gebeuren. Ik ben tegen
elke vorm van fundamentalisme. Ik vind dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten en
demonstraties te houden.” Men had DIDF niet de toegang tot het buurthuis moeten weigeren, vond ze ook.
Maar de dreigementen hadden dat doel al bereikt. Intimidatie en geweld zijn bekende
karaktereigenschappen van Erdogan en de Grijze Wolven, daarin kunnen ze elkaar goed vinden. Indien
nodig veranderen ze plots in knokploegen van de Turkse staat om “anarchisten” – zoals ze heel links in de
jaren tachtig noemden – Koerden en Alevieten onschadelijk te maken.
Solidariteit
De SP gaat naar aanleiding van het weigeren van de toegang vragen stellen in de gemeenteraad, en
zondag is er een gesprek met het buurthuis. Dat zal waarschijnlijk wel op de vingers worden getikt omdat het
hier natuurlijk gaat om een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar dat zal niet veel invloed
hebben, want het particuliere buurthuis krijgt geen subsidie van de gemeente Zaandam en is dus niet
gebonden aan afspraken met die gemeente.
Het is belangrijk dat we DIDF hierin steunen. De organisatie moet zonder beperkingen haar politieke
activiteiten kunnen voortzetten, waar en wanneer men dat wil. Een stap terug doen betekent toegeven aan
de dreigementen van de rechtse organisaties om de boel te laten escaleren. Ook andere linkse organisaties,
zoals Doorbraak, moeten rekening houden met dit soort intimidaties en bedreigingen, mochten we de
rechtse invloed verstoren in wijken waar veel migranten wonen. Dat maakt linkse samenwerking van
onderop in de wijken, samen met migranten van allerlei herkomsten, zo belangrijk.
Taylan Devrim
http://www.doorbraak.eu/de-lange-arm-van-erdogan-strekt-zich-tot-zaandam/
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“Dit is de reden waarom Parijs in 2015 tot twee keer toe het doelwit was van aanslagen”
Robin de Boer 3 januari 2016
Afgelopen jaar zijn in Parijs valse vlag-aanslagen uitgevoerd om de islam en het Westen tegen elkaar op te
zetten, omdat de Franse jeugd zich tegen het zionisme keert en de Palestijnen steunt. Dat stelt een
Amerikaanse onderzoeker.
Dr. Kevin Barrett deed deze uitspraak tijdens een interview over de ‘grootste valse vlag-operaties van 2015′.
“De twee grootste waren de aanvallen in Parijs,” zei hij. “De tweede aanval in Parijs werd al snel gevolgd
door een aanval in San Bernardino in Californië.”
“De reden hiervoor is mogelijk dat Parijs de hoofdstad van het secularisme is en dat ze proberen de islam en
het Westen tegen elkaar op te zetten,” ging hij verder. “Ze zijn bezorgd dat veel progressieve intellectuelen
zich tegen het zionisme keren.”
Islamitische Staat
“Ze kozen bewust wijken uit waar veel trendy jongeren wonen, jonge mensen die bij een rockconcert waren
en jonge mensen die in cafés waren, omdat dit nu net de mensen zijn die zich tegen het zionisme keren en
de Palestijnen steunen,” zei dr. Barrett.
Veel andere valse vlag-operaties zijn volgens de onderzoeker gerelateerd aan hetzelfde thema. “De
zogenaamde Islamitische Staat (IS) is ontmaskerd als valse vlag-groep,” zei hij. “Op veel verschillende
manieren is aangetoond dat het in feite een groep westerse huurlingen is die het Midden-Oosten moet
destabiliseren, met name de landen rond Israël.” “Vooral door het ingrijpen van Rusland in Syrië is er veel
informatie over de terreurgroep aan het licht gekomen,” benadrukte de analist. “De Russen hebben laten
zien dat de Amerikaanse oorlog tegen IS nep is.”
Barrett wees ook op de uitspraken die presidentskandidaat Donald Trump deed over zijn rivaal Jeb Bush.
Trump zei dat Jebs broer George W. Bush verantwoordelijk was voor 9/11.
En dit jaar werd Jeremy Corbyn benoemd tot nieuwe leider van de Britse Labour Party. Hij was goed
bevriend met wijlen Michael Meacher, een Britse parlementariër die in het tv-programma Zembla sterke
twijfels uitte bij de officieel aanvaarde toedracht van de aanslagen in New York op 11 september 2001.
“We hadden Dzhokhar Tsarnaev, een onschuldige man die de doodstraf heeft gekregen voor de aanslag
tijdens de marathon in Boston, die in werkelijkheid is uitgevoerd door huurlingen van Craft International,” zei
dr. Barrett.
Illusie
“En we hadden klokkenluider Kurt Sonnenfeld, die beschikt over bewijs dat 9/11 een inside job was en door
de Amerikaanse overheid is aangeklaagd wegens moord,” ging hij verder. “Argentinië heeft hem asiel
aangeboden.”
Volgens de redacteur van Veterans Today leven we in een illusie die is gecreëerd door dezelfde mensen die
ook de terreuraanslagen in scène zetten. “Ze blijven doorgaan tot ze worden gepakt en vervolgd voor hun
misdaden tegen de mensheid,” besloot hij. [PressTV]
http://www.ninefornews.nl/dit-is-de-reden-waarom-parijs-in-2015-tot-twee-keer-toe-het-doelwit-was-vanaanslagen/

Raad eens hoeveel landen er nu nog over zijn zonder centrale bank
Robin de Boer 3 januari 2016
Centrale banken hebben als het
ware de hele planeet
overgenomen. Er is namelijk nog
maar één land ter wereld zonder
een centrale bank en dat is
Noord-Korea.
Er zijn nog wel enkele
eilandengroepen zoals
Micronesië die geen centrale
bank hebben, maar zelfs als je
die meetelt leeft 99,9 procent van de wereldbevolking in een land met een centrale bank.
Hebben de mensen hier vrijwillig voor gekozen? Nee, schrijft de Amerikaanse financiële nieuwssite Zero
Hedge, ze zijn ons opgedrongen. Er zijn verrassend weinig mensen die precies kunnen vertellen wat een
centrale bank doet. Volgens Wikipedia zijn dit de taken van een centrale bank:
Het uitvoeren van het monetair beleid van het betreffende land (of landen)
Het bevorderen van de prijsstabiliteit (beheersen van inflatie)
Het bevorderen van het betalingsverkeer
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Het in circulatie brengen van bankbiljetten en het bestrijden van falsificaties
Het toezicht op financiële instellingen
Sinds de komst van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, is de waarde van de dollar met 96
procent gedaald en is de staatsschuld 5000 keer zo groot geworden, aldus Zero Hedge. Toch willen de
politici maar niet tornen aan de immense macht van de Fed.
Hoewel iedereen kan zien wat centrale banken doen, is er nog niet één politieke beweging geweest die een
centrale bank heeft weten te sluiten. Sterker nog: in de afgelopen jaren is hun reikwijdte alleen maar verder
uitgebreid.
Irak, Afghanistan, Libië
Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een aantal landen die nog niet waren ‘geïntegreerd’ in de
‘wereldgemeenschap’.
In 2001 viel Amerika Afghanistan binnen. In 2003 werd Da Afghanistan Bank de centrale bank van het land.
Afghanistan beschikt nu net als de rest van ons over een moderne centrale bank. In 2003 viel Amerika Irak
binnen. Begin 2004 werd de Central Bank of Iraq opgericht.
In 2011 bombardeerde Amerika Libië plat. Zelfs nog voordat Gaddafi werd afgezet, hielp de VS de rebellen
bij het opzetten van een nieuwe centrale bank en een nieuw nationaal oliebedrijf.
Centrale banken zijn ontworpen om landen vast te houden in een eindeloze schuldenspiraal. Wereldwijd
komt de schuld op 286 procent van het bbp. De mensheid wordt tot slaaf gemaakt door een gigantische
schuldenmachine, maar de meesten hebben niet eens door dat dit gebeurt, besluit de site.
[Zero Hedge via The Economic Collapse blog]
http://www.ninefornews.nl/raad-eens-hoeveel-landen-er-nu-nog-over-zijn-zonder-een-centrale-bank/

Suiker in cola en ketchup rechtstreeks gelinkt aan borstkanker
Robin de Boer 2 januari 2016
Suiker in producten als cola, ketchup,
granenrepen en koekjes veroorzaakt
mogelijk borstkanker, zo waarschuwen
wetenschappers. Het suikerrijke westerse
dieet verhoogt de kans op borstkanker en
uitzaaiingen in de longen, zo blijkt uit een
nieuwe studie waarover de Britse Daily
Telegraph bericht.
Bij muizen die voedsel met veel
sacharose kregen, groeiden tumoren sneller en traden uitzaaiingen op. De onderzoekers ontdekten ook dat
fructose in tafelsuiker en glucose-fructosestroop in een reeks voedselproducten en drankjes mogelijk de
drijvende kracht achter de ziekte zijn.
Wetenschappers van de Universiteit van Texas gaven muizen vier verschillende diëten. Dertig procent van
de muizen die zetmeelrijk voedsel kregen, had na zes maanden tumoren. Bij liefst 50 tot 58 procent van de
muizen die een suikerrijk dieet kregen werd borstkanker geconstateerd.
Alomtegenwoordig
Bij de muizen die voedsel kregen dat rijk was aan sacharose of fructose werden bovendien meer
uitzaaiingen geconstateerd dan bij de knaagdieren die zetmeelrijke voeding kregen.
Eén van de auteurs van de studie, professor Lorenzo Cohen, zei: “We hebben vastgesteld dat fructose, dat
in tafelsuiker en glucose-fructosestroop zit en alomtegenwoordig is in ons voedselsysteem, verantwoordelijk
was voor longuitzaaiingen en de aanmaak van 12-HETE in borsttumoren.”
Eerste studie
Volgens coauteur dr. Peiying Yang is dit de eerste studie die kijkt naar het directe effect van
suikerconsumptie op de ontwikkeling van borstkanker.
“Bij muizen leidde een hoeveelheid sacharose die vergelijkbaar is met de hoeveelheid in westerse diëten tot
een toename van de tumorgroei en uitzaaiingen,” voegde ze toe. De studie is verschenen in Cancer
Research.
De gemiddelde Nederlander consumeert 44 kilogram suiker per jaar. De toegenomen consumptie van
gesuikerde drankjes wordt algemeen gezien als de veroorzaker van obesitas, hartziekte en kanker.
[Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/suiker-in-cola-en-ketchup-rechtstreeks-gelinkt-aan-borstkanker/
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Jaaroverzicht 2015: Grote aanslagen, veel zieke meisjes na vaccinatie en Gaddafi’s voorspelling over
de vluchtelingencrisis
Robin de Boer 31 december 2015
Het jaar 2015 is bijna ten einde. Het nieuwe jaar staat voor de deur. In de laatste uren van het jaar blikt
Ninefornews.nl terug op de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen. Wat waren de belangrijkste momenten? We
geven een overzicht van de 10 best gelezen artikelen.
Het nieuws van 2015 wordt beheerst door de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs en de
gruwelpraktijken van Islamitische Staat. Daarnaast is er veel interesse voor de vele ziektegevallen na
inenting met het HPV-vaccin Gardasil en andere gezondheidsgerelateerde zaken.
Het team van Ninefornews.nl wenst iedereen een prettige jaarwisseling en een heel mooi 2016!
De aanslagen op het Parijse hoofdkantoor van het satirische blad Charlie Hebdo laten Europa aan het begin
van 2015 geschokt achter. Het blad verloor bij de aanslag acht redactieleden, toen twee terroristen de
redactie binnendrongen en om zich heen begonnen te schieten.
1. “Aanval op Charlie Hebdo uitgevoerd door
Amerikaanse inlichtingendiensten”
Tijdens een uitzending van de Russische
nieuwszender LifeNews zei een politiek analist dat
de aanval op het Franse satirische magazine
Charlie Hebdo is uitgevoerd door de Amerikaanse
inlichtingendiensten.
De gast, Alexei Martynov, stelde dat het Amerikaanse inlichtingenapparaat de aanslag heeft gepleegd om de
wereldwijde inspanningen tegen islamitisch terrorisme te saboteren. De aanval had als doel de Franse
president François Hollande onder druk te zetten om de westerse sancties tegen Rusland in stand te
houden, aldus Martynov.
2. Duizenden meisjes geconfronteerd met
slopende ziektes na vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker
Toen Caron Ryalls haar 13-jarige dochter Emily liet
vaccineren tegen baarmoederhalskanker, dacht ze
dat het de beste manier was om de gezondheid van
Emily te beschermen. De afgelopen vier jaar zijn echter een hel geweest voor het gezin. Twee weken na het
de eerste HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden.
De symptomen werden na de tweede en derde inenting steeds erger. Emily werd een aantal keren
opgenomen met borst- en buikpijn en ademhalingsproblemen. “Eén keer kon ik de ene kant van mijn
lichaam niet meer bewegen,” aldus de inmiddels 17-jarige Emily. “Ik wist niet wat er gebeurde.”
3. “HPV-vaccin Gardasil wordt het grootste
medische schandaal aller tijden”
Eind 2006 kondigde de farmaceutische reus Merck
met luid tromgeroffel aan dat het eerste vaccin
tegen kanker een feit was. Gardasil zou het
opnemen tegen het humaan papillomavirus dat
baarmoederhalskanker veroorzaakt. De doelgroep zou de groep jonge meisjes net voor hun puberteit zijn,
zodat ze beschermd waren voordat ze seksueel actief werden.
Het vaccinatieprogramma was nog niet van start gegaan of de Amerikaanse overheid kreeg meldingen
binnen over duizenden meisjes die ernstige bijwerkingen kregen, waaronder verlammingen, hartaanvallen
en zelfs overlijdens.
4. Oncologieverpleegkundige neemt na 17 jaar
ontslag om de waarheid over kanker te
verkondigen
Valerie Warwick werkte 17 jaar lang als
oncologieverpleegkundige, maar besloot pas
geleden haar goed betaalde baan op te zeggen om
mensen te informeren over de link tussen voeding en het overleven van kanker.
Toen Valerie klein was kreeg haar vader keelkanker, terwijl haar moeder aan MS leed. Op 20-jarige leeftijd
zorgde ze voor haar beide ouders. Tijdens een aantal operaties werden delen van de keel van haar vader
verwijderd om hem te ‘genezen’. Hij stierf uiteindelijk, waarna Valerie besloot om zelf verpleegkundige te
worden en met de neus in de boeken te duiken.
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5. “Rusland heeft satellietfoto’s die bewijzen dat
Amerikaanse overheid achter 9/11 zat”
De Russische krant Pravda schrijft dat Rusland
satellietfoto’s zal publiceren waaruit blijkt dat de
Amerikaanse overheid betrokken was bij de
terroristische aanslagen op 11 september 2001.
Rusland bereidt zich voor op het vrijgeven van bewijs dat de Amerikaanse overheid en inlichtingendiensten
betrokken waren bij de aanslagen, aldus de krant. Het bewijs zou onder andere bestaan uit satellietbeelden.
Het motief voor de aanslagen was volgens Pravda het misleiden en doden van eigen burgers en het
veiligstellen van de Amerikaanse oliebelangen in het Midden-Oosten.
6. Australiër gearresteerd omdat hij zijn
stervende dochtertje (2) met cannabisolie
behandelt
Een Australische vader die is aangeklaagd omdat
hij zijn stervende dochter Rumer met cannabisolie
behandelt, krijgt steeds meer steun. Hij werd
aangehouden wegens het verstrekken van ‘gevaarlijke drugs aan een minderjarige’.
Adam Koessler geeft zijn 2-jarige dochtertje medicinale cannabisolie in een wanhopige poging haar te
genezen van neuroblastoom, een buiten de schedel gelegen tumor. De vader was voor de behandeling van
zijn dochter van Cairns naar Brisbane gereisd, waar hij in het ziekenhuis werd gearresteerd.
7. De PVV wordt steeds populairder: laat het
Nederlandse volk zich weer massaal misleiden?
De PVV, de partij van Geert Wilders, blijft aan
populariteit winnen. Als er nu verkiezingen zouden
zijn, zou de PVV 33 zetels behalen. De
vluchtelingencrisis stuwt de PVV naar de op één na
hoogste score ooit behaald.
Veel mensen zien Wilders als redder van Nederland. Hij wint enorm aan aanhang met zijn verhaal over
islam en vluchtelingen. De Facebookpagina Alternatieve Media Nederland publiceerde onlangs een
ingezonden lijst met punten waar de PVV zich werkelijk mee bezig heeft gehouden.
8. Het is nu bevestigd: Islamitische Staat (ISIS)
is een creatie van Amerika
De Islamitische Staat is net als Osama bin Laden
en Al Qaida een creatie van Amerika. Dat blijkt uit
geheime documenten die zijn vrijgegeven door de
Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA.
Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn bevestigde het nog eens tijdens een
interview met Al Jazeera.
Bouthaina Shaaban, de naaste adviseur van de Syrische president Bashar al-Assad, zei drie jaar geleden al
dat de rebellen wapens en geld kregen van overheden die tegen het Syrische bewind waren. Ze sprak ook
van troepen die nog gevaarlijker waren dan Al Qaida. Deze claims werden ontkend door de Verenigde
Staten, Turkije en andere landen die de rebellen steunen.
9. “Aanslag op Charlie Hebdo uitgevoerd door
Amerikaanse speciale troepen”
De aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo op
7 januari is uitgevoerd door goed getrainde speciale
troepen uit de Verenigde Staten en niet door de
gebroeders Kouachi, die zijn gedood door de
Franse politie. Dat schrijft de Amerikaanse oud-onderminister en oud-redacteur van de Wall Street Journal
Paul Craig Roberts op zijn website.
Hij vraagt zich af hoe het kan dat zogenaamde
islamitische terroristen ‘bereid waren te sterven als
martelaar, terwijl de twee professionals die Charlie
Hebdo aanvielen vastbesloten waren om te
ontsnappen en daar opvallend genoeg nog in
slaagden ook’. Het lijkt alsof het twee compleet
verschillende duo’s waren, aldus dr. Roberts.

NIEUWSBRIEF 239 – 15 JANUARI 2015 – PAG. 58

10. Gaddafi’s grimmige voorspelling komt uit: Europa zal worden overspoeld door vluchtelingen
De miljoenen vluchtelingen die Europa binnenstromen komen voor westerse politici als een verrassing. Dat
zou niet het geval zijn geweest als het Westen had geluisterd naar de Libische leider Muammar Gaddafi.
Een aantal van deze vluchtelingen zou niet op zoek zijn naar een toevluchtsoord in Europa als hun huis niet
was vernietigd als gevolg van het kortzichtige, agressieve westerse beleid.
http://www.ninefornews.nl/jaaroverzicht-2015-grote-aanslagen-veel-zieke-meisjes-na-vaccinatie-en-gaddafisvoorspelling-over-de-vluchtelingencrisis/

Nibiru wordt steeds groter (video)

Uit een recentelijk gemaakte foto van
de tweede zon blijkt dat de planeet
Nibiru steeds groter wordt en dus
dichterbij komt.
Tegelijkertijd wordt een Youtube
account gehackt waar een
onthullende video stond over iets
vreemds dat ons zonnestelsel is
binnengedrongen.
Dat het weer overal ter wereld
volkomen van slag is, daarover
bestaat weinig twijfel. Over de oorzaken des te meer.
Voor de één is het de Agenda 2030 propaganda over
de opwarming van de aarde door de mens, voor een
ander is het niets anders dan een aantal cyclische
schommelingen en voor weer anderen heeft het alles
te maken met de nadering van een voor ons
onbekende planeet.
Zo kan het dat wij een kerst meemaken waar alles
begint te bloeien alsof het voorjaar is en waar men in
zuidelijker streken, waar het normaal gesproken
warmer is, te maken heeft met aanzienlijke sneeuwval.
De volgende twee foto’s zijn vorige week genomen in het Turkse Istanboel.
Vorige week schreven wij dat er al in 2008 mensen zoals John Moore onthulden dat de
klimaatveranderingen zoals wij die nu in steeds heftiger mate meemaken op aarde niets te maken met een
door de mens veroorzaakte opwarming, maar alles met de nadering van de planeet Nibiru, ook wel planet X
of Hercolubus genoemd.
Al jaren worden er opnames gemaakt van de tweede zon.
De volgende foto is gemaakt in Polen in 2009
De foto hierna is recentelijk gemaakt in Canada en daarop is duidelijk te zien dat de planeet aanzienlijk
groter is geworden dan enige jaren geleden.
Volgens Nancy Lieder hebben we hier te maken met een echte opname van de tweede zon en geen
lensflare of iets dergelijks omdat de planeet zichtbaar is achter de begroeiing en ook een eigen weerkaatsing
heeft in het wateroppervlak.
Navolgend nog een opname van het minizonnestelsel Niburu die enkele weken geleden is genomen.
Aanwijzingen voor wat er in onze nabije toekomst gaat gebeuren, vinden we waarschijnlijk terug in onze
geschiedenis.
Door middel van tekeningen en oude manuscripten krijgen we een beeld van wat er lange tijd geleden
gebeurd is en wat zich nu lijkt te herhalen.
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Navolgend een deel uit een eerder artikel van ons van enkele jaren geleden.
Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de
kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van
oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de
Middeleeuwen.
De manuscripten zouden gered zijn tijdens een brand in het klooster van Glastonbury Abbey in 1184. Er
gaat zelfs het gerucht dat de beroemde Nicola Tesla enkele van zijn wijsheden haalde uit de Kolbrin Bijbel.
Deze bestaat uit in totaal elf boeken, waarvan men zegt dat de eerste zes geschreven zijn door Egyptenaren
ten tijde van de Exodus. Het boek is nooit toegankelijk geweest voor het grote publiek, maar werd altijd
geheimgehouden bestemd voor een select groepje mensen. Tegenwoordig is er een gedrukte versie
beschikbaar via het Culdian Trust.
Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge
vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.
Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:
“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de
Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de
moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de
wrekende vlam en de adem van de Verwoester”
Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die
wegvluchten naar de bergen. Op deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel
last van hebben: dode vissen.
Iets wat opvalt in bijna al die afbeeldingen is de spiraal en die komt keer op keer
terug. Dit komen we straks ook weer tegen in de Kolbrin Bijbel.
Zo staat er in het boek Creation (4:6):
“De ster groeide uit en werd steeds helderder en was indrukwekkend om te zien.
Het kreeg horens en het zong en nog nooit had iemand zoiets gezien”
Op de volgende foto zie je de man afgebeeld met horens en weer de spiraal.
Ook dit keer zal het water het grote probleem zijn. Je hoeft maar even naar het
nieuws te kijken van afgelopen week waarin half Engeland onder water lijkt te
staan om een idee te krijgen hoe het gaat worden.
Het verhaal in de Kolbrin bijbel over de vorige passage van Nibiru begint als volgt:
“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door
vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat”.
Dit zijn geen verzonnen verhalen, dit is wat er gebeurde.
Nog een vreemde gebeurtenis de afgelopen week die wellicht
iets te maken kan hebben met de nadering van het mini
zonnestelsel Nibiru is de ervaring die Youtube gebruiker BP
Earthwatch de afgelopen week had.
Wij ontvingen het volgende bericht van een lezer (dank!):
Ik heb jullie laatst een clip laten zien van BP earthwatch met
betrekking tot een groot object dat ons zonnestelsel is binnen
gekomen.
Wat is er nu loos? You tube heeft alle videos van deze man van
het afgelopen jaar er uit geknikkerd en zijn account opgezegd.
Tevens is BP niet te bereiken en ook op zijn eigen site is er van
alles loos.
Deze man wijkt voor niets en er dus is zekers iets zeer vreemds aan de hand.
Ondertussen is gebleken dat niet Youtube zijn account had verwijderd, maar wel dat deze was gehackt
direct nadat hij die bewuste video online had gezet. De hacker heeft vervolgens alle video’s van 2015
verwijderd.
Inmiddels is de bewuste video weer online en is hierna te zien.
De video waarover de lezer het volgende zei:
Hier een clipje van BP, hij vraagt mensen om bepaalde berekeningen te maken die hij niet kan maken door
zijn gebrek aan kennis.
Er is iets ons zonnestelsel binnen gekomen en nu wil hij weten wat de koers gaat worden.
https://youtu.be/RHOmL0VeB9w
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10181:nibiru-wordt-steedsgroter&catid=35:universum&Itemid=48
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“Onbenul Gerrit Zalm is het bewijs dat banken politieke puppets in de top benoemen om hun verrotte
systeem te legitimeren”
Robin de Boer 31 december 2015
Sinds vorige maand is ABN Amro staatsbank af en
weer een beursgenoteerd bedrijf. Tot grote woede
van theatermaker George van Houts.
Tijdens de financiële crisis zei Brussel ja tegen de
nationalisatie van bijna omvallende banken. Dit
illustreert volgens Van Houts hoe diep de angst is
van de politiek voor de financiële sector.
De politiek had de geplande beursgang van ABN Amro kunnen afblazen nadat het topmanagement van de
bank zichzelf had getrakteerd op een riante salarisopslag, maar uiteindelijk verstomde al die kritiek op dit
zoveelste graaien van topbankiers. De politiek is suf geluld door de bankenlobby, zegt de spil van het
toneelstuk De Verleiders: Door de Bank Genomen tegen Nieuwe Revu.
Door en door rot
“Topman Gerrit Zalm is het levende bewijs dat de banken politieke puppets in de top benoemen om hun
verrotte systeem te legitimeren,” zegt Van Houts. “Zalm is een onbenul. In een interview grapte hij dat 40
procent van zijn werktijd opgaat aan gamen. Achter deze slechte grap schuilt ook de bittere waarheid van
een nitwit die aan het roer staat bij ABN Amro.”
Volgens Van Houts hebben bankiers niets geleerd van de bankencrisis. “Het bankensysteem is door en door
rot,” zegt hij. “We hebben een monster geschapen dat zowel de bankiers als de klanten ziek maakt, daar
moeten we vanaf. Het monopolie van het scheppen van geld moet weggehaald worden bij de banken.”
95 procent van al het geld dat in omloop is, is via hypotheken en leningen gecreëerd door banken. Dát is de
oorzaak van de huizenbubbel, kredietcrisis, werkloosheid, ongelijkheid en nog veel meer ellende, aldus de
theatermaker.
Begin van een omwenteling
“We zijn drie eeuwen vergroeid met een systeem waarbij banken geld scheppen,” zegt hij. “Het stamt nog uit
de tijd van de slavernij en is grootgemaakt door zakenbanken als Rothschild. We zijn met zijn allen al die tijd
voor de gek gehouden.”
Van Houts gelooft niet per se in het bestaan van hogere duistere machten die samenzweren, maar is er in
dit geval wel van overtuigd dat de één procent-elite, de allerrijksten op deze aardbol, hun belangen waar ook
ter wereld willen doordrukken.
“We staan aan het begin van een omwenteling,” besluit de activist. “Als het niet netjes lukt met een
burgerinitiatief, dan maar een revolutie. De klinkers uit de straten en op naar de Zuidas!”
[Nieuwe Revu]
http://www.ninefornews.nl/onbenul-gerrit-zalm-is-het-bewijs-dat-banken-politieke-puppets-in-de-topbenoemen-om-hun-verrotte-systeem-te-legitimeren/

Saoedi-Barbarië executeert 50 man, niet genoeg voor Willem-Alexander om te komen vieren
Posted on 02/01/2016 by Fubar
De Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Sjoerd
Sjoerdsma (D66) hebben de executies in Saudi-Arabië aan de
kaak gesteld bij minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders.
Koenders zal op dit moment nog niet apart reageren op de
kwestie. Er wordt wel gewerkt aan een reactie op Europees
niveau, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.
Parool >>
Vragen over executies
Ook vragen ze of Koenders denkt dat er sprake is geweest van eerlijke
rechtsgang. Verder willen ze weten of de minister bereid is tegen SaudiArabië zijn zorgen uit te spreken over de doodvonnissen. Sjoerdsma
stelde een maand geleden de dreigende executies al aan de orde bij
het kabinet.,,De kans dat Nederland zoiets in zijn eentje kan
voorkomen, lijkt me niet erg reëel. Maar het wordt tijd voor een
zichtbaarder standpunt, zeker nu Nederland het Europees
voorzitterschap heeft”, zegt hij nu. Telegraaf >>
Willem komt pas langs als je er minimaal 100 onthoofdt:
http://fubar.mobi/2016/01/02/saoedi-barbarie-executeert-50-man-nietgenoeg-voor-willem-alexander-om-te-komen-vieren/
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Politiechef Köln: Migranten veroorzaken onverdraaglijke criminaliteit
Sommige Duitse vrouwen en meisjes door wel 100 migranten aangerand – Autoriteiten halen talloze
videofilmpjes, die het criminele gedrag van de migranten bewijzen, van het internet
Angela Merkels ‘der Islam gehört zu Deutschland’ volgelingen
gaven tijdens oud en nieuw in Köln een voorproefje van wat in
heel Europa het nieuwe ‘normaal’ wordt.
De politiechef van Köln, Wolfgang Albers, reageerde geschokt
op de enorme wantoestanden die zo’n 1000 moslimmigranten
uit Noord Afrika en het Midden Oosten tijdens oud en nieuw in
het centrum van de stad veroorzaakten. Duitse vrouwen –of ze
nu door hun man werden begeleid of niet- werden massaal
aangerand, beroofd en in minstens een geval ook verkracht.
‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dit waren misdrijven in een volledig nieuwe dimensie. Deze toestand
is onverdraaglijk,’ zei Albers. Inmiddels twijfelt de politie er serieus aan of het carnaval in februari nog wel
doorgang kan vinden. Oftewel: welkom in Angela Merkels nieuwe, geïslamiseerde Europa, waar Parijs en
Köln nog maar een eerste begin van waren. Al om 9 uur ’s avonds hadden zich zo’n 400 tot 500 jonge,
voornamelijk Noord Afrikaanse (Marokkaanse en Algerijnse) mannen verzameld op het stationsplein in Köln.
Die hadden zich laten vollopen met alcohol en gooiden en schoten voortdurend met vuurwerk naar
passanten. De groep groeide in korte tijd naar 1000 man, die steeds agressiever werden, waardoor de politie
het plein kort voor middernacht moest ontruimen. (2)
‘Criminaliteit in nieuwe dimensie - Dit hebben we nog nooit meegemaakt’
Verwijten dat de politie had kunnen voorkomen dat tal van vrouwen werden aangerand, wees Albers echter
van de hand. ‘Dit hebben wij namelijk nog nooit meegemaakt, en daarom konden wij ons er niet op
voorbereiden. We zullen dit echter niet accepteren.’ Zo’n 60 tot 80 mensen deden aangifte, waarvan circa
een kwart bestond uit seksueel aangevallen vrouwen. Men gaat ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers
zijn die zich (nog) niet hebben gemeld.
Tal van passerende Duitse vrouwen werden door de ‘hoer’ en ‘ficki ficki’ schreeuwende migranten aan hun
haren, borsten, armen en tussen hun benen vastgegrepen. Velen werden beroofd van hun mobieltjes en
geld. Een jonge vrouw verklaarde hoe zo’n 40 tot 100 zeer agressieve mannen haar broek en slipje bijna
compleet van haar benen wisten te rukken. (2) Een jong meisje beschreef hoe ze samen met 4 vriendinnen
door minstens 30 mannen was aangerand: ‘Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen.’
Filmpjes snel van internet gehaald
‘Het gedrag van de daders baart mij grote zorgen, ook met het oog op carnaval,’ vervolgde Albers. De politie
bekijkt daarom of grote festiviteiten voortaan tijdelijk met videocamera’s kunnen worden bewaakt. Men hoopt
op die wijze misdaden zoals tijdens oud en nieuw te kunnen voorkomen, al werd tegelijkertijd aangegeven
dat het geen doen is om iedere gemaskerde persoon te controleren.
Filmpjes van de wantoestanden werden op een Facebook site geplaatst, maar nadat de pers en politiek er
lucht van kreeg er onmiddellijk weer vanaf gehaald. Immers: het Duitse volk moet zo min mogelijk met de
realiteit van de massa immigratie worden geconfronteerd. Videobewijs van schandalig crimineel gedrag van
honderden migranten is niet politiek-correct, dus niet gewenst, omdat het dan niet langer gebagatelliseerd of
ontkend kan worden.
Tahrir plein, maar nu in Köln
De beschrijvingen doen denken aan de door onze media zo bejubelde islamitische revolutie op het Tahrir
plein in Caïro in 2011, waar vrouwen uit het Westen, waaronder een Amerikaanse journalist, door tientallen
moslimmannen brutaal werden aangerand of verkracht. Hetzelfde overkwam een 22 jarige Nederlandse
vrouw en minstens 24 anderen in 2013, toen het plein opnieuw centraal stond tijdens een volksopstand (3).
Pro-immigratie burgemeester zal ‘geen wetteloos gebied’ toestaan
Burgemeester Henriëtte Reker –die vorig jaar het nieuws haalde doordat ze licht werd verwond (en niet
zwaar, zoals de kranten valselijk schreven) door een ‘tegenstander’, wat achteraf echter een linkse ‘false
flag’ aanval bleek om haar de verkiezingen te doen winnen- verklaarde dat ‘wij niet kunnen tolereren dat hier
een wetteloos gebied ontstaat.’ Reker is echter een groot voorstander van de door bondskanselier Merkel
veroorzaakte onbeperkte immigratie van moslimmigranten – degenen die met de kerst voor de
anarchistische puinhoop in haar stad verantwoordelijk waren. (1)
Ook in andere steden aanrandingen en verkrachtingen
Overigens gingen niet alleen in Köln, maar ook in veel andere Duitse streden migranten op vergelijkbare of
nog ergere wijze tekeer. Twee 18 jarige meisjes werden in het centrum van Stuttgart door zo’n 15
‘zuiderlingen’ met een Arabisch uiterlijk lastig gevallen, aangerand en beroofd. Vlakbij werd een 19 jarig
meisje door vier Marokkanen of Algerijnen geslagen en geschopt. In Minden werd een 25 jarige vrouw het
slachtoffer van een wrede verkrachting door migranten.
Xander - (1) RP Online ; (2) KOPP / YouTube ; (3) AD
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Politiechef-Kln-Migranten-veroorzaken-onverdraaglijke-criminaliteit
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‘2015 was het jaar van dodelijk verval machteloos en verwend Westen’
NWO-Complot, Maatschappij, Islam & Terreur, Immigratie, Iran / Syrië, Wetenschap-Technologie,NatuurWeer-Klimaat, Christendom
‘Rome opnieuw in brand’, triest symbool voor de Westerse
beschaving in zijn huidige staat van maatschappelijk en moreel
verval.
De Britse auteur en rasjournalist Christopher Booker schrijft dat in
2015 pijnlijk duidelijk werd dat ‘onze verwende, machteloze
engedespiritualiseerde beschaving’ zich in ‘dodelijk verval’ bevindt,
wat de komende jaren alleen maar dreigt te versnellen. Maar net
zoals de burgers van het oude Rome niets in de gaten hadden
totdat hun hele stad in brand stond, denken de meeste Europeanen
en Amerikanen nog steeds dat er nooit een einde zal komen aan hun manier van leven – en dat terwijl de
onzalige gelegenheidscoalitie tussen links/liberaal en islam er ondertussen alles aan doet om onze ooit vrije,
stabiele en welvarende samenleving tot op de grond toe af te breken.
Tekenend voor de knieval van het Westen was volgens Booker het bezoek van de Chinese president aan
Groot Brittannië in oktober vorig jaar. De leider werd met een gouden koets naar Buckingham Palace
vervoerd, terwijl Chinese (!) beveiligers de paar mensen die demonstreerden tegen de
mensenrechtensituatie in China zorgvuldig op afstand hielden.
Terwijl China –dat vermoedelijk dit jaar de VS definitief van de 1e plaats van grootste economieën drukt- de
wereld overspoelt met goedkoop staal, verdwijnen in het Verenigd Koninkrijk de laatste resten van de eens
zo glorieuze staalindustrie. Beschamend was dat de vroeger technologisch voorop lopende Britten
uitgerekend de Chinezen om hulp moesten vragen bij de bouw van ’s werelds duurste, maar nu al
achterhaalde kerncentrale.
Geopolitieke aardverschuiving
Drie weken later kwam de premier van India, het land dat binnen drie jaar een grotere economie zal hebben
dan Groot Brittannië, eveneens op bezoek. ‘Wat we in 2015 meer dan ooit tevoren zagen waren de signalen
van een historische geopolitieke aardverschuiving. De eeuwenoude hegemonie van het Westen wijkt voor
de nieuwe machtsbolwerken van de buitenwereld.’
Tijdens werkelijk iedere crisis tonen de politieke leiders van de EU en de VS hoe zwak en machteloos ze
zijn, of dat nu om de komst van miljoenen moslimmigranten, de groeiende terreurdreiging of de totaal
mislukte interventies in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië gaat. ‘Nog nooit hebben onze politici en politieke
instituten zo weinig respect gehad.’
Westerse illusies rond Oekraïne, Syrië en Iran botsen met harde realiteit
Overal zien we hoe de Westerse illusies in botsing komen met de harde werkelijkheid. De even doorzichtige
als roekeloze poging om Oekraïne via een fascistische staatsgreep bij de EU en de NAVO te krijgen –er
werd zelfs een passagiersvliegtuig (MH-17) voor neergehaald- veroorzaakte een onvermijdelijke reactie van
president Putin, en een hernieuwd Russisch nationalisme waarbij wij in het Westen maar zielig en impotent
afstaken.
Ook in Syrië laat Putin het Westen ver achter zich, niet alleen op politiek, maar –tot verbijstering van het
Pentagon en de NAVO- ook op militair gebied. Van de technologische superioriteit van het Westerse
bondgenootschap bleek anno 2015 niets meer over; sterker nog, de Russen blijken op bijna alle gebieden –
vliegtuigen, elektronische oorlogsvoering, kruisraketten- over geavanceerder materiaal te beschikken dan
het Westen.
Iran slaagde erin de Verenigde Staten –zogenaamd ’s werelds enige overgebleven supermacht- tot op het
bot te vernederen door niet eens de moeite te nemen de in juni 2015 moeizaam bereikte overeenkomst over
het omstreden nucleaire programma van het land te ondertekenen. Al in de eerste weken na de door Obama
zo bejubelde kerndeal brak Iran ongestraft alle gemaakte afspraken door met de miljarden die vrijkwamen na
het opheffen van de sancties grote hoeveelheden wapens in China en Rusland te kopen, en twee
ballistische raketten die kernkoppen kunnen vervoeren te testen.
Zinloos klimaatverdrag vernietigt het Westen
Recent volgde in Parijs opnieuw een totaal zinloos ‘niet bindend’ verdrag over het klimaat, dat de wereld –
vrijwel geheel op kosten van het Westen- zou moeten gaan redden van ‘Global Warming’. Het feit dat dit
verzinsel sowieso uit het Westen afkomstig was is het zoveelste symptoom van hoe eenvoudig wij inmiddels
in sprookjes geloven en in leugens trappen. China en India besloten daarom terecht om niet met deze
extreem kostbare, welvaart vernietigende onzin mee te doen.
Otto Sprengler schreef in de twintiger jaren van de vorige eeuw het boek ‘Der Untergang des Abendlandes’
(Het Verval van het Westen). Historisch gezien komen namelijk alle beschavingen, hoe hoogstaand ook,
uiteindelijk ten val. Sprenglers titel bleek 90 jaar op de werkelijkheid vooruit te lopen.
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Verval duidelijkst zichtbaar in linkse ‘gutmensch’
De reden waarom de meeste Westerlingen nog steeds niet inzien hoe verwend, machteloos en onspiritueel
ze zijn geworden is omdat we nog steeds in deze door onszelf gecreëerde zeepbel leven. Buiten Europa
krijgt een veel minder sentimentele en veel hardere wereld echter steeds meer invloed, en vooral: trekt die
wereld zich steeds minder aan van het inhoudsloze realiteitsvreemde gebral van de Europese en
Amerikaanse elite. (1)
Het verval van onze ‘transgendere’ multiculti-pamperbeschaving is nog wel het duidelijkst zichtbaar in de
links/liberale Europese ‘gutmensch’ en zijn nivellerende, neo-nihilistische organisaties, die niet alleen willens
en wetens, maar zelfs met vuur en passie meewerken aan de ondergang van ons ooit zo stabiele en
vreedzame continent, door dit door middel van massa immigratie welbewust over te geven aan de wreedste
barbarij die de mensheid ooit gekend heeft: de fundamentalistische islam.
Conservatieve revival nodig
Het enige wat onze maatschappelijke, financiële, economische en politieke instorting nog kan voorkomen is
een nieuwe ‘verlichting’, een revival van oude conservatieve en nationalistische waarden, en een terugkeer
naar politieke en culturele identiteit en soevereiniteit van onafhankelijk blijvende volken en landen. De
voorloper van de EU, de EG, bewees dat alleen op die basis de vrede en een voor alle partijen zeer
vruchtbare samenwerking in stand kan worden gehouden.
De tekenen wijzen echter op het tegendeel: in Brussel, maar ook in Berlijn, Den Haag en Parijs, wil men de
huidige crises juist aangrijpen om de lang gedroomde totalitaire Europese Superstaat er zo snel mogelijk
tegen de zin van de bevolking door te drukken.
Kan Trump Amerika en misschien ook Europa redden?
We kunnen daarom alleen maar hopen dat de buiten de gevestigde orde staande Donald Trump de volgende Amerikaanse president wordt, en hij het geïslamiseerde Europa laat zien hoe eenvoudig het eigenlijk is
om je eigen bevolking en samenleving te beschermen tegen de allesverwoestende ‘progressieve’ en
islamitische krachten. Mogelijk dat wij hierdoor dan ook eindelijk wakker worden voordat het echt te laat is.
Xander - (1) Telegraph
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/2015-was-het-jaar-van-dodelijk-verval-machteloos-en-verwendWesten

De D-Mark is terug van nooit weggeweest
02/01/2016 Xavier Everaert
Een opmerkelijk verhaal uit Duitsland. Nadat bekend
raakte dat 54% van de Duitsers maar liefst6.6 miljard
euro aan Duitse marken thuis hebben liggen, en dus
niet hebben omgeruild voor euro’s, speelt Duitse
supermarktketen Kaufland daar gretig op in.
In 2016 kan je namelijk in de winkelketen shoppen met
het oude Duitse geld. De koers van 2002 wordt
behouden: 1 euro is goed voor 1.95 D-mark.
In tegenstelling tot landen als België zijn de marken nog altijd inwisselbaar voor euro’s. Het is nog maar de
vraag of de miljoenen Duitsers die nog aanzienlijke sommen D-mark thuis hebben liggen, die nu na 14 jaar
plots wél zullen uitgeven.
Het Emnid Institute deed onderzoek naar de reden waarom Duitsers hun (in principe) waardeloze D-marks
aanhouden. 74% doet dat uit puur nostalgische, sentimentele overwegingen. 24% houdt een strategische
reserve aan, voor het geval de euro implodeert. 22% vergat gewoon het geld in te wisselen.
Maar in totaal gaat het wel om een duizelingwekkende 6.6 miljard euro die nu ligt de slapen in onbruikbaar
geld. Ook al is dat maar een peulenschil op de totale waarde van al de euro’s in omloop in Duitsland, het is
een psychologisch belangrijke som.
Ook het feit dat het om 54% van de Duitsers zou gaan suggereert dat een meerderheid van de Duitsers
gewapend zou kunnen zijn tegen een meltdown van de euro. In dat geval zou de Bundesbank nieuwe
marken kunnen uitgeven, en zou de oude mark als een soort informele reserve currency kunnen dienen, die
veel meer waard zal zijn dan de zwaar geïnflateerde ad hoc-mark.
Vooral het muntgeld kan opnieuw een reële waarde betekenen op de korte termijn. Maar liefst 24 miljard
munten zijn nog niet omgezet. Jaarlijks worden nog zo’n 52 miljoen euro aan D-marks omgeruild. Het zal
dus nog een tijdje duren vooraleer die 6.6 miljard volledig in de euro-economie geïnjecteerd raakt.
Voor zover dat nodig is, uiteraard.
Duitsers kennen als geen ander volk in Europa de gevaren van hyperinflatie en monetaire meltdown. Wij
leggen beter ook zo’n argwaan aan de dag.
Bron: Bild
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God als moordenaar op cover van speciale editie van Charlie Hebdo
04-01-16 - Bron: Belga
Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo brengt woensdag, precies een
jaar na de bloedige aanslag op het kantoor waarbij 12 mensen omkwamen, een
speciale editie uit. Op de voorpagina staat een god afgebeeld met een baard,
die een kalasjnikov vast heeft en bebloede kleren draagt, met daarboven de
titel: "1 an après, l'assassin court toujours" - Een jaar later is de moordenaar
nog steeds vrij.
Er worden zo'n een miljoen exemplaren gedrukt van het nummer, waarvan er
tienduizenden bedoeld zijn voor het buitenland. In het blad staan onder meer
tekeningen van de vermoorde tekenaars Cabu, Wolinski, Charb, Tignous,
Honoré, en van externen, zoals de Franse minister van Cultuur Fleur Pellerin,
actrices Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg en Juliette Binoche, auteurs Élisabeth Badinter, Taslima
Nasreen en Russell Banks, en de muzikant Ibrahim Maalouf.
Wekelijks 283.000 exemplaren
Hoofdredacteur Riss (Laurent Sourisseau), die zwaargewond raakte bij de aanslag, schreef een
hoofdredactioneel stuk waarin hij het secularisme verdedigt en de fanatici die werden gebrainwasht door de
Koran en de extremisten uit de andere religies veroordeelt. Zij hebben Charlie Hebdo willen vermoorden
omdat de krant 'durfde de spot te drijven met religie'. 'De overtuigingen van de atheïsten en de seculieren
kunnen echter nog meer bergen verzetten dan het geloof van de gelovigen', schrijft hij.
Een week na de aanslag bracht Charlie Hebdo een 'nummer van de overlevenden' uit, waarvan wereldwijd
7,5 miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Vandaag de dag worden in de winkel wekelijks zo'n
100.000 exemplaren van het blad verkocht, waarvan 10.000 in het buitenland. Daarbij komen nog eens
183.000 abonnementen. Voor de aanslag werden wekelijks slechts 30.000 stuks verkocht.
http://www.demorgen.be/buitenland/god-als-moordenaar-op-cover-van-speciale-editie-van-charlie-hebdo-b5aa41bc/

Italiaanse premier zet mutti Merkel op haar plaats
05/01/2016 - Xavier Everaert
Wat een tijden! Duitsland laat over zich heen lopen in de asielcrisis,
met als kers op de taart een massaverkrachting in Keulen op
Oudejaarsavond.
Kortom: Duitsland hangt moreel volledig in de touwen, en creëert
daarmee een leiderschapsvacuüm. De jonge premier van Italië,
Matteo Renzi, ziet nu zijn kans schoon om Merkel van haar morele
troon te stoten.
Hij valt haar aan op de asielcrisis. Italië moet miljarden pompen in het Mare Nostrum-initiatief om terroristen
vluchtelingen uit de zee te vissen, en moeten dan nog eens een quotum van enkele duizenden bijkomende
vluchtelingen slikken.
Hij valt haar aan op haar economisch beleid. Terwijl Renzi Italië stukje bij beetje op het juiste spoor krijgt,
onder andere door de moedige beslissing om de arbeidsmarkt te hervormen (de vermaledijde Jobs Act) door
te duwen én dat politiek te overleven, blijft Italië, toch de derde grootste economie van de eurozone,
buitenspel gezet worden door Duitsland en Frankrijk, die alle grote strategische economische beslissing
onder mekaar bedisselen.
Hij valt haar ook aan op buitenlands beleid. Zo wijst Renzi fijntjes op de dubbele standaarden van de
Duitsers in verband met de Russische sancties. Enerzijds blijft Merkel hameren op een verlenging van de
sancties, anderzijds lijkt ze wel toe te geven aan de druk van de Duitse industrie om Nord Stream 2 langs
Brussel te krijgen.
Als Renzi spreekt, spreekt natuurlijk Poetin. Rusland en Italië hebben al sinds de jaren ’70 een bevoorrechte
diplomatieke vriendschap met elkaar. Renzi is een graag geziene gast in het Kremlin en werpt zich nu ook in
Rome en Brussel op als grote tegenstanders van de Russische sancties. Net als de SPD in de Bundestag,
trouwens. Tant mieux.
Zijn mensen als Renzi de leiders die we nodig hebben, om ons uit het vaarwater van het Frans-Duitse
narratief te leiden? Wellicht niet, maar elke oppositie tegen de Frans-Duitse hegemonie in Europa is
welgekomen.
Bron: Sputnik Deutschland
http://beurs.com/2016/01/05/italiaanse-premier-zet-mutti-merkel-op-haar-plaats/87111
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Model voor EU: Ook kleine Italiaanse spaarders moeten banken redden
Failliete bank bleef met medeweten overheid maandenlang aandelen en obligaties aan klanten verkopen,
die hun geld nu kwijt zijn
In Italië gebeurt wat straks in de hele EU gaat
plaatsvinden: ook kleine spaarders worden gedwongen
om mee te doen met het redden van banken. De door
critici al jaren voorspelde gedeeltelijke financiële
onteigening –‘bail in’- van de Europese burgers is
daarmee opnieuw een stap dichterbij gekomen. En dat
allemaal legaal, aangezien op 1 januari de nieuwe
Europese Bank Recovery and Resolution Directive van
kracht ging.
Dat banken een absolute voorrangspositie hebben bij wat voor reddingsplan dan ook, is genoegzaam
bekend. Tijdens en na de bankencrisis op Cyprus begin 2013 beloofden onze politici nog dat ‘eventuele’
toekomstige gedwongen ‘bail-ins’ in Europa enkel zullen gelden voor rekeninghouders met meer dan €
100.000. Kortom: de gewone man zou zich geen zorgen hoeven maken.
Failliete bank bleef aandelen aan klanten verkopen
Critici voorspelden al dat deze belofte –zoals we inmiddels gewend zijn- op zeker moment gebroken zou
worden, en Cyprus wel degelijk een blauwdruk voor de hele EU was. Daar blijken ze nu inderdaad gelijk in te
krijgen, want in Italië zijn nu ook kleine spaarders en beleggers gedwongen betrokken bij het overeind
houden van vier kleine regionale banken, waaronder Banca Etruria, wier slechte kredieten in een ‘bad bank’
werden ondergebracht. Ongeveer 10.500 mensen met aandelen en obligaties werden letterlijk met lege
handen weggestuurd.
Banca Etruria stond overigens al sinds februari 2015 onder curatele, omdat de regionale bank toen al
bankroet was. De grote knal voor kleine spaarders en gepensioneerden kwam echter pas kort voor het einde
van het jaar, toen bleek dat de in werkelijkheid failliete bank in de tussenliggende maanden doodleuk nog
steeds aandelen en obligaties aan zijn klanten was blijven verkopen. Het vermoeden bestaat dat deze
bedrieglijke praktijken zeker niet alleen door Italiaanse banken worden gehanteerd, maar heimelijk in heel
Europa worden toegepast.
Veel te klein compensatiefonds
Vanwege de enorme ophef die ontstond heeft de Italiaanse regering een ‘privaat gefinancierd
compensatiefonds’ van maximaal € 100 miljoen opgericht. In principe gaat dat echter enkel gebruikt worden
voor mensen die meer dan 50% van hun geld zijn kwijtgeraakt. Sowieso is het fonds veel te klein, omdat er
in totaal voor € 750 miljoen aan aandelen en obligaties is vernietigd.
‘Onze banken zijn solide’
Premier Matteo Renzi is door het gebeuren onder grote publieke druk komen te staan. De Italiaanse banken
hebben gezamenlijk voor bijna € 200 miljard (!) aan dergelijke waardeloze kredieten op hun balansen staan,
een indicatie van de enorme ellende die er nog gaat komen. Desondanks blijft Renzi beweren dat de
Italiaanse banken ‘solider’ zijn dan in veel andere Europese landen, en er geen enkele bedreiging is voor het
financiële systeem.
Enkele dagen geleden kwam het ook in Portugal tot een bail-in, die hier (nog) enkel de grote institutionele
beleggers en spaarders in heel Europa trof.
Cyprus wel degelijk blauwdruk voor hele EU
‘Onze’ Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem erkende enkele weken na Cyprus al dat het toen gevolgde
gedwongen bail-in systeem om banken te redden een blauwdruk voor heel Europa is.
Nu dit vanaf 2016 Europees recht is geworden, valt te vrezen dat het failliete bankensysteem van de
eurozone straks indirect en/of direct ook met uw en mijn geld ‘gered’ zal worden, zeker als bedacht wordt dat
de bankroete zuidelijke schuldenlanden samen met Brussel hun zinnen hebben gezet op een Europese
Bankenunie, dat vooral op Duits en Nederland spaar-, pensioen- en belastinggeld zal gaan drijven – totdat
ook dat er doorheen gejaagd zal zijn.
Xander - (1)(o.a.) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Model-voor-EU-Ook-kleine-Italiaanse-spaarders-moetenbanken-redden
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De FEMA-kampen wachten nog steeds op de eerste bewoners
Met een wereldeconomie die met de dag verder instort en Obama
die eigenhandig wel even het wapenbezit in Amerika zal beperken,
lopen her en der de spanningen hoog op.
Door een nieuwe wapenwet in Texas herleven daar de tijden van het
Wilde Westen en de tegenstellingen tussen “patriotten” en de
overheid worden met de dag groter.
Het nieuwe jaar is nauwelijks een paar dagen oud en het lijkt erop
dat in Amerika op diverse fronten de vlam in de pan slaat.
Tekenend is misschien ook wel dat de nieuwe week is begonnen met een vrije val van de aandelenbeurzen
en zelfs een volledig stillegging van de aandelenhandel in China.
Dit zal ongetwijfeld het jaar worden van de grote economische crash en daarmee gepaard gaande een
kettingreactie van onlusten en geweld.
Uiteraard weten overheden dit en is vooral de Amerikaanse is er erg op gebrand om nu zo snel mogelijk de
bevolking te ontwapenen want ze beginnen levensgevaarlijk te worden.
Het willen ontwapenen is één ding, maar om dat er wettelijk gezien in Amerika door te krijgen is iets anders.
Daarom heeft Obama besloten om het dan maar zelf aan te pakken door gebruik te maken van de
beroemde Executive Orders.
Zoals we schreven in een eerder artikel:
Zoveel tijd later en wat belangrijker is zoveel schietpartijen later, wil Obama toch iets doen aan het
Amerikaans wapenbezit voordat hij voorgoed vertrekt. Daarom is hij van plan gebruik te maken van een
bevoegdheid die hij heeft, de zogenaamde Executive Order. Hij is berucht voor de inzet van dit recht en
heeft er meer dan enig ander president op z'n conto staan.
Obama bevindt zich in de Executive Branch (uitvoerende macht) van de overheid en die heeft vanuit de
Legislative Branch (wetgevende macht) de bevoegdheid gekregen om zelfstandig en naar eigen inzicht een
aantal besluiten te nemen die de kracht hebben alsof ze door de Legislative Branch zijn gemaakt en
goedgekeurd.
Zo is er nu het volgende te lezen in het nieuws:
De Amerikaanse president Barack Obama gaat zelf alles in het werk stellen om de verkoop van vuurwapens
in de VS te beperken.
"De wapenlobby is machtig en goed georganiseerd", stelt de president. "Zelfs het voorstel voor meer
achtergrondcontroles op mensen die wapens kopen, is door de senaat geblokkeerd dankzij de wapenlobby."
https://youtu.be/Ceswnu7T3eU
Een staat waar je echt niet aan hoeft te kloppen voor beperkingen op wapengebied is Texas. Daar is per 1
januari een nieuwe wet in werking getreden waarbij mensen open en bloot met hun wapens over straat
mogen lopen. De zogenaamde “open-carry” (openlijk dragen) wet.
Zo kan het gebeuren dat je een hapje gaat eten en er een serveerster naast je staat, compleet met geladen
pistool in holster. In Texas gewoon, maar bij ons onvoorstelbaar geworden.
Voorheen mochten de mensen in Texas ook met een wapen over
straat lopen, maar dan wel verborgen. Nu mag iedereen die een
wapenvergunning heeft en dat zijn er ongeveer 826.000 in Texas,
open en bloot met hun wapens rondlopen.
Voorstanders van de nieuwe wet zijn van mening dat wanneer men
met het wapen zichtbaar over straat loopt er minder schietpartijen
zullen voorvallen.
Het is op dit moment nog onzeker hoe de gewapende bezetting in
Oregon zal aflopen, maar er lijkt in Amerika in ieder geval een soort
beweging onder de bevolking te ontstaan in de trant van: tot hier en niet verder.
Een soort beweging waarbij mensen bereid zijn om te vechten en desnoods te sterven om hun verworven
vrijheden te behouden.
Wanneer Obama dus denkt dat hij met een aantal maatregelen het wapenbezit onder de Amerikaanse
burgers verder terug kan dringen dan heeft dit ongetwijfeld een averechts effect.
Meer mensen zullen dan een wapen aanschaffen en het risisco op een tweede of meerdere voorvallen zoals
nu in Oregon wordt dan met de dag groter.
En dat is precies de bedoeling want de lege FEMA kampen wachten nog steeds.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10189:de-fema-kampen-wachtennog-steeds-op-eerste-bewoners&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Poetin verklaart oorlog aan New World Order (video)
Op oudejaarsavond is er door de Russische president Vladimir
Poetin een belangrijk strategisch document ondertekend.
Door de Westerse pers uitgelegd als het formeel classificeren van
Amerika als “vijandig”, is het in werkelijkheid een formele
oorlogsverklaring aan de New World Order.
Het afgelopen jaar zijn de betrekkingen tussen het Westen, met
Amerika voorop, en Rusland tot een bedenkelijk laag punt gedaald.
Misschien zelfs nog wel lager dan ten tijde van de Koude Oorlog.
Al eerder dit jaar gaf de veiligheidsraad van de Russische president
Poetin aan waar wat hen betreft de schoen wringt.
Zij presenteerden een document waarin onder andere het volgende stond.
De strijdkrachten worden gezien als de basis van de Amerikaanse veiligheid en militaire superioriteit wordt
gezien als een belangrijke factor in het Amerikaanse leiderschap van de wereld.
Onderdeel van de voortdurende dominantie van Amerika en hun partners vormt het voeren van een anti
Rusland beleid.
Met andere woorden, het Kremlin definiëerde toen al de Amerikaanse buitenlandpolitiek als anti Rusland en
derhalve gevaarlijk voor de Russische nationale veiligheid.
Op oudejaarsavond is dit door Poetin bevestigd in een nieuw strategisch document:
Het ANP bericht hierover het volgende:
Rusland heeft de Verenigde Staten bestempeld als potentieel gevaarlijk voor de nationale veiligheid.
Het strategisch document, dat president Vladimir Poetin op oudejaarsavond tekende, toont aan hoe de
verhoudingen zijn verslechterd. In het vorige strategische stuk uit 2009 kwamen zowel de VS als de NAVO
niet voor.
Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor
ontstaat "een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie
in internationale betrekkingen". Dat kan leiden tot "politieke, economische, militaire en informatiedruk",
verwacht Poetin volgens het stuk.
Er steekt natuurlijk iets meer achter dan het alleen maar verklaren dat Amerika een gevaar vormt voor de
Russische veiligheid.
Wat het document in feite zegt, is dat Rusland niet accepteert dat alle belangrijke wereldbeslissingen alleen
door Amerika en bondgenoten zullen worden genomen, maar dat het Kremlin heeft besloten dat ze daar zelf
een prominente rol in gaan spelen.
Rusland zegt door middel van dit document dat er een einde is gekomen aan de Amerikaanse
wereldhegemonie en dat er dingen veranderen in de nieuwe wereldorde.
Het document is dan ook niet zozeer bedoeld om Amerika te bestempelen als een dreiging, maar als een
presentatie die een nieuwe werkelijkheid voor de wereld definieert.
Dit komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Laten we kijken naar de situatie zoals die ongeveer
tweeëneenhalf jaar geleden was.
Het is mei 2013 als Hillary Clinton die publiekelijk heeft verklaard dat Poetin geen ziel bezit, een arrogante
speech houdt waarbij ze zegt dat het afgelopen moet zijn met Rusland en China die klaarblijkelijk geen
enkele prijs betalen voor het steunen van het regime van de Syrische president Assad, die hoe dan ook
dient te verdwijnen.
Luister vooral goed naar het antwoord van Poetin, toen. https://youtu.be/3E1aZlADRQU
Nu is het begin 2016 en is Amerika de regie voor wat Syrië betreft volkomen kwijt en is er geen sprake meer
van dat Assad moet verdwijnen.
Nu zijn we op een punt beland waarbij Rusland formeel de Amerikaanse hegemonie aan de kaak gaat
stellen. En dat iets wat gelijkstaat aan een oorlogsverklaring aan de New World Order.
Er wordt natuurlijk dikwijls gesteld dat ook Vladimir Poetin onderdeel vormt van de elite en het spel
meespeelt. Dat ook hij niets anders is dan een aangestuurde “puppet” die ervoor moet zorgen dat er zoveel
mogelijk chaos in de wereld ontstaat, waardoor de mensheid dan bereid is om de één wereldregering te
accepteren.
Het zou kunnen natuurlijk, maar het kan ook zo maar zijn dat we hier te maken hebben met een echte leider
die werkelijk opkomt voor de belangen van zijn volk.
Je kunt namelijk ieder verwijt maken wat je wilt richting Poetin, maar niet dat de man geen ziel heeft, die
bovendien ligt bij zijn eigen volk. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop hij alle GMO producten en
gewassenheeft verbannen uit Rusland. Niet de acties van een leider die geen ziel heeft, maar wel één die
kijkt naar de gezondheid en welzijn van de bevolking.
Los van de immense verschillen tussen de twee wordt Poetin zoals men ook deed bij de Lybische leider
Gaddafi, voor het oog van de wereld afgeschilderd als een wrede dictator, terwijl het in werkelijkheid mannen
zijn met hart voor hun volk.
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Waar het op lijkt, is dat Vladimir Poetin de luis is in de pels van de New World Order. Dat hij in het begin
bewust het spel heeft meegespeeld tot het moment waarop hij de tijd rijp achtte om weg te breken van de
geplande weg.
Dat is de reden dat Poetin ook wel de verrader van de New World Order wordt genoemd. Dat hij niet verder
is gegaan op het pad zoals dat door Reagan en Gorbatsjov was uitgestippeld, waarbij Rusland aan de hand
van grote broer Amerika een gehoorzaam onderdeel zou vormen van de NWO.
Nu voor het eerst heeft Poetin dat standpunt formeel gemaakt door het ondertekenen van dat strategische
document enkele dagen geleden.
“Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor
ontstaat "een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie
in internationale betrekkingen".
Veel duidelijker dan dit kan niet. Het zullen dan ook spannende tijden worden, waarbij wij er min of meer
vanuit gaan dat de beroemde helderziende Edgar Cayce uiteindelijk gelijk zal krijgen.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden.
Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20
waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee
presidenten.
“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt
Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens.
Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit
Rusland de hoop van de wereld weer komen”.
De volgende twee video’s leggen uit waarom Poetin de verrader van de NWO wordt genoemd. Alhoewel
anderhalf jaar geleden gemaakt, zijn de video’s absoluut het kijken waard.
Deel 1 is gemaakt in mei 2014 en deel 2 in juli 2014, vlak na het neerschieten van vlucht MH17.
https://youtu.be/4W85OnL4xtY - https://youtu.be/3boC2D-iviI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10186:poetin-verklaart-oorlog-aannew-world-order&catid=20:het-complot&Itemid=33

“JFK vermoord door CIA om topgeheime UFO-stukken”
Robin de Boer 5 januari 2016
President John F. Kennedy is vermoord door de CIA nadat hij eiste dat de spionagedienst topgeheime UFOstukken zou openbaren, zo wordt gesteld. Kennedy werd op 22 november 1963 doodgeschoten in het
centrum van Dallas.
UFO-expert Scott C. Waring claimt dat de president slechts 10 dagen voor zijn dood een brief aan de
directeur van de CIA heeft gestuurd, melden Britse media. Hij plaatste kopieën van de brief op zijn website
UFO Sightings Daily.
Hij zei dat de president vier dagen na het versturen van de brief ook een bezoek heeft gebracht aan de
NASA-lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. In de brief vroeg JFK de CIA alle informatie die zij had over
UFO’s vrij te geven.
Spionage
De president zou de NASA per brief hebben gevraagd om met de Sovjets samen te werken op het gebied
van UFO’s. Waring suggereert dat JFK bezorgd was dat de Sovjets UFO’s boven Rusland zouden aanzien
voor spionagetoestellen.
Drie jaar voor de brief was boven Rusland een Amerikaans U-2-spionagevliegtuig neergeschoten. De piloot,
Gary Powers, was gevangengenomen. In 1962 werd Powers uitgewisseld voor een Russische spion.
Hillary Clinton
Hij zet ook vraagtekens bij de belofte van de Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton om alle
overheidsdocumenten over UFO’s vrij te geven. “Presidentskandidaat Hillary Clinton weet dit nog niet, maar
ze heeft niet de macht om dergelijke informatie vrij te geven.”
“De CIA zou haar net als in het geval van JFK vermoorden voordat ze zoiets zou kunnen doen,” ging hij
verder. “Hillary zal te bang zijn voor de CIA om dergelijke informatie te openbaren.”
[Daily Star]
http://www.ninefornews.nl/jfk-vermoord-door-cia-om-topgeheime-ufo-stukken/
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Dit bijzondere stofje (zomeralsem) doodt in minder dan 24 uur vrijwel alle kankercellen
Robin de Boer 5 januari 2016
Een plant die in Azië vaak aan salades wordt toegevoegd, blijkt kankercellen te vernietigen zonder daarbij
gezond weefsel aan te tasten. Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben op basis van de
plant, die al lange tijd gebruikt wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde, een stof ontwikkeld die
kankercellen 1200 keer effectiever doodt dan chemotherapie.
In combinatie met ijzer gaat het kruid op effectieve wijze de strijd aan met kankercellen. Hoofdonderzoeker
Tomikazu Sasaki omschreef de stof als ‘een speciaal agent die een bom in een kankercel plaatst’.
Malaria
De wetenschappers zijn zeer positief over de resultaten, aangezien chemotherapie gepaard gaat met zware
bijwerkingen en daarnaast ook gezonde cellen doodt.
Zomeralsem (Artemisia annua) wordt in China al meer dan 2000 jaar gebruikt, onder meer tegen
huidaandoeningen, hoge bloeddruk en malaria. De plant wordt ook in de moderne geneeskunde gebruikt als
bron van artemisinine, een stof die als geneesmiddel tegen malaria al miljoenen mensenlevens heeft gered.
Artemisinine blijkt ook kankercellen te doden. De onderzoekers voegden ijzer toe aan de stof, aangezien
kankercellen grote hoeveelheden ijzer nodig hebben om zich te kunnen blijven delen. Eenmaal in de
kankercel ontstaan er door de combinatie van artemisinine en ijzer giftige moleculen die vrije radicalen
worden genoemd. Als er voldoende vrije radicalen zijn ontstaan, sterft de cel af.
Trojaans paard
Professor Henry Lai van de Universiteit van Washington zei dat de stof zich als een soort Trojaans paard
toegang verschaft tot kankercellen. Deze cellen staan door de hoge concentratie ijzer al onder stress en
artemisinine geeft ze net even dat laatste duwtje. De onderzoekers denken dat de stof werkt tegen vrijwel
iedere kankersoort. Artemisinine is in vitro succesvol getest op menselijke borst- en prostaatkankercellen en
blijkt bij ratten giftig te zijn voor borstkankercellen. Tijdens het onderzoek van de Universiteit van Washington
waren na 16 uur alle kankercellen gestorven. Er waren slechts enkele normale cellen aangetast.
“De meeste beschikbare medicijnen werken alleen tegen specifieke kankersoorten,” zei Lai. “Deze stof werkt
tegen kankercellen in het algemeen.”
Het onderzoeksteam hoopt dat er op den duur voor kankerpatiënten in ontwikkelingslanden een goedkoop
medicijn tegen kanker kan worden gemaakt, aangezien artemisinine bijna wereldwijd voorkomt.
[Wake Up World]
http://www.ninefornews.nl/dit-bijzondere-stofje-doodt-in-minder-dan-24-uur-vrijwel-alle-kankercellen/
“Amerikaanse ‘oorlog tegen terrorisme’ verantwoordelijk voor huidige golf van geweld in de wereld”
Robin de Boer 7 januari 2016
De onbezonnen ‘oorlog tegen terrorisme’, die na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 werd
gelanceerd door Washington, is verantwoordelijk voor de wereldwijde golf van terreur. Dat heeft de
Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken geschreven in een brief aan de krant Corriere della Sera.
“Na 15 jaar betalen we nog steeds de prijs voor de gevolgen van een oorlog die, zo werd gezegd, snel een
einde zou maken aan de terreurdreiging,” schreef Paolo Gentiloni. Hij reageerde op een opiniestuk op de
voorpagina van de invloedrijke krant waarin werd gesteld dat Rome een fout heeft gemaakt door niet in te
gaan op het verzoek van Frankrijk om mee te doen aan de door Amerika geleide coalitie tegen terreurgroep
IS.
Beperkte rol
Sinds september 2014 voeren de Verenigde Staten en sommige van zijn bondgenoten luchtaanvallen uit in
Syrië zonder goedkeuring van de regering in Damascus en zonder VN-mandaat.
Gentiloni verdedigde het besluit van Italië om niet actief mee te doen aan de campagne tegen Islamitische
Staat in Irak en Syrië. Hij zei dat het verslaan van terrorisme meer dan een generatie zal duren en dat er
slechts een beperkte rol is weggelegd voor militaire actie. Volgens Gentiloni moet vooral de nadruk worden
gelegd op niet-militaire maatregelen om de extremistische groepen te verzwakken.
Onbeheerste reacties
De minister zei dat militaire actie moet worden gecombineerd met diplomatie, het delen van inlichtingen,
samenwerking met landen die dreigen te worden gedestabiliseerd en maatregelen op cultureel gebied.
Vorige maand waarschuwde de Italiaanse minister-president Matteo Renzi nog dat het Westen nergens zal
komen met onbeheerste reacties op gruwelijkheden zoals de aanslagen in Parijs.
“Ik heb geen tijd voor sociologische interpretaties, maar ik heb nog minder tijd voor mensen die nog steeds
zeggen dat de uitdaging die voor ons ligt het hoofd kan worden geboden middels een paar briljante militaire
acties,” schreef Gentiloni. [PressTV]
http://www.ninefornews.nl/amerikaanse-oorlog-tegen-terrorisme-verantwoordelijk-voor-huidige-golf-vangeweld-in-de-wereld/
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NIET in onze media: het inschikkelijke Rusland
04/01/2016 - Xavier Everaert
Rusland. ‘s Werelds boeman. Europa’s gesel. In de
jaren ’30 en ’40 preekten onze pastoors dat de Russen
christelijke kindjes levend roosterden en opaten. Net
als toen vallen de mensen als bosjes voor zulke
indianenverhalen.
(Maar o wee als je de islam naar waarde schat. Dit
terzijde.)
NIET in uw verzuilde regimekrant: elk verhaal dat dat
narratief doorbreekt. Vandaag laat Rusland weten dat
het boze buur Oekraïne een fikse korting geeft op haar
aardgasfactuur.
De prijs per 1000 kubieke meter aardgas zakt van 230 naar 212.2 dollar. Een daling van 17.8 dollar dus. Een
aanzienlijke vriendenkorting voor een volk dat je naar het leven staat.
Met de prijsverlaging willen de Russen opnieuw betere economische en diplomatieke relaties aangaan met
Oekraïne, als zoenoffer om terug op een goed blaadje in Brussel te kunnen staan.
In tijden van proliferatie voor de nakende oorlog met de islam wil Rusland immers aan de juiste kant van de
geschiedenis staan.
De deal is opmerkelijk. In Europa horen we dat Rusland de Oekraïners naar het leven staat en geen
duimbreed wil toegeven om het hele oostelijke deel van Oekraïne in te lijven bij Rusland.
Dat discours valt niet te rijmen met de korting die Kiev nu krijgt op haar gasleveringen. Kiev draaide de
gaskraan in juli 2015 na aanslepende onderhandelingen over gasleveringen en achterstallige betalingen.
Nu Oekraïne bankroet is en de Russische schuldvorderingen in de faillissementsboedel komen, zou je
denken dat Rusland Kiev definitief de middenvinger geeft. Niets is minder waar.
Kiev krijgt nu de kans om met een schone lij te beginnen en haar economie te kickstarten. Een hernieuwing
van haar bevoorrechte relatie met Rusland, ondanks het Associatie-akkoord met de EU dat rechtstreeks
indruist met gemaakte afspraken met Moskou, is niet alleen goed nieuws voor de toekomst van de
Oekraïense economische ontwikkeling, het bewijst ook dat Rusland allerminst de ijskoude imperialistische
natie is die men beweert.
Men zal dit natuurlijk niet lezen in de Westerse media, die resoluut de kaart van Verhofstadt en Brussel trekt.
Terwijl de Oekraïense corrupte politici vechtend over straat rollen worden ze opnieuw aan het Russische
subsidie-infuus gelegd.
Het lijkt er dus op dat Poetin de uitputtingsslag gewonnen heeft: de politieke crisis lang genoeg laten
aanslepen zodat Kiev politiek onbestuurbaar wordt, de economie volledig ontspoort en Brussel lichtjes
gegeneerd afdruipt.
http://beurs.com/2016/01/04/niet-in-onze-media-het-inschikkelijke-rusland/86908

Duitsers worden wakker: Eerste burgerwachten in Düsseldorf en Sachsen
Oud-directeur CIA voorspelde het al in 2008: Duitsland en Europa uiterlijk in 2020 onbestuurbaar door
immigratie en islamisering, uitlopend op burgeroorlogen in alle grote stedelijke gebieden
Meer dan 1000 burgers in Düsseldorf hebben zich
reeds aangesloten bij deze Facebook-groep en vormen
een burgerwacht ‘om onze vrouwen te beschermen’.
Inzet (illustratief): steeds meer wijken en stedelijke
gebieden worden beheerst door criminele
moslimbendes.
Aangezien de regering Merkel nog steeds niets
onderneemt om de eigen burgers te beschermen tegen
het volledig uit de hand lopende migrantengeweld –
sterker nog, SPD-minister van Nordrhein-Westfalen Ralf
Jäger schreef dat hij critici van het immigratiebeleid ‘minstens zo erg’ vindt als de islamitische verkrachters!
(2)- is de maat voor sommige Duitsers vol. In Düsseldorf en Sachsen zijn inmiddels de eerste burgerwachten
ontstaan, in wat hopelijk uitgroeit tot een grote Europese vrijheidsbeweging die eens en voor altijd de islam –
en al zijn voorstanders en goedpraters in de politiek en media- van ons continent verwijderd voordat het te
laat is. In Düsseldorf hebben burgers een Facebook groep gevormd onder de naam ‘Düsseldorf past op’. Nu
al hebben meer dan 1000 mensen zich aangemeld voor de in oprichting zijnde burgerwacht, die van plan is
om bij grote festiviteiten en in het weekend de straten ‘voor onze vrouwen’ te gaan beveiligen. In Sachsen
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patrouilleren burgers ’s nachts al langer om te voorkomen dat er spullen uit hun garages, tuinhuisjes en
kelders worden gestolen.
Politie onderbemand en machteloos gemaakt door politiek
‘Wij voelen ons door de politie in de steek gelaten,’ zei een taxichauffeur in Chemnitz. Behalve de bevelen
uit Berlijn, waarmee de politie aan handen en voeten gebonden is en nauwelijks mag optreden tegen
immigranten, lijdt de politie ook onder de jarenlange bezuinigingen, waardoor er de afgelopen 15 jaar
landelijk 16.000 agenten zijn verdwenen.
Onder het mom van het tekort aan personeel werden al diverse demonstraties van de anti-islamisering
burgerbeweging PEGIDA verboden. Alleen al in Dresden is de criminaliteit de afgelopen 5 jaar met 40%
gestegen. Ook in Sachsen explodeert de criminaliteit, terwijl agenten er nauwelijks zijn te vinden.
Onlangs erkende de commissaris van Dresden dat ‘het wegvallen van de Europese binnengrenzen tot een
crimineel-geografisch gebied geleid heeft’. Dat was nette taal om duidelijk te maken dat misdadigers door de
open grenzen feitelijk vrij spel hebben gekregen in de EU. Görlitz, op de grens met Polen, kon hierdoor tot
een centrum voor internationale bendes uitgroeien.
‘We stevenen op burgeroorlog achtige toestanden af’
De al langer bestaande burgerwachten in Sachsen trekken zich niets meer aan van de politiek-correcte
verwijten van de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD, die niet willen dat burgers
het recht in eigen hand nemen. De Alternative für Deutschland fractie zegt juist dat de criminaliteit zonder de
initiatieven van Duitse burgers waarschijnlijk nog veel hoger zou zijn.
AfD afgevaardigden vinden dat burgers het recht hebben zichzelf en hun bezittingen te verdedigen als de
overheid hen zo duidelijk in de steek laat. Bovendien is wettelijk vastgelegd dat iedere burger die iemand op
heterdaad bij een misdrijf betrapt, zo’n persoon mag vasthouden tot de politie is gearriveerd. ‘Vermoedelijk
zullen er in de komende weken en maanden vele burgerwachten in Duitsland gevormd moeten worden,
omdat wij op burgeroorlog achtige toestanden afstevenen,’ schrijft journalist Peter Orzechowski.
CIA-directeur: Duitsland en Europa in uiterlijk 2020 onbestuurbaar
De Washington Post citeerde al in mei 2008 de voormalige directeur van de CIA, Michael V. Hayden, die
waarschuwde dat Duitsland en Europa op zijn laatst in 2020 onbestuurbaar zullen zijn geworden door de
islamisering, de totaal mislukte integratie, en het (daaraan gekoppelde) waardenverval en de massale
werkeloosheid (die overigens door de regering Merkel kunstmatig laag wordt gehouden doordat langdurigeen parttime werkelozen net als in de VS niet meer worden meegeteld).
Hayden voorzag jaren geleden dat het almaar toenemende aantal moslimmigranten voor steeds grotere
problemen zou zorgen, totdat er uiteindelijk complete wijken, stadsdelen en streken ‘wetteloos’ en ‘etnisch
verregaand homogeen’ (=Arabisch/Noord Afrikaans) zouden zijn geworden. Dat soort gebieden zijn er vooral
de afgelopen 2 jaar in heel Duitsland ontstaan. Hoge en lagere politiefunctionarissen waarschuwden in 2015
meerdere malen dat ze in steeds meer wijken van grote, maar ook kleinere steden de controle zijn
kwijtgeraakt aan zwaar bewapende criminele moslimbendes.
Volgens het CIA-onderzoek zal dit onherroepelijk op een burgeroorlog uitlopen die alle grote stedelijke
centra in Europa –dus ook de Randstad- in vuur en vlam zal zetten. Hierdoor zal de EU deels of geheel uit
elkaar vallen, afhankelijk van hoe groot de chaos zal zijn.
Oostenrijkse strafrechter voorspelt ‘oorlog in onze steden’
De president van de Vereniging van Oostenrijkse Criminalisten, Alfred Ellinger, tevens strafrechter en
vicepresident van de kantonrechtbank in Eisenstadt, schreef jaren geleden dat ‘Europa een slagveld van een
grote oorlog’ zal worden als de islamisering niet onmiddellijk een halt toe zou worden geroepen.
‘Als Europa niet heel snel afscheid neemt van een volledig mislukt migratiebeleid, van de visie van een
multiculturele samenleving en van de falende tolerantie voor heethoofdige islamisten, dan zal de
gebedsmolenachtige oproep tot dialoog en tolerantie tot onvoorstelbare problemen en een nieuwe politiek
gemotiveerde religieuze oorlog in onze steden leiden.’ (1)
Dankzij ‘onze’ politieke leiders, die ondanks Parijs, Köln en al die andere wantoestanden nog steeds
volharden in hun open-grenzen en pro-immigratie/pro-islam beleid, lijkt die oorlog inmiddels heel dichtbij te
zijn gekomen. En u weet nog wel hoe het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ging: zodra het aantal
Nederlandse slachtoffers niet langer verzwegen kan worden, zullen de regenten in Den Haag de eersten zijn
die permanent hun biezen pakken naar veiligere oorden, en ons met de door hen gecreëerde puinhoop
achterlaten.
Xander - (1) KOPP, (2) BBC News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitsers-worden-wakker-Eerste-burgerwachten-in-Dsseldorf-en-Sachsen
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De Nieuwe Realist
Door Joost Niemöller
Duizend jonge Arabische mannen waren betrokken bij de massale
aanrandingen en op zijn minst één verkrachting van meisjes op het stationsplein
in Keulen. Het was vast uitgelopen op meer verkrachtingen als ze de kans
hadden gekregen.
De Duitse pers staat, met enkele dagen vertraging, nu op zijn kop, en voor het
eerst wordt er openlijk gesproken over afkomst. Ook in andere Duitse steden
vonden de handtastelijkheden en de halve en hele verkrachtingen plaats. De
getuigenissen van meisjes zijn huiveringwekkend. Ze waren kansloos,
ingesloten door duizend Arabieren. Het was een georganiseerde actie.
Verkrachting heeft niet zozeer iets te maken met een seksuele drang. Het is
vooral machtsuitoefening. Niet eens zozeer omdat vrouwen en meisjes worden
aangerand en verkracht. Die hebben in de moslimwereld sowieso geen status.
Het is een signaal naar de ‘niet-gelovige’ mannen. Tonen die zwakte in hun reactie, dan laten ze in
moslimogen zien dat ze verliezers zijn. Voor hen geldt maar één wet: Oog om oog, tand om tand. Het
wegkijken van de Westerse samenleving is voor hen een teken dat ze hun strijd aan het winnen zijn. In de
koran valt te lezen dat verkrachting een toegestane oorlogstactiek is. Het begrip ‘verkrachting’ bestaat in de
koran niet eens als een vorm van overtreding. Het is bovendien gemakkelijk. De verkrachters en aanranders
weten dat ze niet echt bestraft zullen worden. Drie ervan stonden na korte tijd alweer lachend op straat.
Duizend mannen in het donker. De een grijpt een borst, de ander een bil, een derde trekt een slipje uit, een
vierde schiet een vuurpijl naar de politie. Wie moet je bestraffen? We kennen de methode bovendien al van
het Egyptische Tahrir plein.
Wie wat beter oplette, hoeft natuurlijk helemaal niet verbaasd te zijn over wat er in Keulen gebeurde.
Massale verkrachtingen door moslims vinden sowieso al sinds jaar en dag plaats in Engeland. De
slachtoffers zijn altijd niet-islamitische meisjes. Vaak durfde men daar lange tijd geen aangifte te doen, bang
om voor ‘racistisch’ versleten te worden. Ook politiek correcte welzijnswerksters hielden hun mondje dicht.
Het groeide uit tot een ‘schandaal’, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het nu gestopt zou
zijn. Het is een structureel probleem. Een moslimoorlog.
In Zweden loopt sinds de catastrofale toestroom van illegale immigranten uit moslimlanden een op de vier
vrouwen kans om verkracht te worden. Er worden nu nog meer vrouwen verkracht dan in Zuid-Afrika.
Verkrachting op grote schaal is door de Verenigde Naties erkend als oorlogsmisdaad. Dit gebeurde vooral
naar aanleiding van de grootschalige verkrachtingen door zwarte mannen in Congo. (PDF)
Hier is ook sprake van oorlog. Aarzelend wordt dat nu door enkele regeringsleiders uitgesproken, naar
aanleiding van de aanslagen in Parijs. Islamisten hebben de oorlog verklaard aan het Westen. Ze komen de
EU binnen als ‘vluchtelingen’ en plegen als terroristen aanslagen. Maar het verkrachten van Europese
vrouwen is ook deel van de oorlogsinvasie. De vraag of het hier nu gaat om tweede generatie moslims, of
om kersverse ‘vluchtelingen’ is natuurlijk helemaal niet relevant. Wel relevant is hoe Europa hierop reageert.
Wat mij betreft is voor moslimverkrachters het oorlogsrecht van toepassing. Net als bij de jihadisten.
Vergeet niet dat de honderd meisjes die aangifte deden allemaal vaders, broers en echtgenoten hebben.
Wanneer de staat nalatig blijft, zal er anders wraak genomen worden. Niet alle Westerse mannen zijn
watjes.
Door Joost Niemöller
In Scandinavië voltrekken zich op dit moment dezelfde ontwikkelingen als op
de Balkan. Het ene na het andere land begint door middel van grenscontrole
een einde te maken aan de onafzienbare illegale immigratiegolven, die op
gang kwamen nadat Merkel besloot om de EU regels aan haar laars te
lappen, en het verdrag van Dublin te negeren. De EU zelf vond het niet nodig
om deze eenzijdige doorbreking van de regels te veroordelen en daarmee
hield dit verdrag van Dublin dus in de praktijk op te bestaan, zonder dat er in
formele, en dus op democratische wijze, een einde aan was gemaakt.
(Volgens deze hoge Duitse rechter is Merkel dan ook strafbaar: Wanneer wordt ze veroordeeld?)
Nu de EU zich niet meer aan de eigen regels houdt, is natuurlijk alles geoorloofd. Dat zien we op dit moment
in Scandinavië gebeuren. Zweden voert grenscontrole in, en blijkens getuigen wordt dit grondig gedaan.
Illegale immigratie is daarmee weer illegale immigratie. Ook al wordt er in de media en door de politici nog
steeds hardnekkig gesproken van ‘vluchtelingen.’
In Denemarken voorziet men dat de golven die via Duitsland naar Zweden willen, nu blijven steken in hun
land. De Denen reageerden snel en voerden per onmiddellijk grenscontrole in aan de grens met Duitsland.
Het is de vraag hoe de Zweedse stroom nu zal afbuigen. Een deel zal in Duitsland blijven hangen. Maar de
mensensmokkelaars weten dat de regelingen in Duitsland net iets strenger zijn dan in Zweden, en de
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uitkeringen net iets minder ruimhartig. De blik van de mensensmokkelaars wendt zich nu naar de geheel
open grens tussen Duitsland en Nederland. Dit kabinet piekert er niet over om grenscontrole in te voeren.
Het gevolg is duidelijk: Meer illegale migranten naar Nederland.
Door Joost Niemöller
Het PvdA Kamerlid van Marokkaanse afkomst Khadija Arib
wil graag voorzitter worden van de Tweede Kamer. Ze wil in
die rol ook graag Geert Wilders de mond kunnen snoeren,
heeft ze nu al aangekondigd. Hij mag het bijvoorbeeld niet
hebben over een ‘nepparlement’, waarmee hij bedoelde dat
dit parlement in feite niet meer vertegenwoordigt waar
Nederlanders voor staan op het gebied van de illegale
immigratie die nu op grote schaal gaande is. Een volkomen
legitieme uitdrukking dus.
Daarmee geeft Arib al van tevoren aan dat ze niet van plan is om een objectieve Kamervoorzitter te worden.
(Als PvdA Kamerlid boycot ze ook per definitie alle voorstellen van de PVV, puur omdat het de PVV is, en
heeft daarom niets met de geest van de democratie waar voorstellen bekeken worden om hun inhoud: wat
er gezegd wordt is belangrijk, niet wie het zegt. )
Haar ambitie: Een anti-Wilders Kamervoorzitter worden. Wanneer er niet sprake zou zijn van een nepparlement, zouden andere Kamerleden van mening zijn dat je zo’n iemand als Arib dus maar beter niet tot
voorzitter kunt benoemen. Het is niet in de geest van de democratie. Maar aangezien het wel een nepparlement is, en dus anti-Wilders, acht ik de kans groot dat ze wel degelijk gekozen zal worden. Bij een
eerdere poging kwam ze al een flink eind in de buurt.
Lees verder Met Arib wordt nep-Nederlander voorzitter nep-parlement
Door Joost Niemöller
Vandaag in NRC Handelsblad een interview met de hoofdredacteur van het
NOS Journaal, Marcel Gelauff. Het is een interview in het NRC en dus
kritiekloos. Tussen het NOS Journaal en NRC Handelsblad is geen licht: het
zijn beiden doorgeefluiken van de politieke en culturele elite in dit land. Geen
woord daarom over het PVV bashen bij het NOS Journaal. Onlangs gaf ik
nog een voorbeeld ervan.
Interessant waren in dat interview wel twee dingen.
Het NOS Journaal had niet de foto laten zien van het bloedbad in de
Bataclan. Daarop zagen we de lijken en het bloed in de zaal. Gelauff zei dat
er een zekere willekeur zat in het wel of niet tonen van gruwelen van moslim geweld. Zijn argument dat het
NOS Journaal deze foto niet liet zien, en bijvoorbeeld wel de beelden van het neerschieten van de agent in
Parijs, was dat die agent een ‘anonieme functionaris’ was, maar in zo’n concertzaal als de Bataclan kwam
het wel heel dichtbij, want we komen allemaal wel eens in zo’n concertzaal:
Maar jij en ik zitten ook weleens bij een concert. Dan vind ik zo’n verschrikkelijke foto te confronterend
Zelf vind ik de bewegende beelden van een agent die hulpeloos op de grond ligt, nog een half afwerend
gebaar maakt en dan wordt afgemaakt, veel confronterender dan de foto van lijken in een zaal met veel
bloed. Maar wat me vooral niet bevalt is dat zo’n hoofdredacteur voor mij wel eventjes uitmaakt wat ik geacht
wordt confronterend te vinden. Op dus volstrekt subjectieve basis. Een gevoel.
Althans, zo doet hij het voor. Maar ik geloof het niet. Laat ik daarom een ander voorbeeld aanhalen van dit
jaar, dat veel spraakmakender was, maar waarover in NRC gezwegen werd: Waarom ging het NOS
Journaal kritiekloos mee in de emoporno van het jongetje Aylan Kurdi, en werd er niet de moeite genomen
uit te zoeken wat er waar was van de cynische achtergrond bij die ‘iconische’ foto?
Dat wel of niet ‘confronteren’ met beelden is kennelijk iets waarachter een politieke agenda schuilt. Een
agent die wordt doodgeschoten door moslims, dat mag getoond worden, maar het bloedbad in een zaal
waar jij hadden kunnen gestaan, dat mag niet. En natuurlijk al helemaal niet als
de daders de ‘vluchtelingen’ blijken te zijn die met dezelfde bootjes overkwamen
als de zielige, ‘iconische’ Aylan. Dat dode jongetje op het strand mocht wel
getoond, want dat was ineens ‘iconisch.’
Dat is natuurlijk helemaal geen willekeur, zoals Gelauff wil voordoen. Dat is
politiek bedrijven.
Dan het tweede voorbeeld dat langskwam in het NRC interview. De
berichtgeving over MH17. Daarbij ging het Gelauff maar om één ding: De Russen
de schuld geven. Gelauff geeft het gewoon toe. Het is bij hem niets anders dan
Russenhaat, ingegeven tijdens de Koude Oorlog:
Er zat ook duidelijk een element van Koude Oorlog in. Dat bracht het voor mijzelf
heel dichtbij. Mijn vader zei altijd: ‘bedenk wel dat de Amerikanen ons gered
hebben van de Russen’.
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Door Joost Niemöller
Dit werd vandaag nieuws in de internationale pers: De Turkse leider Erdogan werd gevraagd of hij een
succesvol voorbeeld kende van een land dat dictatoriaal bestuurd werd, en daar hoefde Erdogan niet lang
over na te denken: Het Duitsland onder Hitler.
Ook in Nederland werd het nieuws. (Al zag ik de NOS het nieuws nog niet overnemen.)
Het hoeft eigenlijk niemand te verbazen. Mein Kampf werd een paar jaar geleden een bestseller in Turkije.
Ook daar keek men toen trouwens nog verbaasd van op. Maar ook voor die verbazing is natuurlijk geen
enkele reden. Het antisemitisme is in Turkije zeer sterk verspreid. Uit een onderzoek bleek dat zestig procent
van de Turken Joden haten. Dit antisemitisme neemt bovendien sterk toe.
Het zet veel Joden in Turkije ertoe aan dit land te ontvluchten. Ironisch genoeg voor een deel naar Spanje,
waar veel van hun voorouders vroeger juist weg moesten vluchten.
Dat Erodogan op zo’n laconieke toon over Hitler spreekt, zal dus in Turkije zelf niemand vreemd vinden. In
Turkije wordt Hitler gezien als een sterke leider van een sterk land dat bovendien iets goeds deed, namelijk
de Joden uitroeien.
Hitler Duitsland en Turkije konden het in WO II ook goed vinden. De landen sloten een verdrag. Hitler deed
een beroemde uitspraak, vlak voor hij Polen binnenviel: wie herinnert zich nu nog de Armeense genocide?
Met andere woorden: dit kon toen ook straffeloos gebeuren. Het Turkije onder Erdogan vindt nog steeds dat
de Armeense genocide straffeloos moest kunnen gebeuren. Trouwens, de Duitsers zelf hadden destijds al
een hand gehad in die genocide.
De nazi’s hadden een grote bewondering voor het Turkije onder Atatürk. Ze zagen dat als een voorbeeld van
een dictatoriale staat, zoals ze die zelf wilden inrichten.
En nu spreekt Erdogan weer zijn bewondering uit voor Hitler.
De cirkel is rond. De liefde is wederzijds.
Door Joost Niemöller
Premier Rutte was afgelopen jaar de meest besproken
politicus online. Het belangrijkste item daarbij was zijn
afwezigheid, met name in het ‘vluchtelingendebat’, wat
eigenlijk een ‘immigratiedebat’ zou moeten zijn, maar in
dit land wordt er nu eenmaal geen openlijk, en zakelijk
immigratiedebat gevoerd, gebaseerd op echte cijfers. In
dit land wordt er alleen maar van alles en nog wat
geroepen over migratie, en dan noemen we
economische migranten ‘vluchtelingen.’ Want dat klinkt
zo lekker zielig.
En deze premier zweeg zelfs als hij iets riep.
Ik kan me niet voorstellen dat er tussen al die online reacties ook maar één positieve was. Behalve
misschien wat plichtmatige van VVD collega’s. Ook binnen zijn eigen partij bestaat geen enthousiasme meer
voor Rutte. Zelfs premier Balkenende had op zijn minst nog voor- en tegenstanders.
Nu zijn we in dit land qua premiers nooit rijk gezegend geweest op het gebied van visie. Den Uyl had zeker
een visie, ook al was het niet de mijne. Drees had ook een visie. Kunt u er zo snel nog een paar opnoemen?
Lubbers? Die leek nog iets te willen. Kok was een soort schoolmeester die deed wat Brussel vroeg. Die had
nog een zeker gezag. Dat kun je zelfs over Rutte niet meer zeggen.
Maar in situaties van grote crises hoort er in een premier iets wakker te worden. Een gevoel van urgentie dat
hem betekenisvolle woorden geeft. Woorden die niet voortkomen uit plicht maar uit een echt gevoelde
noodzaak. Vanuit iets vanbinnen. En met die woorden kan een nationaal debat op gang komen. Dat zijn niet
zomaar de werktuigelijke woorden die mechanisch uit de mond vallen van de robot Rutte bij bijvoorbeeld het
wekelijkse gesprek met de minister president. Ik kijk daar wel eens naar en blijf me verbazen over de leegte
die ik dan zie. Die man is er wel, maar hij is er niet.
Een echte premier is geen doodse robot. Een echte premier is een bevlogen leider. Iemand die iets wil.
Een echte premier moet dan ook een verhaal hebben op de momenten dat het ertoe doet. En de
onvoorstelbare golven ‘bovennormaal gezonde’ jonge mannen die zonder enige controle Europa binnen
marcheert vanuit islamitische landen, alleen omdat mevrouw Merkel dat een goed idee vindt, hebben
tientallen miljoenen Europese burgers verontrust. Het is ook de kwestie die
met afstand de meeste Nederlanders verontrust. En die verontrusting dient
een stem te krijgen door de leider van dit land.
Niets. Nada.
Lees verder 2015, het jaar waarin robot Rutte ons land kapot zweeg.
Door Joost Niemöller
In Groot-Brittannië was een grootscheeps anti-radicaliseringprogramma
opgezet om aanslagen te voorkomen. Daarbij werden moslims
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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.
Door Ali Lahrouchi
Een boom bestaat uit de wortels, de boomstam, de boomschors,
takken, bladeren, vruchten. Als de takken te lang zijn, moet de
boom gesnoeid worden. Anders kan het eronder gevaarlijk worden.
Als de takken gesnoeid zijn, gaat de kracht van de boom terug naar
haar wortels. Deze wortels zijn onzichtbaar. Daar schuilt het
gevaar. Ze kunnen de hele omgeving vernietigen.
De islam lijkt op een boom met vertakkingen; de salafisten, de
extremisten, de radicalen, de fundamentalisten, de soennieten, de
shiïten, de orthodoxen, de modernisten, de achterlijken, noem het maar.
De islam is een derde weg tussen het Jodendom en het christendom. Daaruit werd de islamitische religie
onttrokken. Iemand die de islam wil leren kennen, zal dus eerst het Jodendom en christendom moeten
onderzoeken. Om de waarheid over de herkomst van de islam te verbergen, wordt het moslims verboden in
aanraking te komen met het christendom, het Jodendom en zelfs met het polytheïsme. Gezien vanuit de
islam zijn het Jodendom en het christendom niet meer dan nepreligies, vervalsingen door de Joden. Het
Arabische woord ‘islam’ betekent letterlijk ‘overgave’, of ‘onderwerping’, en wijst op het fundamentele
principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Allah’s wil. Volgens de moslims waren
Adam, Ibrahim (Abraham) en Isa (Jezus) moslims.
Het heilige boek voor de moslims is de Koran, waarvan Allah volgens hen de tekst via de aartsengel Gabriël
aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran is er de Soenna van Mohammed,
waarin zijn levenswijze, zijn gezegden en zijn standpunten worden beschreven.
De moslims geloven dat de enige taal van de paradijs het Arabisch is. Dat zou namelijk de oorspronkelijke
taal van de koran zijn en de taal die Allah sprak. De koran is de letterlijke weergave van de woorden van
Allah. Die woorden kunnen nooit door mensen goed vertaald worden in een andere taal. De koran zal nooit
verdwijnen of vervalst worden omdat hij door Allah beschermd is. De bedoeling achter al deze onzin is dat
de moslims niet op eigen houtje gaan zoeken naar een realiteit buiten de islam.
Lees verder Zo is de islam. Zo zijn moslims.
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)
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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.
Door Joost Niemöller
Na het linksige multiculti internationalisme van koningin
Beatrix, lijken we nu gezegend met een koning die begrijpt
wat hij hoort te zijn: Koning van Nederland.
Vandaag hield hij zijn kersttoespraak. Ik vreesde voor allerlei
gedweep zijn met ‘vluchtelingen.’ Vorig jaar nog had Willem
Alexander daar aan gerefereerd. Maar hij hield het toen heel
voorzichtig:
Het is dan ook begrijpelijk dat de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar veel mensen sterk bezig houden.
Ontwikkelingen elders hebben hun weerslag op ons leven hier. Aan de grenzen van Europa vinden felle
krachtmetingen plaats. De oorzaken vormen een ondoorzichtige kluwen die nauwelijks is te ontwarren. Door
het geweld zoeken miljoenen mensen een veilig heenkomen. Als vluchteling moeten zij huis en haard
achterlaten op zoek naar een tijdelijk thuis.
De wereld raakt ons. Omgekeerd hebben onze acties invloed op het leven van mensen ver weg. Ons land is
geen geïsoleerde haven. We maken deel uit van een complexe wereld, of we willen of niet.
Dit jaar sprak hij terecht niet over ‘vluchtelingen’, maar over ‘groepen mensen’, wat alleen al juridisch gezien
veel zuiverder is. Hij formuleerde het probleem zo mogelijk nog neutraler:
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.
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Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen
manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten.
Wat ons na aan het hart ligt, is onze vrijheid en de mogelijkheid onze eigen keuzes te maken. Voor die
vrijheid is zo hard gevochten en zijn zoveel offers gebracht!
Willem Alexander benadrukte net als vorig jaar, de vrijheid. Wij zijn een land van vrije mensen. Wij hebben
voor die vrijheid gevochten. Hij verwees daarbij naar de Tweede Wereldoorlog en naar de Tachtigjarige
oorlog:
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.”
En, zegt hij, uit de geschiedenis van ons land kunnen wij moed putten voor de toekomst:
De complexe wereld waarin wij leven stelt ons niet voor moeilijker uitdagingen dan waarmee generaties vóór
ons te kampen hadden. Wie luistert naar veteranen en vervolgden en naar de volhouders die ons land na de
oorlog met schaarse middelen weer hebben opgebouwd, beseft dat.
Willem Alexander bewijst daarmee te zijn wat hij hoort te zijn in zijn functie: Een patriot.
Uiteraard pakten de NOS en RTL Nieuws gelijk die regels op, die je als anti-Wilders zou kunnen neerzetten.
Een steek onderwater misschien:
Natuurlijk willen we beschermen wat ons dierbaar is. We hoeven onze angst niet weg te stoppen of te
ontkennen. Maar we moeten hem ook niet de teugels van ons leven in handen geven en onze samenleving
erdoor laten beheersen. Kalmte en onderling vertrouwen zijn vrienden van de vrijheid. “Weest niet
bevreesd”, zei de engel in de Kerstnacht tegen de herders in het veld.
De politiek correcte media en machthebbers hebben Wilders en de zijnen tenslotte stelselmatig neergezet
als profeten van de angst. Maar Willem Alexander stelde juist dat die angst een plek moet kunnen hebben in
onze vrije samenleving. En daarmee dus ook Wilders, die wijst op de angst voor de islam en voor de
stromen van illegale immigranten. Maar dat je je niet door angst moet laten sturen, is juist iets waar Wilders
het als geen ander mee eens zal kunnen zijn. Anders had hij namelijk wel zijn mond gehouden over de
islam, en zat hij nu nog braaf in de VVD bankjes, in plaats van in de levenslange gevangenis waarin hij nu
moet verkeren, omdat hij zijn stem verhief.
Nee hoor, we hadden het veel slechter kunnen treffen met een koning. Maar kijk wel even wat hij zelf zei, en
niet wat de media er weer van brouwen.
http://joostniemoller.nl/

De voorspellingen van remote viewers beginnen uit te komen
Soms lopen bij het lezen van bepaald nieuws de koude rillingen je
over de rug. Berichten waardoor de puzzelstukjes uit voorspellingen
steeds beter op hun plek vallen.
Ondanks dat Amerika en het Westen dachten dat de Noord
Koreaanse leider Kim Jong-un loog toen hij kortgeleden zei dat hij
beschikte over een waterstofbom, blijkt dit toch de waarheid te zijn.
Noord-Korea zegt in de nacht van dinsdag op woensdag een
waterstofbom te hebben getest. Het zou betekenen dat het
communistische land zijn nucleaire programma sterk heeft ontwikkeld, tot grote schrik van buurlanden.
Dat dit inderdaad het geval is, blijkt wel uit dat er een aardbeving werd geregistreerd met een kracht van 5.1
op de schaal van Richter.
Op de staatstelevisie maakte Noord-Korea de test bekend. Pyongyang liet
weten zich te blijven 'beschermen tegen het vijandige beleid van de
Verenigde Staten. De laatste nucleaire test werd uitgevoerd in 2013. Grote
verschil is dat ditmaal een waterstofbom zou zijn gebruikt, een teken dat
Noord-Korea zijn nucleaire wapenarsenaal significant heeft ontwikkeld. Een
waterstofbom is een stuk krachtiger dan een 'gewone' atoombom.
In december zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un al dat zijn land over
een waterstofbom beschikte. Veel experts, onder meer in het Witte Huis,
dachten dat Jong-Un loog.
Het gevolg zal uiteraard verdere economische sancties tegen dit land
inhouden, voor zover mogelijk want de natie is al volkomen geïsoleerd. Zowel de Japanse als de ZuidKoreaanse premier zeiden dit gedrag niet te tolereren en zich voor te zullen bereiden op maatregelen.
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Hiermee zal het land steeds verder onder druk komen te staan, de omstandigheden steeds slechter worden
voor de bevolking in een gebied waar de spanningen rondom de Zuid Chinese Zee sowieso oplopen,
gecombineerd met een wereldeconomie die nu toch wel vrij snel richting afgrond marcheert.
Het land staat bovendien onder leiding van een psychopaat met een enorm ego en beschikt over werkende
waterstofbommen. De kans dat deze psychopaat zijn wapens zal gaan gebruiken, is dan ook vrij groot.
Dan komen we toch weer terug bij wat “gezien” is door een aantal remote viewers. Meerdere mensen die
door middel van remote viewing verschillende dingen hebben
"gezien" en daar een eigen interpretatie aan hebben
gegeven. Wanneer je een combinatie maakt van wat die
mensen hebben gezien en je legt het naast huidige
ontwikkelingen dan lopen de koude rillingen je over de rug.
Wat korte informatie uit een eerder artikel:
Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing
inhoudt, hier nog even een korte samenvatting uit een eerder
artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet
meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke
gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik
van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote
viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven
aan dit project. De remote viewers van Ed Dames hebben al een aantal opmerkelijke successen geboekt. Zo
vond er in december 2004 een aardbeving plaats in Indonesië van 9 op de schaal van Richter. Deze
veroorzaakte een tsunami en er kwamen meer dan 250.000 mensen om het leven. Hierna ging Ed Dames
aan de slag om te proberen vast te stellen wanneer en waar de volgende grote aardbeving zou plaatsvinden.
Hij kwam uit op maart 2005 en als plaats nagenoeg dezelfde locatie. Deze voorspelling werd ver voordat
deze zou plaatsvinden gedeeld met het radiostation Coast to Coast. En in maart 2005 werd Indonesië
opnieuw getroffen door een zeer zware aardbeving.
Ed Dames is tevens de man die de befaamde killshot voorspelt; een enorme zonnestorm die het leven op
aardevolledig zal ontregelen.
Deze zonnestorm of Killshot, zal zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er
wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. Satellieten en navigatie zullen niet meer werken.
De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat
ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door straling van de
protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden
door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of elektromagnetische straal).
In de aanloop naar deze Killshot zijn er door Ed Dames een aantal ijkpunten vastgelegd, waarvan één is het
neerstorten van wat hij destijds noemde een Space Shuttle. Aangezien deze niet meer operationeel is en de
Antares wordt gebruikt voor de bevoorrading van het ISS ruimtestation zou je het exploderen van die raket
ook in het licht van de voorspellingen van Ed Dames kunnen zien.
Ed Dames noemt dit neerstorten van een ruimtevaartuig echter het tweede en laatste teken. Het eerste is
het daadwerkelijk gebruiken van een kernbom door Noord Korea. En dat is, gelukkig, nog niet gebeurd.
Er is uiteraard ook nog de mogelijkheid dat wat Ed Dames en zijn team hebben waargenomen gerelateerd is
aan de komst van Nibiru. De passage van een dergelijke planeet zal ongetwijfeld eveneens heftige dingen
veroorzaken op de zon, die daarop misschien kan reageren met een dergelijke Killshot.
Dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn blijkt ook als je de resultaten van een andere groep Remote
Viewers bekijkt. In dit geval gaat het om het Farsight Institute onder leiding van Courtney Brown.
Impacts van meteoren, die tsunami’s en vulkaanuitbarstingen veroorzaken.
Omvangrijke en heftige overstromingen van kustgebieden – tsunami’s.
Extreme zonnestraling, hetgeen dus overeenkomt met wat Ed Dames zegt.
Stormen en andere extreme weersomstandigheden. Steeds meer begint het er toch op te lijken dat Ed
Dames niet een killshot heeft gezien, maar de komst van de planeet Nibiru en de gevolgen die dit zal
hebben,
Als we kijken naar de timing en de gebeurtenissen zoals die zich nu ontwikkelen dan blijken sommige dingen
die zijn "gezien" akelig nauwkeurig te kloppen.
Ook de waarnemingen van het mini zonnestelsel Nibiru nemen namelijk hand over hand toe.
Vanwege de importantie, navolgend nog een deel uit een eerder artikel, waarbij het belang van de volgorde
van de gebeurtenissen wordt duidelijk gemaakt. Waarbij wij het woord killshot in dit geval zouden willen
vervangen door “komst Nibiru”.
De vraag die veel mensen zal bezighouden, is wanneer de remote viewers deze Killshot zien verschijnen? Is
het nog dit jaar, volgend jaar of later?
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Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar
waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige
zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar
wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of
meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.
In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten"
aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.
1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003
2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008
3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011
4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van
de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord
Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een
agressieve manier. Moet nog gebeuren.
5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen
landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op
het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de
Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde
uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.
Dan is er nog iets wat Ed Dames aardig wat jaren geleden heeft voorspeld:
Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd
die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun
wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het
einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.
De stukjes van de puzzel beginnen nu echt op hun plek te vallen.
Allemaal dingen die Ed Dames via de reguliere kanalen niet kon weten,
gebeuren nu. Wereldwijd wordt er steeds meer gevochten, wat steeds
verder zal escaleren en toenemen. Mensen zien nu op dit moment al
vreemde dingen in de lucht zoals een tweede zon en mysterieuze
lichtstralen, iets dat natuurlijk pas echt door de massa zal worden
opgemerkt wanneer de planeet duidelijk zichtbaar aan de hemel staat.
Noord Korea voert een test uit met een waterstofbom en zal steeds verder
onder druk komen te staan en ongetwijfeld zal Kim Jong-un op een
gegeven moment zodanig in het nauw worden gemanoeuvreerd dat hij als enige oplossing een aanval met
een kernwapen ziet. Alles en iedereen op deze planeet lijkt onrustig, net zoals ze dat waren bij de vorige
passage van het minizonnestelsel Niburu en zoals dat werd beschreven in de Kolbrin bijbel.
Als we dan uiteindelijk terechtkomen bij iets wat op geschreven documenten lijkt, dan zien we naast de
kleitabletten van de Sumeriërs iets wat de Kolbrin Bijbel wordt genoemd. Het is een verzameling van
oeroude teksten die vertaald zijn. De herkomst is het oude Egypte en daarna komen we ze weer tegen in de
Middeleeuwen. In die Kolbrin Bijbel staat onder andere het volgende:
“De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door
vreemde tekenen aan de hemel. Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat.
Angst nam de bevolking in haar grip en vrouwen werden door die angst onvruchtbaar. Ze konden niet
zwanger worden en degene die het wel werden verloren hun kind.
De dagen van stilte werden gevolgd door een tijd waarbij trompetgeschal en doordringende hoge tonen
werden gehoord in de hemelen en de mensen werden net zo bang als een kudde zonder herder.
De doden waren niet langer heilig en werden in het water gegooid. De pakhuizen waren volgestouwd met
graan en niemand verbouwde nog wat. Het vee werd alleen gelaten en zwierf rond en dwaalde naar
vreemde weiden. Hun geblaat werd genegeerd en men slachtte het vee van de buurman.
Niemand bezat nog iets. De openbare registers werden heen en weer geschoven en vernietigd. En niemand
wist meer wie er slaaf waren en wie meester. De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en
overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de
huid van zowel mens als dier.
Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en
verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete
buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.
De vis in de rivieren stierf, wormen, insecten en reptielen sprongen omhoog vanuit de aarde. De duisternis
van een lange nacht spreidde een zwarte mantel over de aarde waardoor iedere lichtstraal werd gedoofd.
Niemand wist wanneer het dag of wanneer het nacht was want de zon wierp geen schaduw".
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10195:de-voorspellingen-van-remoteviewers-beginnen-uit-te-komen&catid=35:universum&Itemid=48
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Aarde stuurt groet richting Nibiru (video)

Overal ter wereld worden vreemde verschijnselen in de lucht waargenomen, van een “tweede zon” tot
mysterieuze lichtstralen.
Zo ook enkele dagen geleden in Argentinië waar men niet alleen een tweede zon waarnam, maar ook een
vreemde lichtstraal.
Dat wij in bijzondere tijden leven, staat buiten kijf. Dat er om ons heen bijzondere dingen gebeuren die
meestal niet in het reguliere nieuws komen, is ook een feit.
We hebben de laatste week enkele artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat het mini zonnestelsel Nibiru
dichterbij komt. Daarin werden een aantal opnames getoond zoals de volgende video die volgens
onderzoeker Marshall Masters de planeet Helion laat zien uit dit Nibiru zonnestelsel.
https://youtu.be/rN4BXFQHgJE
Er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen dit af te doen als luchtspiegelingen of mankementen aan de
camera, maar wij ontvingen ook de volgende interessante reactie (dank!).
U zal het met een korrel zout nemen.
Maar ik ben 3D motion Graphics designer (audiovisueel) Ik ken 3D en vfx en video effecten plat gezegd. Etc.

Ook dat zal u met een korrel zout nemen. Maar het laatste filmpje over niburu / helios.
De opname is 90% kans dat het echt is (helaas. Want goed is dat niet uiteindelijk )
Nee, dat is inderdaad niet goed.
Maar, afgezien van tekenen aan de hemel gebeuren er ook op aarde
vreemde dingen. Het lijkt soms alsof er op aarde bepaalde punten zijn
die als het ware nu worden geactiveerd om bepaalde signalen af te
geven.
Zo zagen de bewoners van een klein plaatsje in de buurt van het
Argentijnse Buenos Aires op 30 december een vreemde lichtstraal die
naar de hemel wees. De lichtstraal schijnt te wijzen naar de lucht waar
duidelijke een soort tweede lichtbron naast de zon is waar te nemen,
precies op de plek waar we de planeet Helion zagen. Is het dan
vergezocht om te denken dat de aarde of iets op de planeet reageert,
dat er iets ontwaakt, door de komst van dit zonnestelsel.
https://youtu.be/rHLhweu1ayU
De laatste jaren is er sprake van nog meer merkwaardige lichtstralen, die dan
voornamelijk van piramides en/of vulkanen afkomstig zijn. Enkele jaren geleden
bijvoorbeeld vreemde lichtstralen boven de beroemde Popocatépetl vulkaan in Mexico.
Ook de oude piramides schijnen wereldwijd weer tot leven te komen en lichtstralen naar
de hemel te sturen zoals wij schreven
Ter vergelijking volgen hieronder enkele foto’s van piramides waar energiestralen zijn
gefotografeerd. De eerste is een opname vanaf de Bosnische piramide van de Zon.
De volgende is een opname van 24 juni 2009 toen iemand een foto nam van ChiChen
Itza piramide, eveneens in Mexico. Deze straal was niet zichtbaar toen de foto werd
genomen, maar werd pas later waargenomen toen de afdruk werd bekeken.
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De volgende en laatste opname is al wat ouder en genomen in 2000. Ook hier een merkwaardige
energie/lichtstraal afkomstig van de Piramide van de Maan, wederom in Mexico.
Niets van dit alles vind je terug in het mainstream journaal van acht uur, noch in die van tien of zes uur. De
wereld wordt kunstmatig in slaap gehouden terwijl de elite koortsachtig voorbereidingen treft om de komende
storm te overleven.
Zelfs als je helemaal nergens in gelooft dan moet er toch nu wel zo langzamerhand ergens een belletje gaan
rinkelen. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10193:aarde-stuurt-groetrichting-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48

Amsterdamse openbare scholen voeren Suikerfeest en Offerfeest in
Door Joost Niemöller
In Amsterdam, zo lees ik in Het Parool, willen de basisscholen vrij geven op islamitische feestdagen zoals
die bij het Offerfeest en het Suikerfeest. Ook de besturen zijn akkoord:
Het Breed bestuurlijk overleg van Amsterdamse basisscholen wil er zeker
over praten. ‘Naast bestaande tradities is het belangrijk open te staan voor
andere tradities,’ zegt voorzitter Herbert de Bruijne. ‘Als een groot deel van
de bevolking er behoefte aan heeft, moet je daar op zijn minst over praten.’
Ze hebben er niets van begrepen.
Belangrijk voor het voortbestaan van de identiteit van het Nederlandse volk,
is dat de Nederlandse rituelen niet alleen in stand blijven, maar dat ze ook
met overtuiging worden overgedragen aan de bevolking. Het gaat soms om
ogenschijnlijk simpele zaken als Koningsdag, Oorlogsherdenking,
Sinterklaas, oliebollen, Elfstedentocht, kerstmis, vuurwerk bij oud en nieuw, maar het gaat vooral over de
kennis over die rituelen. Het zijn geen loze gebeurtenissen, het zijn vormende principes, waar verhalen aan
verbonden zijn. Ze geven het jaar bovendien een ritme. Dat weten de moslims ook, vandaar dat die over de
hele wereld een gelijk moslimritme willen opleggen. Landen en nationale culturen verdwijnen daarin.
De islam, met zijn anti-democratische, vrouwvernederende en homofobe ideologie, die geen dode letter is
maar die dag in dag uit wordt uitgeleefd, maakt geen onderdeel uit van de Nederlandse normen en waarden.
Moslimrituelen dienen dan ook geen onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving. Daarom dient
er op openbare scholen geen vrijaf gegeven te worden met Suikerfeest of Offerfeest.
Gaan we dat wel doen, wat er dus dik inzit, dan brokkelt de Nederlandse samenhang nog verder af. Het is
duidelijk dat er bij deze Amsterdamse schoolbesturen geen enkel bewustzijn meer bestaat over de essentie
van de Nederlandse samenleving. In het openbare debat lijkt de heersende multiculturele ideologie van de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verdwenen. Maar in werkelijkheid is deze bij de bestuurselite,
en zeker bij de lokale bestuurselites, levendiger dan ooit: Alles wordt over de schutting gegooid want men is
vergeten wat de waarde ervan is.
Er is een vast aantal vrije dagen, maar die kunnen door de scholen flexibel worden ingericht. En dat gebeurt
dan ook. Het gevolg is dan ook –maar daar schrijft Het Parool niet over- dat andere vrije dagen, met een
christelijke signatuur, worden opgeheven. Zo werkt het nu al in de praktijk:
Scholen hebben een beperkt aantal flexibel in te zetten vrije dagen. Dus praktisch is het mogelijk. En er zijn
al scholen die dicht zijn op islamitische feestdagen, maar dat is zelden officieel beleid.
Tamar Suss, directeur van de BOE, vindt dat het verzoek van haar leerlingen zeker bij de populatie van de
school past. ‘Maar ik ga er niet over. Ik kan helaas geen vrije dag uit mijn hoge hoed toveren.’ Studiedagen
plannen op een islamitische feestdag is soms een oplossing, maar met het groeiend aantal moslim
leerkrachten is dat ook geen uitkomst: zij willen die dag ook vrij.
Het inleveren van christelijke feestdagen op de lagere scholen, en die vervangen door islamitische
feestdagen, betekent dat het onderwijs zich ook rondom de islam zal centreren. Er groeit een nieuwe
generatie kinderen op in Amsterdam die geen idee heeft van de tachtigjarige oorlog, van de strijd tussen de
protestanten en de katholieken, van de Verlichting die daaruit voortkwam, en daarmee van de ontdekking
van de wetenschap en het kritische denken. Ook een generatie die geen idee heeft waar het verzet in WO II
vandaan kwam, waarom het verhaal van Anne Frank belangrijk is, hoe Nederland een specifieke vorm van
democratie heeft ontwikkeld die alles te maken had met de strijd tegen het water.
In plaats daarvan leren de kinderen op de Amsterdamse scholen om de mythe over een figuur die
Mohammed zou heten, aan te nemen als waarheid, omdat dit is vastgelegd in een boek dat een
kwaadaardig aftreksel is van de bijbel. Een boek waar ze overigens niets van weten omdat er geen
onderwijs meer in is. Zo vindt in de praktijk de islamisering plaats.
En dat hebben we allemaal te danken aan een Nederlandse generatie zonder ruggengraat die zich lui laat
meeslepen met de golven van de demografische ontwikkeling. Dat gebeurt achteloos.
Het is van een bodemloze treurigheid.
http://joostniemoller.nl/2016/01/amsterdamse-openbare-scholen-voeren-suikerfeest-en-offerfeest-in/
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Belgische kerncentrales lijken tikkende tijdbommen
Het lijkt alsof de wereld helemaal niets heeft geleerd van de
kernrampen bij Chernobyl (Rusland) en Fuskushima (Japan).
Dat de voordelen van kernenergie nooit zullen opwegen tegen de
enorme gevaren ervan voor de mensheid.
Wanneer er werkelijk een ramp plaatsvindt dan doen zich allerlei
situaties voor waar men toch even net geen rekening mee had
gehouden.
Naast de onmiddellijke risico's zijn er natuurlijk nog de gevaren en
problemen die we achterlaten voor deeerstvolgende tienduizenden
generaties.
Eén van de grootste problemen van kernenergie is het kernafval dat in de kerncentrale ontstaat. Dit afval is
levensgevaarlijk en raakt pas na 240.000 jaar zijn radioactiviteit kwijt. Al die tijd blijft het afval schadelijk voor
mens en milieu en moet het weggeborgen worden en bewaakt blijven.
Dat de risico’s met kerncentrales niet te verzekeren zijn, moet toch wel als een teken aan de wand worden
gezien.
Geen enkele verzekeraar is namelijk bereid de risico’s te verzekeren - ook wel begrijpelijk: in Japan zijn de
geschatte kosten minimaal 143 miljard dollar.
In Nederland hebben we op dit moment nog één actieve kerncentrale en dat is die in Borssele.
Een ander verhaal is het in België waar nog een fiks aantal reactoren actief zijn en dat niet zonder de nodige
problemen.
Begin vorig jaar was het volgende bericht te lezen in het nieuws:
De scheurtjes in de Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 zijn groter dan eerder werd gedacht.
Dat schrijf de krant Le Soir zaterdag. Gemiddeld zijn de scheuren 10 procent groter. Het gaat om duizenden
scheurtjes per kerncentrale.
In Doel bleek de grootste scheur niet 68 millimeter, maar bijna 91 millimeter te zijn. In Tihange is de grootste
scheur niet 38 millimeter, maar bijna 63 millimeter.
Eerder deze maand werd al bekend dat er veel meer scheurtjes in de kerncentrales zitten dan eerder werd
gemeten. Die zijn ontdekt door het toepassen van een nieuwe onderzoeksmethode.
Beide reactoren liggen stil. Eigenaar Electrabel wil ze in juli weer opstarten, maar of dat nu nog lukt is
onduidelijk.
Inmiddels zijn deze centrales weer actief, maar doet zich ook nu weer het ene incident na het voor, zoals
enkele weken geleden een brand in Tihange en het automatisch stilvallen van Doel enkele dagen geleden.
In ons land en België maken ze zich klaarblijkelijk niet zo druk om deze houtje touwtje centrales, maar in
Duitsland des te meer. Zo verscheen enkele dagen voor kerst het volgende bericht in de Belgische pers.
De regering van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen eist opnieuw de sluiting van de Belgische
kerncentrale van Tihange, na een nieuw incident vrijdag. Tihange 1 kwam vrijdagavond om 22.35 uur
automatisch tot stilstand nadat brand was uitgebroken in het niet-nucleaire deel van de centrale.
Bondskanselier Angela Merkel en het Duitse ministerie van Milieu moeten met België gesprekken opstarten
over de ontmanteling van de centrale, verklaarde minister van Leefmilieu van de deelstaat, Johannes
Remmel, op Twitter. Minister van Economie Garrelt Duin twitterde op zijn beurt dat "Tihange van het net
moet worden afgekoppeld. Voorgoed."
Moet er eerst weer een echt ongeluk gebeuren voordat iemand overgaat tot actie?
Een Belgische lezer (dank!) vindt het volgende van de
situatie: Geen idee of jullie in Nederland onze
kerncentrales wat volgen ?
Na jaren moesten die roestige oude gedrochten eindelijk
op pensioen gaan...buiten ons politiekers gerekend want
na genoeg gesjoemel en gelobby kregen ze het er door
die hele nucleaire antiekwinkel nog jaren te gaan
gebruiken.
Duitsland krabde al eens in hun haar na dat te horen en
toen er een van de centrales in "veiligheid" sloeg en stilgelegd werd door een kapotte lasnaad riepen ze
België al even op het matje, hun antwoord alles veilig hoor en na eerste heuvel "ons veiligheidssysteem doet
het" dus !
Nu is er terug een panne en nee niks ernstig want het was terug niet in de nucleaire zone en daar het
veiligheidssysteem alweer in werking trad is duidelijk hoe veilig alles is toch ?
Schitterende logica na het ene heuvel na het ander.
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Wat mooi aangeeft dat het daar zeker totaal niet pluis is, is de slogan die er ophangt aan de gevel van de
kerncentrale in doel "overtuigd professioneel". Ook de cameraman van de zender een leek het lachwekkend
en bizar genoeg om het in het journaal even in beeld te nemen ;)
Als alles professioneel verloopt hoef je dit niet op te hangen, de dag dat je denkt van men begint het nu toch
wel door te hebben dat het hier niet lekker draait...snel camoufleren met een mooie slogan !
Haarscheurtjes, de ene na de andere panne, 65000 liter smeerolie "weggelekt" en een droog draaiende
turbine die nog 37 minuten doorging wat of sabotage of een foutje was, overtuigend professioneel !
En ja ze zijn oud, op en versleten en moeten blijven doorwerken net als de Belgische burgers.
De logica van de politiekers zal wel zijn dat als we mensen mogen laten werken ook al zijn ze oud en
versleten tot ze het begeven mogen we dat ook met kerncentrales, als het maar opbrengt...
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10194:belgische-kerncentrales-lijkentikkende-tijdbommen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Iran onthult honderden tunnels bomvol ballistische raketten
Generaal Hajizadeh: Onze bekende militaire macht is slechts het topje van de ijsberg – Nieuwste in
ontwikkeling zijnde Iraanse raketten kunnen Amsterdam vernietigen
Russia Today nam deze beelden van tunnels met eindeloze
rijen raketten over van de Iraanse staatszender IRIB.
Alsof president Obama na het simpelweg niet ondertekenen
van het vorig jaar juni gesloten kernverdrag nog niet verder
vernederd kon worden door de Iraniërs, doen die er nog een
schepje bovenop door het bestaan van honderden tunnels te
onthullen die tot aan de nok toe gevuld zijn met ballistische
raketten. De VS en de EU doen echter nog altijd alsof hun
neus bloedt, en negeren dat de Islamitische Republiek zich
overduidelijk voorbereidt op een toekomstige agressieve
aanvalsoorlog, waarbij Saudi Arabië en Israël ongetwijfeld de belangrijkste doelwitten zullen zijn – maar
mogelijk ook Europa.
‘Wij hebben niet voldoende ruimte in onze voorraden om onze raketten in op te slaan,’ verklaarde generaal
Hossein Salami afgelopen vrijdag. ‘Honderden lange tunnels zitten vol met raketten die klaar zijn om jullie
integriteit, onafhankelijkheid en vrijheid te beschermen,’ vervolgde hij tegen het Iraanse volk.
Deze video met het bewijs van het bestaan van de tunnels en raketten werd onlangs getoond door de
staatszender Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), dat als eerste toegang tot de ondergrondse
complexen kreeg.
‘Degenen die Iran bedreigen met hun militaire optie kunnen maar beter naar Irans opties onder de tafel
kijken, namelijk de raketarsenalen,’ zei brigadier-generaal Amir Ali Hajizadeh tegen journalisten. ‘Irans
bekende militaire macht is enkel het topje van de ijsberg.’
Raketten kunnen Oost Europa raken, straks ook Amsterdam
Op dinsdag kregen we opnieuw beelden van een andere Iraanse ‘raketstad’, die werd ingewijd door de
voorzitter van het Iraanse parlement Ali Larijani. Hier worden een nieuwe generatie Emad ballistische
raketten in opgeslagen. Volgens de VS zijn deze raketten, die een bereik hebben van 2000 kilometer en
daarmee Europese hoofdsteden zoals Boekarest, Sofia en Athene –en overigens ook Moskou- kunnen
raken, in staat kernkoppen te vervoeren, mocht Iran erin slagen om die zelf te fabriceren.
De Emad werd op 10 oktober in strijd met diverse VN-resoluties met succes getest. De vandaag onthulde
‘raketstad’ is de tweede die in drie maanden tijd bekend wordt gemaakt. Volgens generaal Hajizadeh
beschikt zijn land over tal van dit soort ‘geheime’ installaties, die over het hele land verspreid zijn.
Het vermoeden bestaat dat Iran het Sajjil raketprogramma verder ontwikkelt met de bouw van een raket die
een bereik heeft van 3700 kilometer. Met zo’n raket kunnen Amsterdam, Londen, Oslo en Barcelona worden
vernietigd.
Spanningen met Saudi Arabië en Israël
De recente spanningen met Saudi Arabië en diverse Arabische Golfstaten worden door Iran aangegrepen
om te tonen dat het omvangrijke rakettenprogramma noodzakelijk zou zijn om zich te kunnen verdedigen.
Vooral Irans aartsvijanden Saudi Arabië en Israël zullen in de onthullingen echter nieuw bewijs zien voor de
agressieve intenties van de Islamitische Republiek, vooral omdat die wekelijks gepaard gaan met dreigende,
oorlogszuchtige taal aan het adres van Riyadh en Jeruzalem. Tevens zullen tal van Amerikaanse
parlementariërs hun grote bezwaren tegen Obama’s –nu helemáál nietszeggende- verdrag met Teheran
bevestigd zien.
Xander - ; (1) Zero Hedge ; (2) Russia Today / YouTube
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Iran-onthult-honderden-tunnels-bomvol-ballistische-raketten
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Protestactie in Oregon bestempeld als terrorisme
Sinds enkele dagen houdt een groep gewapende actievoerders een
gebouw van de overheid bezet in de Amerikaanse staat Oregon.
CNN bestempelt de actievoerders als “terroristen”, op de sociale media
wordt opgeroepen tot geweld tegen de groep en niemand kent de smerige
rol van de overheid in dit alles.
Op dit moment duurt de bezetting van de het overheidsgebouw door een
groep bewapende Amerikaanse burgers in Oregon voort.
Zoals wij in een eerder artikel schreven, staat de actie onder leiding van Ammon Bundy, één van de drie
zoons van Cliven Bundy die allen meedoen met dit protest.
In het vorige artikel vroegen wij ons af hoe de federale overheid zou reageren op deze bezetting. Misschien
is er nu een indicatie door de propagandazender CNN.
De zogenaamde National Security Analyst van CNN, Juliette Kayyem, heeft de groep burgers die het
overheidsgebouw bezet houden bestempeld als “binnenlandse terroristen”.
Zij zegt het volgende:
“Laten wij beginnen met hoe wij het anti overheidsprotest in Oregon, waarbij een gebouw van de federale
overheid is bezet, moeten noemen. De mannen die zwaar bewapend zijn en anderen oproepen om hun zaak
te ondersteunen en die stellen, hoewel vreedzaam, dat zij zichzelf op iedere mogelijke manier zullen
“verdedigen”, kun je, welke definitie je ook gebruikt, niet anders classificeren dan als terroristen.
Tot nu toe hebben Bundy en zijn mannen absoluut niet
gedreigd met geweld tegen de overheid. Wat ze wel
hebben gezegd, is dat wanneer de overheid geweld zal
gebruiken, zij op dezelfde manier zullen reageren. Dat
zou een heel mooi bijeffect zijn voor de overheid om de
ontwapeningslobby waar Obama tot krokodillentranentoe
voor pleit, te versterken.
Wat ze tot nu toe hebben gedaan, is een lege lokatie
binnentreden waar ze (mogelijk) niet naar binnen hadden
mogen gaan en dat is in dat geval niets meer dan een
soort huisvredebreuk. Daarnaast hebben ze gezegd dat ze zich zullen verdedigen wanneer ze worden
aangevallen. Ook een basisrecht dat iedereen heeft.
Dat zwaarbewapend zijn valt ook wel mee, tenminste voor Amerikaanse begrippen. Ze hebben wat geweren
en pistolen, maar beschikken niet over de echt zware wapens zoals Kalasjnikovs of iets dergelijks, waar de
overheidsinstanties uiteraard ruimschoots over beschikken.
Het grote gevaar voor de overheid is natuurlijk dat het Bundy en consorten lukt om daar langere tijd te
verblijven en via een soort mediacircus hun boodschap kunnen overbrengen naar een steeds groter publiek.
Daarom heeft de overheid er alle belang bij om te proberen deze situatie zo snel mogelijk tot een einde te
brengen. Uiteraard ontstaat er een stroom van meningen via de sociale media. Als je Infowars mag geloven
dan bestaat deze voornamelijk uit een lange rij van mensen die graag willen dat de politiestaat z'n tanden
laat zien en geweld gebruikt om deze "blanke terroristen" aan te pakken.
Talloze mensen roepen op tot een bloedbad in Oregon en dat de overheid hun macht en geweld moet
gebruiken om de bezetters daar af te schieten. Dat kunnen met alle gemak berichten zijn die daar bewust
worden geplaatst door (overheids)trollen om de opinie te beïnvloeden.
Hier enkele voorbeelden van boodschappen die de ronde doen op de sociale media:
Waar in de mainstream pers in dit hele verhaal totaal geen aandacht
aan wordt besteed, is dat hier niet gaat om brandstichting zoals men
wil laten lijken, maar om het feit dat de overheid door middel van een
overheidsinstantie, het Bureau of Land Management (BLM), de grond
van de familie Hammond in handen wil krijgen.
Deze hebben tot nu toe geweigerd om te verkopen en het resultaat is
dat zij worden vervolgd voor dingen die door talloze boeren in die
regio worden gedaan (onkruid verdelgen met vuur in plaats van met
chemische rommel zoals bijvoorbeeld Monsanto dat verkoopt) en
waar niemand ooit moeilijk over doet.
De gevangenisstraffen voor brandstichting en het daaropvolgende
hoger beroep van de overheid om ze nog zwaarder te straffen, heeft alles te maken met dat de Hammonds
als laatste in dat gebied nog hebben standgehouden en niet hun land hebben verkocht.
De overheid wil het land van Hammond omdat dit exact past in het natuurreservaat dat ze daar hebben
gecreëerd en daarom moet dat land koeienvrij worden en in handen van de overheid komen.
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Daarnaast is gebleken dat er onder de grond zich waarschijnlijk een schat aan waardevolle grondstoffen
bevindt zoals koper, zilver, kwik, uranium, gas en olie. Op het moment dat de Hammond familie hun land
verkoopt aan de overheid kan de exploitatie daarvan beginnen.
Tijdens de eerdere rechtszitting voor brandstichting werd er met de openbaar aanklager onderhandeld. Een
reden dat ze in eerste instantie een lagere straf kregen, is omdat ze bereid waren een verklaring te
ondertekenen dat wanneer ze hun land zouden verkopen, de federale overheid het recht van koop zou
krijgen.
Waarschijnlijk is later besloten dat dit niet goed genoeg was en zijn vader en zoon Hammond ondanks dat
ze hun straf al hadden uitgezeten, tot zwaardere straffen veroordeeld om ze zo verder onder druk te zetten
om nu te verkopen.
Natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de mafiapraktijken van de overheid, maar worden mensen
die tegen dit soort zaken in opstand komen terroristen genoemd.
Wat het meest jammer is van alles is dat de massa daar net zo reageert als het gemiddelde nujij publiek in
dit land. Dom, slecht geïnformeerd en veroordelend.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10192:protestactie-in-oregonbestempeld-als-terrorisme&catid=10:buitenland&Itemid=23

IS ontwikkelt zelfrijdende bomauto's om ware ravage
aan te richten in het Westen
Door: Karen Van Eyken
6/01/16 Bron: Sky News© Sky News.
Islamitische Staat is zelfrijdende explosievenauto's aan het
ontwikkelen om het Westen aan te vallen. Daarnaast bouwt
de terreurorganisatie oude raketten om waarmee
passagiersvliegtuigen kunnen neergehaald worden. Sky
News wist de hand te leggen op huiveringwekkend
beeldmateriaal dat jihadi's moet helpen om nieuwe
aanvalswapens te maken.
Een zelfrijdende auto gefabriceerd door IS. © Sky News.
De instructievideo's zijn afkomstig van een
gevangengenomen IS-strijder en bevatten acht uur aan
beeldmateriaal. De jihadi werd bij de kraag gevat door het
Vrije Syrische Leger nadat hij de grens met Turkije wilde
oversteken op weg naar Europa.
Op basis van de filmpjes wordt volgens Sky News duidelijk
dat de terreurbeweging over een 'onderzoeks- en
ontwikkelingsafdeling' beschikt in bolwerk Raqqa waar
strijders getraind worden om explosieven in elkaar te knutselen.
Slapende cellen
Het zou ook de bedoeling zijn om de video's naar slapende IS-cellen in het Westen te smokkelen zodat ze
daar een bloedbad kunnen aanrichten met de allernieuwste technieken.
Chris Hunter, een voormalig lid van de Britse Special Forces zei geschokt te zijn door door de
ontwikkelingen die onthuld worden in de video's. "Langs de andere kant zijn de filmpjes ook een goudmijn
voor onze inlichtingendiensten", verklaarde hij. "Ze geven een goed beeld van welke bedreigingen we in de
toekomst mogen verwachten."
Zelfmoordterroristen overbodig
Uit de beelden blijkt dat IS volledig zelfrijdende wagens heeft ontwikkeld om een aanslag mee te plegen. Op
de bestuurderszetel van de bomauto's wordt een pop geplaatst die vol technologie zit om warmtedetectoren
te misleiden zoals een thermostaat om de lichaamswarmte van een mens na te bootsen.
Zelfmoordterroristen worden zo overbodig.
Specialisten van IS blijken ook in staat om oude raketten om te bouwen tot inzetbare luchtdoelraketten
waarmee vliegtuigen kunnen neergehaald worden. Een overloper van de terreurorganisatie bevestigde het
vermoeden van geheime diensten dat de instructievideo's vooral tot doel hebben om een ware ravage aan te
richten in Europa.
http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/2576367/2016/01/06/IS-ontwikkeltzelfrijdende-bomauto-s-om-ware-ravage-aan-te-richten-in-het-Westen.dhtml
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Duitse veiligheidsdienst BND: Europa wacht islamitisch 9/11
BND: Bedreiging door islamitische terreurgroepen veel gevaarlijker dan in 2001 – Aantal moslim
terreurvrijwilligers uit het Westen ‘overschrijdt alle tot nu toe bekende dimensies’ – ‘ISIS in al 30 landen
aanwezig, is net als Al-Qaeda uit op directe oorlog met het Westen’
‘Silence hides Violence’ burgerprotest tegen het zwijgen van de
bondskanselier. Rechtsonder vraagt de AfD: ‘Is Duitsland u na de
golf misdaden en seksuele aanvallen nu bont en open voor de
wereld genoeg, mevrouw Merkel?’
Alsof de talloze berovingen, aanrandingen en verkrachtingen door
grote groepen moslimmigranten en -soms nog maar net in
Duitsland gearriveerde- asielzoekers in Köln, Hamburg en Stuttgart
nog niet ellendig genoeg waren, waarschuwt de Duitse
veiligheidsdienst BND voor een ‘islamitisch 9/11’ waar met name
Europa het slachtoffer van zal worden. Wij zouden zeggen: dat islamitische 9/11 is met het doelbewust nog
altijd wijd openlaten van onze grenzen voor miljoenen moslimmigranten door de regeringen in Berlijn,
Brussel en Den Haag al lang in volle gang.
Bedreiging door islam gevaarlijker dan ooit
Islamitische of islamistische terreur – dit in werkelijkheid niet bestaande onderheid is een Westers politiekcorrect verzinsel om moslimterroristen te scheiden van hun religieuze overtuiging. Steeds meer burgers
beginnen echter in de gaten te krijgen dat ze jarenlang door de politiek en de media zijn misleid. Islam en
terreur zijn niet enkel de laatste jaren, maar als sinds de dagen van Mohammed synoniemen van elkaar.
Aan het begin van 2016 schetst de BND dan ook een somber beeld van onze toekomst. De bedreiging van
het islamitische terrorisme is ‘voor de Westerse gemeenschap vandaag veel gevaarlijker’ dan in 2001, het
jaar van de aanslagen van 9/11. ISIS en Al-Qaeda beheersen ‘grotere gebieden dan ooit tevoren’. De ‘zone
van instabiliteit’ is naar de ‘directe omgeving van Europa’ opgerukt, en ‘het aantal terreurvrijwilligers uit het
Westen overschrijdt alle tot nu toe bekende dimensies.’
‘Industriële’ propaganda, failed staites en ‘Armageddon’
De verspreiding van de islam op het internet heeft inmiddels de omvang ‘van een industrieel aandoende
propaganda productie’. Alleen al ISIS beschikt over zo’n 30 tot 40 propaganda kanalen waarop dagelijks
talloze foto’s en video-, audio- en tekstboodschappen worden geplaatst. De jihadisten zijn inmiddels al in 30
landen aanwezig en achten (het creëren van) ‘failed staites van vitaal belang’. Zowel ISIS als Al-Qaeda zijn
daarnaast uit op ‘een directe oorlog’ met het Westen.
Juist voor dat doel proberen de moslimterroristen doelbewust zoveel mogelijk aanslagen in de Europese
landen te plegen. ISIS, Al-Qaeda en andere terreurgroepen hopen daarmee een Westerse militaire
interventie in het Midden Oosten uit te lokken, zoals onze lezers weten omdat ze geloven dat hiermee de
islamitische variant van ‘Armageddon’ in gang zal worden gezet.
Massa slachtingen en aanslagen doelbewuste provocaties
Ook de publieke executies van gijzelaars en de massa slachtingen onder Yesiden (en christenen) zijn
doelbewuste provocaties, bedoeld als duidelijke waarschuwingen aan het Westen dat ISIS de strijd tegen
het Westen nooit zal opgeven. Daarbij kruipen de terroristen graag in de slachtofferrol, waarmee ze erin zijn
geslaagd om steeds meer tot nu toe ‘gematigde’ moslims aan hun kant te krijgen.
Door aanslagen op burgers in Europa te plegen willen de terroristen ‘de haat tegen moslims’ aanwakkeren,
en uit de daaruit ontstane polarisering nieuwe rekruten werven. Daarmee erkent ISIS impliciet dat hun religie
drijft en gedijt op haat, terreur, moord, angst, geweld, oorlog, dood en ellende – precies wat er al eeuwen in
landen gebeurt als ze door de islam worden binnengevallen en veroverd.
Militair ingrijpen nodig, jihad ideologie moet worden vernietigd
Volgens de BND is op de lange termijn niet alleen militair ingrijpen nodig, maar moet veeleer de
‘jihadistische ideologie’ worden uitgeroeid. Het Salafisme is door de tientallen jaren lange miljardensteun uit
Saudi Arabië en andere Golfstaten (en in toenemende mate ook Turkije) echter een ‘maatschappelijke
relevante breedteverschijnsel’ geworden. De moslimlanden zouden voor betere levensomstandigheden en
‘een hoge mate van zelfbeschikking’ moeten zorgen, maar daar ontbreekt het juist aan (en dat komt omdat
de islam tevens drijft op armoede, discriminatie, racisme, onderdrukking en totalitaire controle).
Xander - (1) MM News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitse-veiligheidsdienst-BND-Europa-wacht-islamitisch-911
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Politie Köln: Daders waren Syrische vluchtelingen, misdaden veel erger dan bekend
Agent: ‘Verkrachters stationsplein Köln waren slechts enkele dagen of weken in Duitsland’ – Politie
Düsseldorf legt linkt met 2000 man sterke Arabische moslimbende
Zelden werd een dergelijke massale geweldsexplosie zó
schaamteloos door de Nederlandse media en politiek
gebagatelliseerd. En waarom? Omdat het wel degelijk om
migranten en asielzoekers ging, waarvan er velen nog maar een
paar dagen of weken in Duitsland waren. (Inzet: Michelle en Jenny,
twee van de vele slachtoffers).
In een lang bericht vermeldt het politiek-correcte NU.nl ergens
onderaan zowaar dat de 1000 mannen die in Köln vele tientallen
Duitse vrouwen en meisjes aanrandden, een ‘Noord Afrikaans’
uiterlijk hadden. Maar, wordt er haastig bijgeschreven, er zijn geen aanwijzingen dat het om vluchtelingen
gaat ** (17.55 uur update) (3). Dat is een regelrechte leugen, want Kölnse agent heeft al gisterenavond
bekend gemaakt dat er 15 migranten zijn gearresteerd, waarvan 14 Syrische vluchtelingen en één
Afghaanse. Bovendien was de situatie tijdens oud en nieuw véél erger dan bekend werd gemaakt, en
hebben politie en voorbijgangers tal van ‘complete verkrachtingen’ moeten voorkomen.
De Kölner Express citeert een agent die aangaf dat de gearresteerde jonge moslims ‘definitief slechts enkele
dagen of weken’ in Duitsland waren. ‘Van deze personen kwamen er 14 uit Syrië en één uit Afghanistan. Dat
is de waarheid, ook als het pijn doet.’ De arrestanten hadden tijdelijke verblijfsvergunningen bij zich die
aangaven dat ze nog wachten op hun asielaanvragen.
Huilende en geschokte meisjes en vrouwen
De agent zei tevens dat de identiteit van de mannen (waarschijnlijk op last van de politiek) zorgvuldig
geheim wordt gehouden. Hij erkende dat de politie machteloos was de burgers tegen het massale geweld
van de migranten te beschermen. ‘Nadat de meute hen had uitgespuugd heb ik huilende jonge vrouwen (van
17-18 jaar) die geen slip meer aan hadden bij me gehad. Dat waren beelden die me geschokt hebben en die
wij eerst moesten verwerken, nog afgezien van het feit dat wij onszelf moesten beschermen, omdat wij
massaal aangevallen werden.’
Link met 2000 man sterke Arabische moslimbende
De Express citeert nog een andere insider die verklaarde dat ook hulpverleners en spoedartsen bevestigd
hebben dat een groot deel van de minstens 1000 relschoppers asielzoekers waren. ‘De verklaring van
commissaris Wolfgang Albert dat men niet weet waar de 1000 chaoten op het stationsplein vandaan komen,
kan daarom niet kloppen.’
Volgens de politie in buurstad Düsseldorf zouden sommige daders afkomstig zijn uit een 2000 man sterke
Arabische moslimbende, die de aanrandingen gebruikten om zoveel mogelijk mensen te beroven (2).
‘’Over onze ruggen wordt politiek bedreven’
De kritiek van minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière dat de agenten niet professioneel
zouden hebben gehandeld, wijst de Kölnse politie van de hand. De aanwezige agenten zouden de
opgeroepen versterkingen namelijk niet hebben gekregen, omdat die in andere steden waren ingezet. De
politie vreest daarom ‘dat achter de schermen politiek bedreven wordt, maar graag niet over onze ruggen’.
Ernstige brandwonden door vuurwerk
Ook de Bild Zeitung bericht dat de situatie nog veel erger was dan tot nu toe in de media werd geschreven.
Migranten zouden allerlei vormen van vuurwerk en flessen zomaar in de mensenmassa hebben gegooid. Bij
de aangerande Jenny werd bovendien vuurwerk in haar capuchon gestopt, waardoor ze ernstige
brandwonden opliep, waar ze permanente littekens aan overhoudt. ‘Ik had nog geluk dat het vuurwerk niet
ontplofte.’ (2)
Tientallen slachtoffers
Tientallen vrouwen en meisjes meldden zich huilend en geschokt bij de politie dat ze waren aangerand of
verkracht. Voorbijgangers en agenten slaagden er wel in om nog veel meer verkrachtingen te voorkomen.
** Update 17.55 uur: Nadat de NOS ook over 'Syrische vluchtelingen' schreef, kon NU.nl -om niet het
laatste restje geloofwaardigheid te verliezen- uiteindelijk niet anders dan om circa 17.30 te volgen met
'Meeste daders Keulen waren asielzoekers uit Syrië'.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Daily Mail ; (3) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Politie-Kln-Daders-waren-Syrische-vluchtelingen-misdadenveel-erger-dan-bekend`
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Bizarre wending Keulen: politieagenten vertellen ander verhaal
Probeerde de politietop Syrische vluchtelingen in bescherming te nemen door een ander verhaal te
vertellen? - Foto:AFP - door Servaas van der Laan 7 jan 2016
Politieagenten die betrokken waren bij de misstanden op het stationsplein van Keulen tijdens de
jaarwisseling zijn het zat dat er continu een onjuist beeld wordt gegeven van de avond. Ze zeggen de daders
wel degelijk te hebben geïdentificeerd. Het ging bovendien niet om Noord-Afrikanen, maar om Syriërs.
De jaarwisseling in Keulen dreigt uit te lopen op een regelrechte ramp voor politiebestuurders en politici in de
Duitse stad.
Leugens
Volgens betrokken politieagenten klopt er niet veel van het verhaal dat tot nu toe via officiële kanalen naar
buiten is gebracht over de gebeurtenissen in Keulen tijdens Oudjaar. Uit frustratie over de kritiek die zij nu
over zich heen krijgen, besloot een aantal de mond open te doen tegen de Duitse krant Die Welt. De
getuigenissen van de agenten vertellen inderdaad een heel ander verhaal over de veelbesproken avond.
Lees ook...
Uit het politierapport over aanrandingen Keulen: 'Het was de
wet van de jungle, er hadden doden kunnen vallen'
100 verdachten
Volgens de agenten hebben ze zo'n honderd verdachten staande
gehouden en een deel daarvan meegenomen naar het bureau. Dat
de politie dus niet zou weten wie de daders zijn, doen de agenten af
als onzin.
Ook vinden de agenten het vreemd dat naar buiten is gebracht dat
het Noord-Afrikanen zouden zijn. 'Slechts bij een kleine minderheid
ging het om Noord-Afrikanen, het overgrote deel van de verdachten kwam uit Syrië,' zegt een agent tegen
de krant.
Syrische vluchtelingen
De agenten zeggen dat het inderdaad bekend is dat Noord-Afrikaanse bendes in en rond het station
misdrijven plegen. Maar zij zouden slechts ten dele betrokken zijn geweest bij de misstanden.
'De meesten van hen waren pas gearriveerde asielzoekers. Ze lieten documenten zien die bij
asielzoekerscentra worden verstrekt,' melden de betrokken agenten.
Lees ook...
Duitse onderzoeksjournalist: 'Daders Keulen zijn asielzoekers
uit Noord-Afrika'
Seksueel amusement
Een ander punt dat volgens de agenten niet klopt is dat het de
daders vooral om het bestelen van hun slachtoffers zou gaan. Het
betasten van vrouwen zou slechts bijzaak, of hulpmiddel bij de
diefstal zijn geweest. 'In werkelijkheid was het precies andersom,'
zegt één van de agenten. 'Het ging de meeste Arabische daders om
seksuele misdrijven of, vanuit hun kant bezien, om seksueel
amusement. De groepen mannen cirkelden om een vrouwelijk slachtoffer heen, sloten haar op in de kring en
vergrepen zich aan haar'.
Agenten voelen zich daders
De getuigenissen van de agenten staan vrijwel haaks op de officiële woorden van politiechef Wolfgang
Albers over de zaak en op het uitgelekte politierapport dat donderdag in Bild en Der Spiegel stond.
Desgevraagd zegt de woordvoerder van de politievakbond Arnold Plickert dat hij begrijpt dat de agenten nu
anoniem uit de school klappen. 'Ik kan heel goed begrijpen dat collega's nu anoniem informatie naar buiten
brengen. Ze willen de wijdverbreide onjuist informatie uit de wereld helpen en zich verdedigen. Veel agenten
hebben mij gezegd dat zij het gevoel hebben dat zíj als daders worden aangekeken.'
Plickert onderstreept dat het absolute onzin is dat de politie
niemand heeft gearresteerd en in hechtenis heeft genomen.
Volgens de politieman zijn er zeker 80 gevallen bekend van
persoonscontroles en arrestaties. Dat er vluchtelingen onder de
daders zaten, staat voor hem ook vast.
Lees ook...
Waarom horen we nu pas van de aanrandingen in Keulen?
Bizarre wending
Door de verklaringen van de politieagenten neemt het verhaal over
Oud en Nieuw in Keulen een bizarre wending. Op nieuwjaarsdag
meldde de politie nog dat de avond 'vredig' en 'uitgelaten' was
verlopen.
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Vervolgens bleken er talrijke aanrandingen en diefstallen te zijn gepleegd door
verdachten met een Noord-Afrikaans uiterlijk, maar kon door de chaos niemand
worden geïdentificeerd. Nu blijkt dat politieagenten zo'n honderd verdachten hebben
geïdentificeerd en bleek het niet om Noord-Afrikanen te gaan, maar om recent
aangekomen Syrische asielzoekers. De politietop in Keulen heeft nog niet op het
verhaal van de agenten gereageerd.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Bizarre-wending-Keulenpolitieagenten-vertellen-ander-verhaal-2742633W/?masterpageid=158493

Dit blijken de werkelijke machthebbers op deze wereld (video)
Al vrij snel komt men, ook in de alternatieve media, tot de conclusie dat de wereld achter de schermen wordt
geregeerd door de Zionisten.
Niets blijkt minder waar want ook een De Rothschild is slechts een soldaat in een machtig leger dat ten
dienste staat van de werkelijke machthebbers op deze planeet.
Overal zijn de verhalen te lezen over de Zionisten die de controle over de wereld zouden voeren. Legio zijn
de verhalen over de Rothschild familie en de Centrale Banken.
Ook een familie zoals de Rothschild echter is niets anders dan
soldaten in een klein, maar heel effectief leger, de Orde van Malta.
Deze geheime Orde heeft niets te maken met religie, maar alles met
een militaire orde die verbonden is met de Vrijmetselarij. De taak van
de Orde van Malta is het controleren van geheimediensten. De Orde
is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste
organisatie die deze wereld kent.
De Orde van Malta komt in de rangorde dan ook net onder de
Jezuïeten zelf en staan ook hoger dan wat men gewoonlijk de
Illuminati noemt. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de
Amerikaanse CIA wordt gerunddoor de Orde van Malta, zoals ze dat ook doen bij iedere andere
veiligheidsorganisatie ter wereld.
Wat wij de New World Order noemen, is een samenzwering van de Jezuïeten en het Vaticaan om
alleenheersers over onze planeet te worden.
De Jezuïetenorde bestaat inmiddels zo’n 500 jaar en is de meest smerige en gevreesde organisatie die onze
wereld kent.
We hebben al diverse malen (delen) van de door de Jezuïeten afgelegde eed gepubliceerd waaruit blijkt met
wat voor soort mensen je te maken hebt.
Napoleon Bonaparte had er honderden jaren geleden het volgende over te zeggen:
“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, niet een religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger,
niet een priester of een abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is macht, macht in zijn meest
duivelse vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te controleren door de wil van één
enkel persoon (bijvoorbeeld de Zwarte Paus, de generaal van de Jezuïeten). De Jezuïeten zijn het beste
voorbeeld van despotisme en tegelijkertijd de grootste en meest enorme vorm van misbruik”.
Adam Weishaupt wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van de Illuminati. Ook hij werd
opgevoed door de Jezuïeten en ook lid van deze club.
Wie zitten er achter de Jezuïeten; wat voor soort mensen praten we over?
Om dat te kunnen vaststellen moeten we een stukje terug in de geschiedenis.
De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd
opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola
met verlatiniseerde voornaam.
Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego
Lainez. Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze
handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.
Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit
gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar
katholieken in het land wilden. De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te
laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden.
Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en
ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan
en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de
hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.
Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties,
waaronder ook Nederland.
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Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wisten men ook wat voor
vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.
In Amsterdam hadden ze meer succes. In hun midden bevonden zich machtige koopmannen en mensen
met gewilde vaardigheden. Deze Marranos waren fervente aanhangers van het Huis van Oranje en in ruil
kregen ze bescherming van de stadhouder.
Zo hebben we met de Jezuïeten een ogenschijnlijk katholieke orde die niets
met religie te maken heeft en die in het leven is geroepen door Joden die
voor de schijn waren bekeerd tot het christendom. Formeel worden ze niet
varkens genoemd, maar heten ze Cryptojoden.
Deze zelfde schijnchristen Joden zijn als de Marranos overal naartoe
uitgewaaierd en zijn daar succesvol geïnfiltreerd in de bovenste lagen van de
samenleving.
Overal ter wereld hebben ze vervolgens zorgvuldig geselecteerde leden lid
gemaakt van het leger van de Jezuïeten, de Orde van Malta.
Daarom is alles en iedereen op deze planeet die wat voorstelt, lid van deze
illustere club. Ze doen zich allemaal voor als heel belangrijk en ogenschijnlijk
hebben ze ook veel in de melk te brokkelen, maar uiteindelijk staan ze
allemaal onder het bevel van de satanische zwarte paus. Al wordt er ook
aangenomen dat de grijze paus nog boven de zwarte staat, waarover wij eerder schreven:
De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en
ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar beneden vinden we de meest
machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van het
Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is
machtig, maar niet de machtigste man op aarde.
De Orde van Malta wordt ook wel de “black nobility”
genoemd, de zwarte adel. Je komt daar dan ook een scala
van bekende mensen tegen, waaronder leden van de
Rothschild familie. Maar ook mensen zoals Heinrich
Himmler, George Bush, Tony Blair en Jimmy Savile komen
op de lijst voor.
Zelfs mensen van wie je het niet zou verwachten zoals
Nelson Mandela waar wij al eerder een artikel over
schreven. In datzelfde artikel stond ook het volgende:
De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een
groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo
goed beheersen.
“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the
population revolted against the monopolies in government, as anywhere
else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged.
They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing
citizens or companies, kidnapping and rape.”
Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins
Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.
De wereld aanbidt om dit moment de opper Jezuïet paus Fransiscus in het Vaticaan, terwijl men werkelijk
geen flauw idee heeft met wie ze te maken hebben.
Hoe geniepig dit alles in de praktijk werkt, is te zien in de volgende
video, waarin je kennis zult maken met een aantal werkelijk
machtige mensen, maar tegelijkertijd ook personages waar de
meesten nog nooit van hebben gehoord.
https://youtu.be/yzsuz4O63a4
Je moet toegeven dat het best hilarisch is wanneer je ontdekt dat
het Vaticaan wordt gerund door Joden. Wij zijn in ieder geval toch
ook weer verrast met de kennis die voortkomt uit dit voortschrijdend
inzicht.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10190:dit-blijken-de-werkelijkemachthebbers-op-deze-wereld&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
De FEMA kampen wachten nog steeds op eerste bewoners (video)
Dinsdag, 05 januari 2016
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De wereld staat op een gevaarlijk kruispunt
Aangeleverd door: Sam Jansen
(Wij worden wakker) Amerika en de NAVO staan op het punt
grondtroepen in te zetten en houden grootschalige militaire ‘oefeningen’
tegen een ‘onbekende vijand’.
De westerse alliantie is in een vergevorderd stadium van voorbereiding.
Rusland idem dito. Rusland wordt als de ‘agressor’ bestempeld. Een
militaire confrontatie met Rusland wordt door de VS & de NAVO
overwogen.
De ‘Russian Agression Prevention Act’ (Russische Agressie Preventie Wet) of RAPA is een Amerikaanse
wet die een nucleaire oorlog zal kunnen uitlokken tussen Rusland en Amerika in de EU.
Een oorlog tussen Amerika en Rusland zal waarschijnlijk snel escaleren tot een kernoorlog, aangezien noch
de VS, noch Rusland bereid zijn een nederlaag toe te geven. Beiden hebben kernwapens voor direct gebruik
klaarstaan en vertrouwen op militaire afdelingen, die in het geval van oorlog preventief de nucleaire
strijdkracht van de vijand zullen vernietigen (zie Steven Starr, Global Research, 22 augustus 2014).
De Russische Agressie Preventie Wet ‘RAPA’ is het resultaat van meer dan twintig jaar voorbereidingen
treffen door de VS en de NAVO. Vanaf het moment dat de Sovjet-Unie instortte (1991) zijn de Verenigde
Staten bezig geweest Rusland te omsingelen. Hetzelfde werd gedaan met China en Iran.
Amerika heeft inmiddels twaalf landen in Centraal Europa, tevens voormalige bondgenoten van Moskou,
onderbracht in het NAVO-bondgenootschap. Amerika staat aan de grens van Rusland. (Steven Kinzer,
Boston Globe, 3 maart 2014).
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) generaal Philip Breedlove van de NAVO (AFP Photo/John
Thys).
Op 24 juli liet generaal Breedlove, de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO, na overleg met het
Pentagon weten dat in Polen moest worden overgegaan tot de aanleg van zoveel voorraden wapens,
munitie en andere benodigdheden dat de snelle inzet van duizenden soldaten tegen Rusland was
gegarandeerd (RT, 24 juli 2014 en Times, 22 augustus 2014).
Volgens The London Times zal het “Blitzkrieg scenario” van Breedlove begin september op de NAVO-top in
Wales worden gepresenteerd. De tekst lijkt vanuit de Russian Aggression Prevention Act (RAPA) te zijn
‘gekopieerd en geplakt’, waardoor Obama kan overgaan tot:
1. het verhogen van de steun van de VS-NAVO aan de strijdkrachten van Polen, Estland, Litouwen en
Letland en alle andere NAVO-lidstaten;
2. de permanente aanwezigheid van troepen in militaire bases in Polen, de Baltische Staten en de
NAVO-landen (S.2277 – 113e Congres (2013-2014).
We hebben te maken met een enorme militaire macht van een wereldwijde alliantie van 28 NAVO-lidstaten
die is gericht tegen Rusland, China, Iran en Noord-Korea.
Militaire oefeningen op zee door de VS en de NAVO
Oorlogsvoorbereidingen worden steevast begeleid en voorafgegaan door grote militaire oefeningen. De VS,
Canada, Duitsland en Turkije zullen oefenen voor de kust van Florida, onder de naam ‘Operatie Fleetex’.
De achterliggende gedachte van deze oorlogspelletjes is ‘wereldoorlog’. Alle vier de NAVO-lidstaten grenzen
aan strategische zeeroutes, bij Russische maritieme gebieden, respectievelijk de Beringzee (VS), de
Noordelijke IJszee (Canada), de Noordzee (Duitsland) en de Zwarte Zee (Turkije).
De oorlog games in Florida zijn gericht tegen een ‘niet nader genoemde vijand’. Fleetex bestaat uit
oefeningen die zijn ontworpen om meerdere oorlogsvaardigheden te testen. Aan de oefeningen nemen
schepen van de Amerikaanse, Canadese, Duitse en Turkse marine deel.
Ook de Standing NATO Response Force Maritime Group 2 of SNMG2 doet mee. SNMG2 is ontstaan in
2005 toen de toenmalige Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) veranderde in SNMG2.
STANAVFORMED werd in 1992 opgericht als opvolger van de tot dan moment actieve NATO Naval On-Call
Force Mediterranean (NAVOCFORMED). NAVOCFORMED is meer dan twintig jaar actief geweest in het
gebied in en om de Middellandse Zee.
SNMG2 is onderdeel van de NATO Response Force (NRF), wat inhoudt dat SNMG2 beschikbaar is voor
NRF-operaties. Wanneer er geen NRF-operaties zijn, bestaan de activiteiten van SNMG2 net als haar
voorganger uit patrouilleren en oefeningen. SNMG2 functioneert niet met een vaste bezetting, noch leveren
iedere keer dezelfde landen schepen voor SNMG2. Maar er zijn wel een aantal landen, die vrijwel altijd
schepen leveren voor SNMG2. Deze landen zijn: Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, Turkije,
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast deze landen leveren ook, op niet reguliere basis, andere
NAVO-leden schepen voor SNMG2.
Dit is de eerste keer sinds lang dat een taskforce van de NAVO trans-Atlantische operaties uitvoert in NoordAmerika. Fleetex zal een waardevolle ervaring zijn voor een geïntegreerde groep. SNMG2, CSG8 en
Canadese troepen zullen samen trainen om te leren hoe als een hechte eenheid een verscheidenheid aan
dreigingen te pareren.
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SNMG2 schepen zijn o.a. de Amerikaanse USS LEYTE GULF (CG 55), de Duitse FGS NIEDERSACHSEN
(F 208) en het Turkse schip TCG KEMALREIS (F 247).
De Canadese marine en de Carrier Strike Group 8 (CSG8) oefenen ook samen. Elke kans die we hebben
om met meerdere legers van NAVO-landen te trainen is waardevol, zegt Rear Adm. Brad Williamson,
Commandeur van SNMG2. Deze periode zal ons leren samen te werken, ik ben erg enthousiast om
ervaringen met alle geallieerde scheepsmaten te delen.
Lees meer.
Oorlogsoefeningen in de Zwarte Zee
Oorlogsschepen van de NAVO voeren in juli in de Zwarte Zee trainingsmissies uit. Het aantal schepen van
de NAVO in de Zwarte Zee bedraagt negen, een record in de recente geschiedenis.
Voor de Bulgaarse kust heeft van 4 tot 13 juli 2014 de oefening ‘Breeze’ plaatsgevonden. Een oefening van
de Standing NAVO Mine Counter-Measures Group Two (SNMCMG2), geleid door het Italiaanse fregat
Aviere (F583). De mijnenvegers Rimini (M5561 – Italië), Accay (M270 – Turkije) en Chiddingfold (M37 –
Engeland) en het Griekse korvet Macitis horen bij dit eskader. Bulgarije treedt als gastland op. Het scenario:
destructie van schepen van de vijand en organisatie van luchtverdediging voor marine en de infrastructuur
(Zie Atlantic Council , Russia, U.S. ships sail in competing Black Sea exercises, July 7, Navy Times 2014).
De Russische Zwarte Zeevloot is ironisch genoeg op 4 juli oefeningen begonnen met rond 20
oorlogsschepen en ondersteunende vaartuigen plus SU-24 gevechtsvliegtuigen. Er worden vijf kruisraketten
getest. Rusland wil de NAVO aanwezigheid niet in de Zwarte Zee. Er is speciale aandacht voor de USS
Vella Gulf, die de Breeze oefening leidt.
Grondtroepen in Oost Europa
Sinds 2006 heeft de VS haar wapenarsenaal in Polen op de westerse grens met Rusland (Kaliningrad)
opgevoerd. De inzet van Amerikaanse troepen in Polen wordt in juli 2010 gestart (65 kilometers van de
grens met Rusland) met het oog op de opleiding van Poolse strijdkrachten in het gebruik van de door de VS
maakte Patriotraketten (Stars and Stripes, 23 Juli 2010).
Het Pentagon kondigt begin augustus de inzet van Amerikaanse troepen en de Nationale Garde troepen
naar de Oekraïne aan als onderdeel van een militaire oefening. De VS en de NAVO zijn ook van plan meer
grondtroepen (zoals beschreven door NAVO Generaal Breedlove) in te zetten in Polen, Letland, Estland en
Litouwen, alsook in Georgië en Azerbeidzjan aan de zuidgrens van Rusland.
Het inzetten van grondtroepen komt letterlijk uit de ontwerptekst van de “Russische Agressie Preventie Act”
(RAPA) (S.2277 – 113e Congres (2013-2014)) en maakt ook deel uit van een NAVO “defensieve” strategie
in het geval van een “Russische invasie”.
De annexatie van de Krim door Rusland en het conflict in Oost-Oekraïne hebben Letland, Estland en
Litouwen gealarmeerd. De leiders van de 28 NAVO-landen zullen deze landen proberen gerust te stellen
tijdens de top op 4 en 5 september in Wales.
Angela Merkel bezoekt Letland in augustus 2014 en doet een belofte (namens de NAVO) de Baltische
Staten te beschermen.
Alle landen, met inbegrip van de Baltische staten en Polen, moeten hun infrastructuur versterken… zodat ze
extra troepen kunnen hosten voor training en crisissituaties, zegt Letlands minister van Defensie Raimonds
Vejonis tegen Reuters. In het geval van Letland betekent dat investeringen doen in de Adazi landmacht
basis, de vliegbasis Lielvarde en marinebasis Liepaja marinebasis. Hij hoopt dat de NAVO zal meebetalen.
President Obama bezoekt Estland op 3 september om de Baltische Staten te verzekeren van bescherming.
Letland en Litouwen spenderen 0,9 en 0,8 procent van het nationaal inkomen aan defensie. Ze hebben
beloofd tegen 2020 dit percentage te hebben verhoogd naar 2% (Reuters, August 22, 2014).
Ten zuiden van Rusland in Azerbaijan en Georgië
Turkije, Azerbaijan en Georgië hebben op 22 augustus een verdrag ondertekend om gezamenlijk hun
defensiekracht te versterken. Dit zal de NAVO ten goede komen, want er is een transitroute door deze
gebieden die wordt gebruikt om NAVO vracht naar Afghanistan te brengen (zie Azeri News, August 22,
2014).
Obama’s “centrale spil voor Azië”
In het Verre-Oosten worden de grenzen van Rusland ook bedreigd. De VS breidt daar de militaire
aanwezigheid uit. Er worden bondgenoten gezocht: Japan, Zuid-Korea en Australië. Deze landen hebben
bilaterale militaire samenwerkingscontracten gesloten met Washington. Als bondgenoten van de VS worden
zij ook betrokken bij de oorlogsplannen van het Pentagon tegen Rusland, China en Noord-Korea.
Japan en Zuid-Korea maken bovendien deel uit van het Amerikaanse militaire project met de wereldwijde
stationering van raketsystemen en snelle militaire krachten, zoals dat werd afgesproken tijdens de Reaganregering (Mahdi Darius Nazemroaya, Global Military Alliance: Encircling Russia and China, Global Research,
October 5, 2007).
Hoewel Rusland formeel binnen de jurisdictie van het Amerikaanse- Europese Command (USEUCOM) valt,
worden Amerikaanse oorlogsplannen tegen Rusland gecoördineerd vanuit Amerikaanse Strategic Command
Headquarters (USSTRATCOM) in Omaha, Nebraska.
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Militair verdrag tussen de VS en Australië
Op 12 augustus 2014 ondertekenen Australië en de VS een militaire overeenkomst waardoor Amerikaanse
troepen op Australische bodem worden toegestaan. De militairen van beide landen kunnen trainen en leren
om beter samen te werken wanneer zij moeten worden ingezet in binnen- en buitenland. Deze lange-termijnovereenkomst zal de regionale veiligheid verdiepen, zegt Chuck Hagel, Amerikaans minister van Defensie
afgelopen dinsdag. De alliantie tussen de VS en Australië is het “fundament” voor de stabiliteit in de regio
van Azië en de Pacific. Moskou kondigt ook op 12 augustus aan oefeningen te starten rondom de Kuril
eilanden in de Pacific (geclaimd door Japan, Moscow Times, August 12, 2014).
Het gevaar van een Derde Wereldoorlog
Deze vernieuwde confrontatie tussen Oost en West wordt ten onrechte bestempeld als een “nieuwe Koude
Oorlog”. Internationale diplomatie is er niet. Rusland wordt uitgesloten van de Groep van Acht (G8), nu de G7 (Group of Seven Nations). De supermachten zijn er niet op gericht om militaire confrontatie te vermijden.
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is de facto spreekbuis geworden van het US State Department.
De VS en de NAVO zullen niet in staat zijn om een conventionele oorlog tegen Rusland te winnen. Het
gevaar is groot dat een militaire confrontatie zal leiden tot een nucleaire oorlog.
In het post-Koude Oorlog tijdperk worden kernwapens niet langer beschouwd als een “laatste redmiddel”,
zoals onder de Koude Oorlog doctrine van “Mutual Assured Destruction ‘(MAD). Dit is een gegarandeerde
wederzijdse vernietiging, de militaire strategie die ervan uitgaat dat een gebruik van nucleaire wapens op
grote schaal door een van twee zijden in een oorlog zou resulteren in de vernietiging van zowel de aanvaller
als de verdediger. Het is gebaseerd op het idee dat het dreigen met zware wapens nodig is om te
voorkomen dat de ander diezelfde wapens gebruikt. Nu gebeurt precies het tegenovergestelde. Kernwapens
worden door het Pentagon aangekondigd als “onschuldig voor de burgerbevolking, omdat de explosie
ondergronds is”. In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire
wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire
gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt. Wanneer oorlog vrede wordt,
staat de wereld op zijn kop. Kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de
vrede”. Ook in scenario’s met chemische wapens is voorzien. Onconventionele oorlogsmiddelen worden
gebruikt: financiële strafmaatregelen, handelssancties, geheime operaties, geo-engineering en
‘environmental modification technologies’ (ENMOD): doelbewust manipuleren of veranderen van het milieu
met als doel het weer te veranderen voor militaire doeleinden.
Westerse leiders zijn op een punt beland waar de toekomst van de mensheid in gevaar is. De bijeenkomst in
Wales begin september is uitermate belangrijk!
We hebben te maken met een Derde Wereldoorlog-scenario. Dat is het doel van de door de Britse premier
David Cameron georganiseerde NAVO-top in Wales. De agenda van deze vergadering is door Washington,
de NAVO en de Britse regering opgesteld.
Cameron: Leiders [van de NAVO-landen] moeten de lange termijn relatie met Rusland afzetten tegen de
recente illegale acties van Rusland in de Oekraïne. De top wordt door Cameron gebruikt om de robuuste
aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa te evalueren en bondgenoten gerust te stellen (Zie PM writes to
NATO leaders ahead of NATO Summit Wales 2014).
Het is essentieel om de “militaire tijdlijn” te ondermijnen:
1. Blokkeer de organisatie van de komende NAVO-top bijeenkomst op het Celtic Manor Resort,
Newport, Wales (afbeelding onder) op 4 en 5 september, door politieke druk, protest en veel
mensen. Er mag geen politieke consensus voor een WO III worden opgebouwd.
2. Er zullen behalve de 28 NAVO landen nog leiders van 32 andere landen aanwezig zijn. Er moeten in
alle 60 landen anti-oorlogscampagnes worden gehouden om de mensen in de Top in Wales af te
remmen.*
3. Houdt de aanname van de “Russian Aggression Prevention Act” (RAPA) wetgeving in het
Amerikaanse Congres tegen, door senatoren en leden van het Congres onder druk te zetten. De
aanname van RAPA wordt momenteel geblokkeerd door een commissie. Of RAPA wordt
aangenomen of niet, de voorgestelde wetgeving is belangrijk want deze zet de toon voor “politieke
consensus voor oorlog”.
4. Start brede anti-oorlogsdebatten en protestbewegingen in de VS en alle NAVO-lidstaten.
5. Ondermijn de legitimiteit van de militaire agenda van de VS-NAVO en Israël door middel van contrapropaganda, gericht tegen de mainstream media-aandacht;
Wereldwijd moet de publieke opinie zich bewust zijn van de dreigende oorlogsplannen.
Verspreid deze woorden!
Door Prof Michel Chossudovsky Copyright © 2014 Global Research
Bron: dangerous-crossroads-us-natoNoot:
*Further details: Summit Meeting of NATO Heads of State and Government, Newport, Wales, United
Kingdom – 4-5 September 2014
Bron: Wij Worden Wakker
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Komt er binnenkort oorlog?
Geplaatst door herstel de republiek ⋅ 4 januari 2016
US Navy in hiding.
Een aantal keer hebben de Russen kans gezien om oorlogsschepen van de oppermachtige US Navy
electronisch lam te leggen.
U weet hoe dat werkt als u een moderne auto rijdt.
Alles wat kapot gaat heeft te maken met de electronica en alleen specialisten kunnen het repareren.
Een modern oorlogsschip barst van de electronica. Als je door spionage precies weet, waar de zwakke
punten in het systeem zitten, kun je een heel schip, inclusief vuurleidingssystemen uitschakelen. Zo hebben
de Fransen kans gezien een Amerikaans vliegkampschip stil te leggen. Ook de Russen maken hier een
hobby van, getuige de duistere verhalen van de USS Ronald Reagan, ook een vliegkampschip dat compleet
dood in het water lag na een paar “over-flies” van Russische jagers. Ook de Chinezen zijn in de Chinese
Zuidzee actief met electronische oorlogvoering.
Wij trokken toen de voorzichtige conclusie dat de US Navy dit soort wapens niet heeft en er bovendien ook
nog geen antwoord op heeft. Behalve dan zo’n gedrocht, welke ook al niet meer dan een paar mijl
buitengaats is gekomen door “engine-failure”.
Die Carrier Strike Groups (CSG) bestaan doorgaans uit een
vliegkampschip met 70 vliegtuigen, een slagkruiser en tussen 6
en 12 fregatten en onderzeebootjagers. En dat dan 10 keer. Een
geweldige slagkracht, maar volkomen nutteloos als de Carrier is
uitgeschakeld en ook de vliegtuigen niet meer weg kunnen
komen.
Onze volgende conclusie is, dat deze CSG’s slechts geschikt zijn
als vlagvertoon en terreurgroep ter zee in in de lucht. Deze
vlooteskaders zijn bij uitstek geschikt voor waar Amerikanen in
excelleren, vroeger en nu: terreur-acties (vroeger noemden we dat “kanonneerboot-diplomatie”) tegen
landen zonder een marine, zoals Irak, Syrië, etc. Op het moment dat er een redelijke tegenkracht ontstaat in
de vorm van een Russisch/Chinese vloot, is het over en uit met “onze jongens ter zee”. En vluchten ze zoals
Israëlische soldatenvluchten als ze steentjes op hun helmpjes horen tikken.
De logische gevolgtrekking dat de US Navy relatief makkelijk is uit te schakelen is dan ook snel getrokken.
Daarop aansluitend is het ook logisch te veronderstellen, dat als de Amerikanen al hun vliegkampschepen
op open zee hebben en de Russische marine bij elk eskader een lange afstands verkenningsvliegtuig of
onderzeeër kunnen krijgen, de US Navy volledig kapot en ze hun 10 Carriers kwijt zijn en daarmee ook 700
vliegtuigen.
Zouden alle Amerikaanse vliegkampschepen met hun 5.000 koppige bemanningen daarom nu “in hiding” in
Amerikaanse marinehavens liggen, met uitzondering van een “US Terror Group” in de Perzische Golf?
Je zou het haast denken. In oktober is het nog onveilig op de wereldzeeën, eind vorig jaar liggen ze (bijna)
allemaal voor anker. Voor reparatie, of uit veiligheidsoverwegingen? We herinneren ons, dat op 7 december
1941 de Japanners Pearl Harbor aanvielen, maar dat de vliegkampschepen toevallig net even niet binnen
lagen. Nu lijkt het er op, dat de US Navy het beste tot haar recht komt als de US Terror Groups binnen
liggen. Verwacht men oorlog? Dit wordt uiteraard allemaal goed gepraat door het Pentagon, vanwege
“budget-cuts” en zo. Maar het is u bekend dat Amerika meer aan Offensie uitgeeft dan de rest van de wereld
aan Defensie: 1.000 miljard US Dollar plus….
Situatie 27 november 2015
Situatie 31 december 2015
Grootste gevaar:
Het enige antwoord wat ‘s werelds machtigste democratie nog ter beschikking
staat zijn kernbommen.
Maar die zijn ook uit te schakelen, áls ze al zouden functioneren.
Als dat aan de orde is, kan de ontmanteling van Corporate D.C. beginnen en
krijgt de wereld er 52 Staten bij.
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In mei breekt hier de revolutie uit
Een volksopstand kent vaste ingrediënten. Die van de Arabische Lente zijn ook in Europa aanwezig,
waarschuwt Arnold Karskens - 8 januari 2016
ROTTERDAM, 19 december 2015 – Aanhangers van de
Nederlandse tak van de anti-islambeweging Pegida
demonstreren op het Wilhelminaplein.
Foto Remko de Waal / ANP
Arnold Karskens is oorlogsverslaggever en schrijver.
Herinnert u zich de Arabische Lente? Een volksopstand
tegen regeringen van het Midden-Oosten en NoordAfrika die in 2010 begon en werd veroorzaakt door
werkloosheid, oneerlijke machtsverdeling en een bevolkingsexplosie? Welnu, gelijksoortige ingrediënten
vormen ook een serieus geweldsprobleem binnen de Europese Unie anno 2016. Ik voorspel daarom voor
mei van dit jaar het begin van een Europese Lente. Een succesvolle revolutie voldoet aan vijf factoren.
1. Een hechte club neemt de leiding
De eerste factor is een centrale commandostructuur, een hechte club die de leiding neemt. Nationalistische
partijen over heel Europa, van het Franse Front National en Geert Wilders’ PVV tot Hongaarse en Poolse
partijen met daarnaast tal van buitenparlementaire extreemrechtse groepen, werpen zich op als hoeders van
de westerse waarden. Zij kunnen, onder andere door sociale media als Twitter en Facebook, sturing geven
aan de onvrede die leeft onder de ruim 500 miljoen EU-burgers. Velen staan huiverig tegenover de komst
van de door de Europese Commissie afgelopen najaar voorspelde drie miljoen asielzoekers tot eind 2016 en
de demografische gevolgen, namelijk oprukkende islamisering en daarmee gepaard gaand herlevend
conservatisme. Steeds openlijker storen Europeanen zich aan het lastigvallen door allochtonen van
vrouwen, zoals tijdens de nieuwjaarsnacht in de Duitse stad Keulen, het beledigen en bedreigen van homo’s
of andersgelovigen als christenen en joden, en moeten leven met angst voor een gecoördineerde
terreuraanslag als op 13 november in Parijs met 130 doden.
https://youtu.be/PFuSEcukKTk
2. Economische onvrede
Ook economische onvrede vormt een belangrijke drijfveer voor een opstand. De jeugdwerkloosheid
bedraagt in EU-landen als Griekenland en Spanje bijna 50 procent. Laaggeschoolden voelen de
concurrentie op de arbeidsmarkt door migranten. Wie in aanmerking wil komen voor sociale huisvestiging
ziet zijn kansen voorlopig verkeken. Werkloosheidsuitkeringen en pensioenen staan door Europese
regelgeving onder druk terwijl de kosten voor de asielopvang schrikbarend groeien. In Nederland verdubbelt
sinds 2013 nagenoeg ieder jaar het aantal asielaanvragen, in 2015 tot zo’n 60.000 personen. Volgens cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het merendeel van de Somaliërs (68,9%) en Syriërs (62,2%)
afhankelijk van een uitkering.
3. Gebrek aan leiderschap
De derde factor is een wijdverspreid gevoel van onzekerheid door gebrek aan daadkrachtig politiek bestuur.
Vicevoorzitter van de Europese Unie Frans Timmermans waarschuwde afgelopen november in Amsterdam
zelfs voor het voortbestaan van de 28 landen tellende Europese Unie als de vluchtelingencrisis en eurocrisis
elkaar in een „perfecte storm”, versterken, zo groot is de twijfel bij de EU-top over de uitvoerbaarheid van het
eigen beleid.
https://youtu.be/dB4PTFm3xNM
EU-maatregelen voor het aanpakken van het kernprobleem, de asielstroom, blijken een wassen neus. Het
Europees Agentschap voor het beheer van de buitengrenzen, Frontex, heeft de laatste jaren geen enkele
boot met opvarenden teruggestuurd naar Turkije of Libië, ook al is het vertrekpunt veilig. De zogenaamde
grensbewakers maken het migranten juist makkelijker, door hulp bij registratie.
Ieder conflict begint met een incident. Onderschat de massaliteit van een mogelijke strijd niet
4. Een incident
Ieder conflict begint met een incident. Bij de Arabische lente was dat de zelfmoord door verbranding van de
Tunesische marktkoopman Mohammed Bouazizi op 17 december 2010. De latente onvrede over corrupt
bestuur en miskenning sloeg vervolgens als een steekvlam over naar zo’n tien andere landen in NoordAfrika en het Midden-Oosten.
5. Gunstige weersomstandigheden
De Europese geschiedenis leert dat opstanden vooral beginnen wanneer de weersomstandigheden dat
toelaten. Zelf schat ik mei 2016. Bovendien stijgt in het voorjaar de stroom migranten vanuit Turkije en
Noord-Afrika opnieuw tot grote hoogte, de wind gaat liggen en het zeewater warmt op, wat een succesvolle
boottocht verzekert. Reken tegen die tijd op ruim tienduizend personen per dag, tegen ongeveer vierduizend
nu, die in Griekenland en Italië aan land komen. Die zullen ergens heen moeten. Uit angst voor een
stuwmeer aan migranten controleert Zweden en Denemarken de grenzen. Terwijl Duitsland eigenlijk jaarlijks
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niet meer dan 200.000 vluchtelingen ordentelijk kan opvangen, volgens Horst Seehofer, minister-president
van de Duitse deelstaat Beieren. Hongarije heeft al een fysieke barricade opgeworpen in de vorm van een
hek. De kans is daarom reëel dat de eerste grote conflicten tussen plaatselijke autochtonen en
opeengestapelde nieuwkomers uitbreken op de Balkan en in Griekenland. De Duitse bondskanselier Angela
Merkel waarschuwde vorig jaar november in Darmstadt al voor „militaire conflicten” in die regio.
De strijd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika richtte zich in eerste instantie tegen de dictatoriale
machthebbers en ontspoorde vervolgens in gevechten tussen sjiieten en soennieten en radicale
strijdgroepen onderling. Door gebrek aan sterk leiderschap zal de kladderadatsch in Europa vooral een
confrontatie zijn tussen voorstanders en tegenstanders van een ruimhartig asielbeleid, tussen islamieten en
christenen, joden, seculieren en tussen zwart en wit. Leger en politie staan in het midden.
https://youtu.be/PZP62lFVEuE
Onderschat de massaliteit van een mogelijke strijd niet. Verhalen over grootschalige verkrachtingen of een
terroristische aanslag kunnen de stoppen ieder moment laten doorslaan. Naast reguliere asielzoekers, die
kans maken op een verblijfsstatus, zoals Syriërs, groeit ondertussen de stoet van honderdduizenden
uitgeprocedeerde asielzoekers. Frustratie – wegens de afwijzing – en een gerucht over een
koranverbranding vormen ook aan die kant een explosief mengsel.
De belangrijkste overeenkomst tussen de Arabische Lente en de Europese Lente – ongeacht uiteindelijk
resultaat – blijft de les dat iedere rebellie ontstaat door gebrek aan kordaat, eerlijk leiderschap en het
veronachtzamen van de eigen bevolking.

En toen bleef het doodstil: Zweedse minister stelt slechte positie vrouwen in S.-A. aan de kaak
Overheden zoals de onze hebben de gewoonte regelmatig met het
vingertje te wijzen naar andere landen waar dingen niet zouden zijn
zoals het hoort.
Wanneer een Zweedse minister de halve Arabische wereld over zich
heen krijgt omdat ze wat durft te zeggen over Saoedi Arabië, blijft het
echter overal doodstil.
Enkele weken geleden stelde de Zweedse Minister van Buitenlandse
Zaken, Margot Wallström, de slechte positie van vrouwen in Saoedi
Arabië aan de kaak.
Ze haalde onder andere de volgende zaken aan:
In Saoedi Arabië mogen vrouwen niet alleen reizen, officiële
handelingen verrichten of trouwen zonder toestemming van
mannelijke voogden en als meisje kunnen ze worden gedwongen om
een kind huwelijk aan te gaan, waarna ze in feite legaal kunnen
worden verkracht door oude mannen.
Wat ze deed was niet anders dan de waarheid vertellen.
Verder veroordeelde ze de rechtbanken in dat land voor het
veroordelen van Raif Badawi tot tien jaar gevangenisstraf en 1.000
zweepslagen voor het opzetten van een website waar vrijheid van
meningsuiting en secularisme werd gepromoot.
Wallström noemde dit Middeleeuwse methoden en een wrede poging om moderne uitdrukkingsvormen het
zwijgen op te leggen.
Natuurlijk heeft mevrouw Wallström volkomen gelijk.
De gevolgen van deze uitspraken lieten niet lang op zich wachten. Saoedi Arabië haalde hun ambassadeur
terug uit Zweden en verstrekte geen visums meer aan Zweedse zakenlieden. Dit voorbeeld werd gevolgd
door de Verenigde Arabische Emiraten.
De Organisatie voor Islamitische Samenwerking die meer dan 56 moslimstaten omvat, beschuldigde
Zweden van een gebrek aan respect voor hun "rijke en gevarieerde ethische normen en waarden".
Ze veroordeelden Zweden in niet mis te verstane termen voor dat ze zich bemoeien met interne zaken van
het koninkrijk Saoedi Arabië en Zweden zou niet verbaasd moeten opkijken als het binnenkort tot anti
Zweedse onlusten zou komen.
Het vreemde is dat alleen in Zweden hier aandacht aan is besteed. Aangezien sinds de aanslagen in
Parijsbegin vorig jaar wij klaarblijkelijk allemaal Charlie’s zijn, is het natuurlijk nogal vreemd dat niet één
Charlie in West Europa iets doet om Wallström te steunen.
Zweden staat op het punt om gedemoniseerd te worden door het meest wrede land ter wereld met aanhang
en iedereen hier houdt angstvallig de mond dicht.
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Maar, Minister Wallström ging nog een stukje verder. Want, zo stelde zij, dat het gezien de situatie in Saoedi
Arabië onethisch zou zijn voor Zweden om nog langer door te gaan met hun militaire samenwerking.
Hiermee zal ze uiteraard ook geen vrienden maken bij de Zweedse wapenfabrikanten en vergis je niet:
Zweden staat wereldwijd op de nummer 12 positie voor wapenexport. Ze leveren voor ongeveer 1,3 miljard
Dollar wapens per jaar aan Saoedi Arabië. Naast de Zweedse wapenindustrie lijden uiteraard ook andere
bedrijven aanzienlijke schade omdat ze geen zakenvisums meer kunnen krijgen.
Daarnaast bestaat de grote kans dat de groep moslimlanden rondom Saoedi Arabië gaan samenspannen
tegen Zweden, net zoals ze dat in het verleden hebben gedaan met Denemarken naar aanleiding van de
beruchte cartoons.
Er is zelfs al sprake van dat Zweden de kans om een zetel te
krijgen in de VN Veiligheidsraad in 2017 heeft verspeeld dankzij
Wallström.
De Zweedse zakenelite is door het lint gegaan en prominente
zakenlui en dergelijke waarschuwen dat het breken van de
wapenleveringscontracten met Saoedi Arabië Zweden een heel
slechte naam zou geven als handelspartner. Zelfs koning Carl
Gustaf bemoeit zich met de kwestie, heeft Wallström naar zijn
paleis gesommeerd en haar opgedragen een compromis te sluiten.
Saoedi Arabië is er ondertussen in geslaagd om de kritiek op het land door Wallström om te buigen naar
kritiek op alle moslims en het lijkt erop dat Wallström in het politiek correcte Zweden geen stand kan houden
en bakzeil moet halen.
Uiteraard ook omdat ze geen enkele steun ontvangt uit de rest van Europa, zoals ons laffe land bijvoorbeeld.
Ook hier is de enige maatstaf die telt: Hoeveel geld kunnen we verdienen aan die landen en als het ons
uitkomt dan kijken we wel even de andere kant op.
De les die we hieruit kunnen leren, is duidelijk: Onze overheid en die van de landen om ons heen geven
geen snars om de rechten van vrouwen, homo’s of wie dan ook.
Als ze dan toch hun mond opendoen over dit soort dingen, waar dan ook ter wereld, dan zit daar
gegarandeerd een andere reden achter.
Zo kan het dat de man die heel Nederland kent als iemand die voorop staat als het aankomt op het
veroordelen van aanslagen in Parijs, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, toch gewoon doodleuk naar
Saoedi Arabië gaat om te proberen daar een pak geld te verdienen.
Principes kom je zo af en toe nog wel eens tegen in geschiedenisboeken.
In de moderne tijd is marktwerking de nieuwe religie en daar is helaas geen ruimte voor normen en waarden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10196:en-toen-bleef-hetdoodstil&catid=37:wereld&Itemid=50

Niemand is meer veilig voor de overheid: wet en rechtsstaat van beschermend schild voor de
burgers naar wapen voor de overheid
Waar voorheen de wet en de rechtsstaat een beschermend schild
vormden voor de burger, zo is deze nu veranderd in een wapen voor
de overheid.
De wet geldt alleen als bescherming voor de megabanken en de één
procent, waarbij mensen die protesteren tegen de mafiaoverheid
“terroristen” worden genoemd.
Op dit moment houden een aantal ontevreden gewapende
Amerikaanse burgers nog steeds een overheidsgebouw bezet in de
Amerikaanse staat Oregon.
Een groepje vastberaden burgers die de mafiapraktijken van de overheid om mensen te dwingen hun land te
verkopen, zat zijn en die door het verlengstuk van de overheid, de mainstream-media, “blanke terroristen”
worden genoemd.
Iemand die we ook hier regelmatig tegenkomen, is de voormalig Amerikaans staatssecretaris Paul Craig
Roberts die zegt dat hij al ruim een kwart eeuw bezig is om te beschrijven hoe de wetgevende macht in
Amerika steeds verder verandert. De tendens in die tijd is geweest, zo zegt hij, dat aanklagers en
rechtbanken steeds vaker de wet naast zich neerleggen om zo gemakkelijker ongewensten en criminelen te
kunnen veroordelen. Een tendens die ertoe heeft geleid dat de wet die bedoeld is als een beschermschild
voor burgers veranderd is in een wapen van de overheid.
Dat dit ook is wat we nu weer zien in het geval van de bezetting in Oregon en de situatie rondom de
Hammond familie. Zo schrijft hij onder andere:
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Misschien is de situatie door de interventie van Ammon Bundy, nog een boer die heeft geleden onder en
door de illegale vervolging van het Bureau of Land Management (BLM), rond de al decennia lange
vervolging van de onschuldige Hammond familie inmiddels al geëscaleerd voordat je dit stuk hebt gelezen.
Zoals inmiddels bekend hebben Bundy en zijn militiemensen, een groep die volgens de hoerenmedia kan
variëren van 15 tot 150 man, een overheidsgebouw bezet van de BLM als onderdeel van het Amerikaanse
vrijheidsprotest tegen het erin luizen van de Hammond familie op basis van valse aanklachten. Terwijl ik dit
schrijf zijn de National Guard van Oregon en de FBI onderweg.
De militiemensen hebben gezegd dat ze bereid zijn te sterven voor hun principes en een rechtstaat is er
daar één van. Natuurlijk maakt de hoerenmedia misdadigers van de militiemensen en noemt ze zelfs
terrorist. Er wordt door diezelfde media niet gesproken over de illegale vervolging van de familie Hammond,
wiens enige “misdaad” bestaat uit het niet willen verkopen van hun boerderij aan de overheid.
Wanneer er maar 15 militiemensen in het gebouw zijn, is er een kans dat ze allemaal zullen worden gedood,
zijn het er 150 die bereid zijn om het op een schietpartij aan te laten komen dan zou de uitkomst wel eens
anders kunnen zijn.
Alhoewel ik niet met honderd procent zekerheid de exacte situatie ken rond de omstandigheden waaronder
de overheid een “crisis” heeft laten escaleren door de weigering van een familie om te buigen voor de wil
van de overheid, past de vervolging van de Hammond familie precies in het plaatje van hoe een overheid
zich gedraagt die de rechtsstaat naast zich neer heeft gelegd.
Ik kan in het volste vertrouwen verklaren dat Amerika niet langer een rechtsstaat is. De Verenigde Staten is
een land zonder recht.
Wat ik hiermee bedoel, is dat alleen de megabanken en de één procent wettelijke bescherming hebben en
dat is omdat deze mensen de overheid in hun zak hebben. Voor ieder ander is de wet een wapen in de hand
van de overheid dat wordt ingezet tegen de Amerikaanse burgers.
De Amerikaanse Justitie is een aanfluiting. Het bestaat niet. Je kunt dit zien in de Amerikaanse
gevangenisbevolking. Amerika heeft niet alleen het hoogste percentage van de bevolking ter wereld in het
gevang, maar ook nog eens het hoogste aantal gevangen.
Wanneer je dan bedenkt dat een land als China meer dan vier keer zoveel inwoners heeft dan begrijp je dat
het “autoritaire” China meer bescherming biedt aan haar burgers via de wet dan Amerika.
Vergeleken met Amerika dat zo prat gaat op vrijheid en democratie heeft Rusland bijna niemand in de
gevangenis. En toch hebben Washington en de hen ten dienste staande mediahoeren de president van
Rusland benoemd tot de nieuwe Hitler.
De enige conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de overheid van de Verenigde Staten en de idioten
die het vereren, het geïncarneerde kwaad zijn. Vanuit het kwaad komt de dictatuur.
De gek in het Witte Huis heeft besloten dat hij net zo’n grote hekel heeft aan de Second Amendment uit de
grondwet (recht op wapenbezit) als aan alle andere grondwettelijke beschermingsmechanismen voor
Amerikaanse burgers. Hij is op zoek naar dictatoriale manieren, dat wil zeggen, de zogenaamde "executive
orders", om op die manier zowel het Congres als wetgevende macht en de uitspraken van het
Hooggerechtshof te omzeilen.
De mediahoeren volgen deze aspirant dictator trouw want het enige dat we horen is “geweld door wapens”.
Het is bijzonder om te zien dat de links Amerikaanse vleugel denkt dat niet mensen ander mensen doden,
maar dat wapens dat doen.
Hier zien we Amerikanen, net zoals de Hammonds, die worden ondergedompeld in een politiestaat en de
progressieve linkse tak die de bevolking wil ontwapenen.
De zwarte gemeenschap komt in een artikel bij RT uitgebreid aan het woord en vraagt zich af waarom de
National Guard wel onmiddellijk werd gestuurd naar protesten zoals in Ferguson naar aanleiding van de
moord op een zwarte burger en niet wordt ingezet in Oregon bij de protesten om een paar
gevangenisboeven hun wettelijk opgelegde vonnis te laten ondergaan.
Het is ontmoedigend om te moeten constateren dat de zwarte gemeenschap niet begrijpt dat wanneer de
overheid land van een Amerikaans burger kan afpakken, ze dit met iedere Amerikaanse burger kunnen
doen. Het is ook ontmoedigend om te moeten constateren dat RT heeft besloten om de rassenkaart te
spelen in plaats van te begrijpen dat de wet niet langer een schild is voor de Amerikaanse bevolking, maar
een wapen in de handen van Washington.
Waarom luistert RT niet naar de Russische president die herhaaldelijk heeft gezegd dat de rechtsstaat in
Amerika en het Westen niet bestaat.
Poetin heeft gelijk. Amerika en hun vazallen (dus ook Nederland) zijn geen rechtsstaten. Niemand is veilig
voor de overheid. https://youtu.be/T424sWq1SkE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10199:niemand-is-meer-veilig-voorde-overheid&catid=37:wereld&Itemid=50
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Elite blij met Frau Merkel (video)
In het ene na het andere nieuwsprogramma wordt de afgrijselijke
oudejaarsavond op het stationsplein in Keulen onder de loep genomen.
Een situatie die volledig uit de hand liep door de aanranding en
verkrachting van talloze vrouwen door moslimjongeren en de politie die
sprak van een burgeroorlog-achtige toestand. Het grote probleem
vandaag de dag is dat een doorsnee burger geprogrammeerd wordt
door de mainstream-media en daardoor vaak een heel vertekend beeld
krijgt van de werkelijkheid. Zo hebben we allemaal de berichten in het reguliere nieuws kunnen volgen over
de gebeurtenissen op het stationsplein in Keulen, waar een grote groep vrouwen is aangerand en talloze
mensen zijn beroofd en/of geslagen. In eerste instantie werd er in die berichtgeving melding gemaakt van
jongemannen met een Arabisch of Noord Afrikaans uiterlijk, maar naarmate we enkele dagen verder komen
in de tijd, wordt er steeds minder of helemaal niets meer gezegd over de uiterlijke kenmerken van de daders.
Uit getuigenverklaringen blijkt dat er sprake was van een werkelijk massale aanval op vrouwen die nergens
op het plein veilig waren voor de grijpgrage jongeren.
Zo zag het er die avond ongeveer uit: https://youtu.be/pa7xKJHiuoM
Nu wordt er triomfantelijk in de media gemeld dat de politie drie verdachten in het vizier heeft.
De Duitse politie heeft drie verdachten geïdentificeerd die zich in Keulen schuldig zouden hebben gemaakt
aan aanrandingen en berovingen van vrouwen rond Nieuwjaar.
De minister van Binnenlandse Zaken van de betrokken deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, Ralf Jäger,
heeft dit woensdag gezegd volgens de krant Kölner Stadt-Anzeiger.
Jäger wilde verder weinig kwijt over de drie verdachten en over het onderzoek omdat dat nog loopt. Hij zei
dat er nog geen arrestaties zijn verricht.
Dat is niet veel voor een politiemacht zoals die in Keulen actief is, zeker niet met het aantal aangiftes wat
ondertussen is binnengerold. Het aantal daders zal dan ook eerder rond de driehonderd liggen dan drie.
Er zijn inmiddels meer dan honderd aangiftes binnen in alleen al Keulen naar aanleiding van de
gebeurtenissen op dat plein, waaronder een aantal verkrachtingen en de politie heeft maar drie verdachten
in het vizier. Die drie hebben ze dan wel in het vizier, maar daar blijven ze dan ook want ze zijn niet
gearresteerd. Waar eerst nog werd gesproken over Arabische en Noord Afrikaanse mannen is dat
ondertussen verdwenen uit de verslaggeving.
De burgmeester van Keulen, Henriette Reker, denkt dat alles wel op te lossen is met het aanpassen van de
gedragscode voor vrouwen en die van mensen met een andere culturele achtergrond.
Vrouwen wordt onder meer geadviseerd om 'op armlengte afstand van vreemde mannen te blijven'.
Naast een gedragscode voor vrouwen, wordt er ook een voor jongemannen van buitenlandse afkomst
gemaakt. 'We moeten aan mensen van andere culturen uitleggen hoe we hier carnaval vieren, zodat ze
begrijpen dat blij gedrag niet hetzelfde is als seksuele openheid,' zei Reker.
Frau Merkel had het ook even heel druk met allerlei belangrijke zaken:
‘Totaal afstandelijk: Angela Merkel leeft in een andere wereld’, kopt de Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
nadat de bondskanselier noch op het terreuralarm in München, noch op de massale aanrandingen door
migranten reageerde. ‘In plaats daarvan eist ze in haar kantoor dat de Duitsers zich laten ‘verrassen’, in een
wereld die ze graag bont wil zien. Merkel toont een kolossaal politiek falen als kanselier in een land, dat
sinds oud en nieuw veranderd is.’ Het was dan ook te krankzinnig om te kunnen bedenken: een ijskoude
Merkel sprak niet één woord van medeleven met de tientallen Duitse vrouwen en meisjes die door Noord
Afrikaanse (met name Marokkaanse en Algerijnse) en Arabische moslimjongeren waren aangevallen en
soms door tientallen mannen waren aangerand of zelfs verkracht.
Niet alleen in Keulen waren er dit soort taferelen, ook in steden zoals Hamburg waar ook meer dan 50
vrouwen aangifte deden. In de video hierna een ooggetuigenverslag van Ivan Jurcevic, een uitsmijter van
een hotel aan dat bewuste plein. Hij was aan het werk toen het circus losbarstte:
“Deze mensen die we drie maanden geleden nog hebben verwelkomd met teddyberen en flessen water,
begonnen te schieten op de koepel van de kathedraal en op de politie. Doorgewinterde politiemensen
hebben tegenover mij opgebiecht dat ze nog nooit in hun leven zoiets hadden meegemaakt. Zij noemden het
een burgeroorlog-achtige situatie”. https://youtu.be/W9TOdMzOH1U
Voor de goedwillende Duitse bevolking begint zich een soort nachtmerrie-achtig scenario te ontvouwen. Of
ze nu willen of niet, ze worden geconfronteerd met de harde werkelijkheid die met de dag grimmiger wordt.
Voor de elite doet Frau Merkel fantastisch werk. Het is niet voor niets dat een programma als Eén Vandaag
gisteravond al liet doorschemeren dat Merkel straks gaat zeggen dat ze er niets aan kan doen want dat zij
altijd al heeft gezegd dat er een Europese oplossing moeten komen. Dus gaat alles volgens plan; de
puinhoop moet nog wat groter worden, er moeten nog wat meer vrouwen worden aangerand en verkracht en
iedereen is meer dan klaar om een totalitaire Europese oplossing te accepteren.
De overgang van de Nazistaat Europa naar de New World Order is het maar een kleine stap. BRON
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