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De Nederlandse politiek is door en door corrupt
De verwevenheid tussen de politiek en de belangen van het
bedrijfsleven is uit de hand gelopen. Hierdoor is de democratie is
een stille dood gestorven. Het thema corruptie is in Den Haag
onbespreekbaar en ondertussen lijkt de Eerste Kamer meer op
een lobbyclub dan op een senaat.
Trêveszaal, Den Haag
In en rond het Binnenhof is corruptie de normaalste zaak van de
wereld. De achterkamertjes zijn uitgewoond en stinken naar
slappe was. De democratie is bezweken onder het gewicht van de draaideur waardoor politici in en uit lopen.
Op het ene moment zijn ze lobbyist voor een machtig bedrijf en even snel wordt die functie ingeruild voor
een baantje bij de overheid. Zakelijke belangen staan daarbij centraal en er is nergens enige transparantie te
bekennen. Corruptie betaalt goed. Bedrijven met een welgevulde portemonnee kopen simpelweg politieke
invloed en zijn niet te beroerd om partijkassen te spekken.
In 2010 stortte een bedrijf dat adviezen geeft over corporate finance een donatie van 100.000 euro in de
campagnekas van het CDA. Dit leidde tot een klein relletje zonder consequenties. Donaties aan politieke
partijen zijn in Nederland niet verboden maar cadeautjes die hoger zijn dan 4.538 euro moeten gemeld
worden in het jaarrapport van de partij. Het CDA hield het steekgeld buiten de boeken en beloofde de
suikeroom anonimiteit. De Christendemocraten overtraden ongegeneerd de wet en nog steeds weten we
niet wie deze weldoener is geweest. Wat we wel weten is dat Jan Peter Balkenende na de
verkiezingsnederlaag van 2010 in dienst trad als raadsman bij Ernst & Young, een accountantskantoor dat
bedrijven adviseert over belastingontduiking.
In een VN verdrag ter bestrijding van omkoperij, dat ook door Nederland is ondertekend, wordt de term
corruptie niet echt duidelijk gedefenieerd. Onze bestuurders maken met veel plezier misbruik van deze
wazigheid en nemen alle ruimte voor vrij spel. Wel zijn er enkele uitwassen van de Haagse speeltuin
verboden zoals, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen. Ook de rechterlijke macht
knijpt als het nodig is een oogje dicht. Rechters zijn verplicht om hun bijbaantjes te melden, maar van 39
rechters weten we dat zij hun nevenfucties niet hebben opgegeven. De machten houden elkaar zwijgend de
hand boven het hoofd en kijken regelmatig de andere kant op. Corruptie kost de burger geld. Om hoeveel
het precies gaat weet niemand, maar volgens een onderzoek van de Europese Commissie zijn 25% van de
kosten voor infrastructurele werken corruptiekosten. Dit geld komt rechtstreeks uit de schatkist en belandt in
de beurzen van het old boys network. Dankzij de bouwfraude, Betuwelijn, Fyra en de hogesnelheidslijn zijn
een aantal heren in maatpakken op jouw kosten riant naar de hoeren geweest.
Omdat politici maar al te goed weten hoe ze een financieel slaatje uit hun macht kunnen slaan heeft
corruptiebestrijding geen enkele prioriteit in Den Haag. De regering vindt het dan ook niet nodig om artikel 12
uit het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Dit artikel gaat over de handel in macht en invloed. Een
onafhankelijke instantie die corruptie bestrijdt moet er op toezien dat in Europa alle zaken eerlijk verlopen.
Niet in Nederland. En zo is het mogelijk dat Jack de Vries (CDA), destijds staatssecretaris van Defensie, en
dé man die de aankoop van de peperdure JSF straaljager door de Tweede Kamer loodste vervolgens zelf in
dienst is getreden van de JSF-lobby.
Jack de Vries (CDA), oud staatssecretaris van Defensie en
JSF-lobbyist.
In de Eerste Kamer houden vrijwel alle fractievoorzitters er goed
betaalde functies op na. CDA fractievoorzitter Elco Brinkman is de
voorzitter van lobbyclub Bouwend Nederland en zit vuistdiep in de
belangenverstrengeling. Een andere profiteur, Roger van Boxtel
(D’66), mocht ook plaatsnemen in de Senaat nadat hij jarenlang als
bestuursvoorzitter voor zorgverzekeraarMenzis had gewerkt. Drie
keer raden wiens belangen hij in Den Haag behartigt. André
Rouvoet (CU) werd na zijn politieke loopbaan voorzitter van
Zorgverzekeraars Nederland. Is er nog iemand verbaast over de macht van de zorgverzekeraars in dit land?
Van premier Rutte (VVD) is het algemeen bekend dat hij een kwekeling is van Unilever en voordat oudminister van financiën, Wouter Bos (PVDA), de politiek in ging maakte hij carrière bij oliemaatschappij Shell.
Denk ook nog eens terug aan Camiel Eurlings en hoe gemakkelijk hij naar de functie als president-directeur
van KLM gleed. Hij heeft er tijdens zijn baantje als minister van Verkeer en Waterstaat vast z’n best voor
gedaan.
Als je denkt dat we in een democratisch land leven dan zit je er mijlenver naast. Nederland is een
corpocratie waarin de volksvertegenwoordiging en de ambtenarij volledig in dienst staan van welke
goedbetalende lobby dan ook. Als het aan de politiek ligt dan moet dit vooral zo blijven. Een democratisch
gekozen staatshoofd, burgemeester, regeringsleider of commissaris van de koning zit er echt niet in. Het
gezelschap doet de selectie liever zelf. Er wordt ook geen lobbyregister bijgehouden waarin we kunnen zien
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welke politicus dineert met welke lobbyist. Vergaderingen vinden achter gesloten deuren plaats en worden
pas besproken in de Tweede Kamer als ze heimelijk zijn afgehamerd. Als alle vergaderingen openbaar
zouden zijn dan werden we een hoop wijzer. De vermenging van de politiek met zakelijke belangen is
zuivere corruptie, maar… als een uitkeringsgerechtigde een administratief foutje maakt dan zijn de pas echt
de rapen gaar! Nederland is een staat van ontbinding.
Café Weltschmerz, Erik de Vlieger met Syp Wynia over #Lobbycratie. Deel 1
SG Archief | Occupy: Corruptie | Michel van Hulten
Lees ook: Fraude en machtsmisbruik, de VVD is een boevennest
https://wordthettochnoggezellig.wordpress.com/2016/01/16/de-nederlandse-politiek-is-door-en-door-corrupt/

‘In heel Europa hogere accijns op benzine om migranten te kunnen betalen’
VVD-coryfee Jorritsma vindt dat er in Köln ‘niet veel anders dan anders’ is gebeurd
De Nederlandse ex-militair Jitse Akse is opgepakt omdat hij
ISIS-terroristen in Syrië zou hebben gedood. En dat mag
niet, want ISIS is tenslotte een creatie van onze
Amerikaanse, Turkse en Saudische ‘bondgenoten’.
Bovendien zouden er daardoor minder moslimterroristen
vermomd als vluchtelingen naar Europa kunnen komen – en
dat wil men in Brussel, Berlijn en Den Haag klaarblijkelijk
niet hebben. (3)
Achter de schermen maken de Europese leiders plannen
om de almaar groter wordende stroom moslimmigranten te
kunnen betalen. Drie maanden geleden bezwoer de Duitse kanselier Angela Merkel nog dat hier geen
hogere belastingen voor zullen worden geheven. Er zou echter al maanden serieus worden gewerkt aan een
voorstel om in heel Europa de accijnzen op benzine te verhogen om de opvang van miljoenen asielzoekers
uit het Midden Oosten en Noord Afrika te financieren.
Bij onze Oosterburen worden de hogere accijnzen met een typerend prachtige Duitse term omschreven:
‘Flüchtingssoli’. De gevolgen voor de burgers in Europa zijn echter heel wat minder mooi, zeker als bedacht
wordt dat er tal van aanwijzingen zijn dat de regeringen de asielindustrie, waar nu al jaarlijks vele miljarden
in omgaan, nog verder willen spekken met door het volk opgebrachte hogere belastingen en andere lasten
en toeslagen. Ook via dit geniepige achterdeurtje gebeurt waar we al jaren voor waarschuwen, namelijk de
doelgerichte stapsgewijze verarming van de autochtone Europeanen, om hen uiteindelijk op het niveau van
maximaal de ‘Tweede Wereld’ te brengen. Dat gebeurt natuurlijk niet in één keer, omdat de burgers dan
massaal in opstand zouden komen. (1)
Jorritsma: Zo erg was het allemaal niet
Aangezien de politici in West Europa merken dat steeds meer mensen zich ongerust maken en zich
beginnen te roeren, worden er op kwasi verontwaardigde toon allerllei bloedserieus klinkende leugens
verkondigd. Neem nu VVD-coryfee Annermarie Jorritsma, die de gebeurtenissen in Köln –en vele tientallen
andere steden in Duitsland, Zweden, Finland en andere EU-landen- bagatelliseerde met ‘was het daar wel
zo groot, en zo anders dan dat het was?’
Volgens de misselijk makend politiek-correcte Jorritsma heeft de massale aanrandings- en
verkrachtingsexplosie helemaal niets te maken met de cultuur en religie van de asielzoekers, en kunnen
Nederlandse mannen ‘ook enorm vervelend zijn’ (2). O ja, da’s waar ook, mevrouw Jorritsma. Wij Europese
mannen waren even vergeten dat wij hier in Europa een al tientallen jaren oud gebruik hebben om tijdens
oud-en-nieuw de straat op te gaan en massaal vrouwen en meisjes aan te randen en te verkrachten.
In veel moslimlanden is dit niet alleen tijdens festiviteiten, maar dagelijks de normale van zaken. Althans, als
je je als vrouw niet van top tot teen onder sluiers, doeken en tot op de vloer rijkende jurken verstopt – en dan
nog ben je nergens veilig. Maar misschien is dat nu juist precies wat Jorritsma voor de toekomst van de
vrouwen in Nederland en Europa in gedachten heeft. Immers, ook haar partij weigert nog steeds om ook
maar een seconde te overwegen het Nederlandse volk eindelijk te gaan beschermen en onze grenzen te
sluiten.
Ex-militair gearresteerd voor doden van ISIS-terroristen
Voorkomen dat ISIS-terroristen vermomd als vluchtelingen naar Europa en Nederland komen wil men in Den
Haag en Brussel al helemáál niet hebben. Daarom werd de Nederlandse ex-militair Jitse Akse die in Syrië
strijders van ISIS –een creatie van onze Amerikaanse, Turkse en Saudische ‘bondgenoten’- zou hebben
gedood, gearresteerd. Een online petitie om hem te steunen werd vandaag al bijna 30.000 x ondertekend.
(3)
Xander - (1) KOPP ; (2) NU ; (3) Telegraaf
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Wat betekenen de wereldwijde mysterieuze trompetgeluiden in de lucht?
Geluiden uit de hemel.
Zijn de oordelen van God over deze wereld, waar de
Bijbel via de profeten over spreekt, echt aangebroken.
Hebben we nog veel tijd te verliezen?
Onder de vele vreemde verschijnselen waar we momenteel
mee te maken hebben, is een nieuwe ontwikkeling aan de
gang. Een mysterie is op handen. Over de hele wereld zijn er
mensen die vreemde geluiden horen ... zijn er
ijzingwekkend en onverklaarbare echo’s waarneembaar
en resonerende, harmonische, crashende geluiden en
krijsend metaal te horen. Het heeft vele mensen
gedwongen om opnieuw na te denken over de komende Apocalyps (Tik op YouTube in : 'mysterieuze
geluiden').
Over de hele wereld, zijn er mensen die vreemde muziek horen en lawaai vanuit de aarde horen en ook in
de lucht. Soms is het net of er uit de hemel dreunende trompetten klinken met geluid in het lagere tot
aan het midden register, maar toch muzikaal in de grond van de zaak. Steevast blazen ze met een
somber geluid en dat raakt de mensen emotioneel. Sommige zeggen dat het hen aan het denken zet over
het einde van de wereld ... een Dag des Oordeels! Anderen vertellen over de verschillende luisteraars die
een naar voorgevoel krijgen.
Niet geregistreerde wereldwijd gehoorde geluiden vormen voor de
meeste mensen een angstaanjagend mysterieuze dreiging.
Dat is niet alles. Er komen steeds meer rapporten over geluiden van een
geheel ander type. Dit zijn explosies die komen zonder enige
waarschuwing, en die worden dan gedurende een paar dagen lang
gehoord, en dan weer zwijgen ze. Soms, lijken ze uit de grond te
komen. Vaak lijkt het of ze net buiten een woon-of slaapkamer muur te
horen zijn ... maar ook het geluid dat klinkt als een frontale botsing van
twee locomotieven op volle snelheid is te horen. Ze komen met een
dermate hoog volume dat zij moeten zijn gehoord over grote afstanden.
Dit is echter niet altijd het geval. Bovendien, ook al is het ongelooflijk hard voor de directe toehoorders,
zelden of nooit zijn er sporen geregistreerd met de lokale seismografen.
Stel je een knal voor, een gebrul, het gerammel van metaal, ongelooflijk hard. De bewoners haasten
zich naar buiten, maar ontdekken niets bijzonders, helemaal niets.
Dit is een opkomend mysterie. Maar het is veel meer dan een simpel mysterie, het voorspelt een
soort bedreiging. Trompetgeluid doen denken aan niets minder dan aan het geluid van oorlog. De
trompet is immers al lange tijd het geluid dat legers aanzet tot de strijd. De sjofar is de Bijbelse oproep voor
een oordeel elk jaar op Rosj Hasjana. En verwoestende explosies zijn natuurlijk de essentie van de strijd.
Het geluid van de sjofar betekende meestal het begin van de strijd of het
aankondigen van het Hebreeuwse Nieuwjaar.
Alle mysterieuze geluiden hebben één ding gemeen: vroeg of laat melden de
luisteraars dat zij bij zichzelf overwegen of deze dingen bovennatuurlijk zijn.
Dit is niet de eerste keer dat dergelijke geluiden worden gehoord.
Vooral in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw werden er
vreemde geluiden gemeld in de hemel, variërend van explosies tot rinkelend
metaal en zelfs “harpachtige” geluiden.
Tijdens de huidige golf van geluiden hebben sommige scherpzinnige mensen
gemeld dat het klinkt als verwarde stemmen en muziek van een ver weg
staande radio- of televisieapparaat. Tot op heden theoretiseren de
wetenschappers over deze “verre geluiden,” dat het op een of andere manier
zou moeten worden gezocht, komend uit verre locaties, als gevolg van
ongewone meteorologische omstandigheden.
Maar hoe zit het met de harpen in de lucht... of de continue brommende
trompetten? Deze vinden uiteraard plaats onder omstandigheden die
niet bekend zijn. Er is ook geen onderbouwing door seismische
gebeurtenissen, explosies of frontale botsingen. De geluiden lijken uit
het niets te komen.
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Er is ook geen enkele verklaring voor de seismische gebeurtenissen, explosies of frontale botsingen,
die nu en dan in de lucht te horen zijn. De geluiden lijken uit het niets te komen.
Trompettenkoor van Kiev.
De trompetten kreeg voor het eerst aandacht op 11 augustus 2011, toen een video vanuit een
appartementen wijk in Kiev, in de Oekraïne, werd geüpload naar de populaire website YouTube. Het was
een homevideo van 11 minuten en 28 seconden lang, met een stad en de hemel. Terwijl de camera
tevergeefs zocht naar een bron, kreunde en blies een griezelig trompet ensemble een
ondoorgrondelijk bericht. De noten variërende van bariton naar bas, herhaald in een zuchtend koor.
Het weerklonk in het landschap op een manier die suggereerde dat het hoog boven het
aardoppervlak ontstond. Absoluut niets werd waargenomen op welk moment dan ook als de bron van de
bizarre geluiden. Zoals te verwachten, kreeg het al snel een publieke verbeelding. Zinnen als “Einde van de
wereld”, “Oordeelsdag” en “de Apocalyps” werden al snel gehoord. Velen herinnerden aan de zeven
bazuinen van de Openbaring, en zeiden dat ze nog nooit zo bang waren geweest in hun leven.
Door heel Oost-Europa, begon men vergelijkbare geluiden te horen. Daarna een week of wat later,
begon het westelijk halfrond 'deel te nemen aan het refrein'. Op 12 januari 2012, werden de geluiden
opgenomen in het centrum van Chili. Ze leken variaties te spelen op de oproep van de eerste
trompetten.
Op 19 januari in Olive Branch, Mississippi, hoorde een krantenbezorger, William Wilson Smith, wat
hij noemde een “koor van trompetten”, dat van alle kanten leek te komen en dat leek te bestaan uit “6
of 7 frequenties.” Als een part-time audio engineer, verwonderde hij zich over hun bovennatuurlijke
kwaliteit. Net als vele anderen, kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat de Dag des Oordeels was
aangebroken, of dat Gabriël op zijn legendarische trompet blies, ook al is daarvoor geen nauwkeurige
expressie te vinden in de Schrift. Hij merkte op dat de geluiden hem zijn eigen levensstijl deden inzien.
Dan, op zondagavond, 22 januari duikt er nog een video op op YouTube, weer met de mysterieuze
onheilspellende, dreunende trompetten, dit keer in de stad Mönchen-Gladbach, Duitsland. Toen een
jong stel video-opnamen maakte van hun hond in de woonkamer, hoorden ze de geluiden en volgden ze
naar buiten, en dachten eerst als eerst dat de leidingen in de muren waren, die trilden. De trompetten waren
echter alle zo hard en volledig anders dan gewone trompetgeluiden. Het belangrijkste is dat de video alle
tekenen vertoonde en absoluut authentiek bleek te zijn.
Op 22 januari 2012 duikt er een video op op YouTube met
mysterieuze onheilspellende, dreunende trompetten, dit keer in
de stad Mönchen-Gladbach, Duitsland.
Dit is zeer belangrijk, want wanneer er een fenomeen op YouTube
komt, worden er direct imitatie hoaxes gelanceerd door 'attente
zoekers'. Zoals te verwachten was, werden deze ook al snel
gelanceerd met tientallen tegelijk. Legitieme opnames van de
trompetten werden gesynchroniseerd in een vervalste scenario’s
door de would-be video-sterren, gebruik makende van de natuurlijke
nieuwsgierigheid die uitgaat naar vreemde fenomenen. Maar
serieuze waarnemers kunnen de authentieke originelen wel onderscheiden.
Daarna bleek het fenomeen zich naar het westen te verplaatsen in verschillende delen van Canada en
de noordwestelijke Verenigde Staten. Canadese houthakkers en stedelijke inwoners van Vancouver
hebben het vernomen, net als de burgers in Washington en Oregon.
Ook bleven er authentieke opnames komen uit Tsjecho-Slowakije, Hongarije en andere Europese
bestemmingen, inclusief Engeland. Ze waren allen variaties van de oorspronkelijke vreemde
trompetten. Dit laatste is belangrijk, want gedurende lange tijd leek het aantal nep-opnamen groter
dan het aantal originelen. Normale alledaagse burgers die op verschillende locaties leefden hebben
een aantal extra koren van trompetten opgenomen, die elk een iets andere muzikale patroon
verspreiden. Ze woonden in een groot aantal verschillende bestemmingen, zoals Topeka, Kansas en
Los Angeles, Californië.

Bizarre
‘trompetgeluiden’
uit
de lucht overal ter
wereld waargenomen.
Maar dat was slechts
het
begin.
De
trompetkoren
begonnen
zich
te
mengen met andere
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vreemde geluiden, waaronder een aantal meldingen van gesprekken door elkaar en metalen
geluiden, iets dat lijkt op televisietoestellen met een hoog volume, maar op grote afstand. Stemmen
en muziek zijn te horen, maar niet duidelijk te onderscheiden.
Luide knallen overal.
Ten slotte begon er een nieuwe reeks spectaculaire geluiden te ontstaan. Die bestaat uit een hoop
knallen, gebrom en explosies. Soms zijn het doffe klappen, soms met trommelvlies resonanties,
andere die klinken als metaal crashes, beschreven alsof twee auto’s of vrachtwagens en zelfs treinen
frontaal op elkaar botsen.
Op 6 maart, in het zuidoosten van Georgië en Birmingham, Alabama horen bewoners deze
geluiden.Geen oorzaak werd er gevonden.
Op 15 maart zijn er getuigen van een andere reeks van harde, crashgeluiden. Daarna worden ze
gehoord in Montello, Wicsonsin.
Op 18 maart, in de stad van Clintonville, Wisconsin maakte het nationale nieuws bekend dat een
serie geluiden als gebrom met metalen rinkelende boventonen gehoord werden door het grootste
deel van de bevolking. De hele stad was boos, als de gemeentelijke werknemers het water, riool-en
gassystemen afspeurden. Alles bleek in perfecte staat te zijn. Experts waren verbaasd, daarna gefrustreerd
omdat al hun onderzoeken aantoonden dat er niets buiten de orde was, ondanks de extreme intensiteit van
het geluid.
Op 19 maart werden reddingsploeg weer opgeroepen als een nieuwe ronde van percussieve geluiden
de stad plaagde. De luide, kletterende geluiden vonden plaats in de vroege ochtenduren, toen dit
vervolgens dit bij het ochtendgloren ophield, waardoor iedereen verbaasd was. Het mysterie van
deze geluiden verdiepte zich verder, toen werd ontdekt dat de seismische metingen normaal waren
gebleven in het gebied. Nationale media vermelden hun ervaringen op het avondnieuws. Gedurende twee
weken werd het kleine stadje verscheurd door de geluiden. Elke professionele beoordeling werd op staande
voet afgewezen wegens gebrek aan bewijs. Aardbevingen werden geëlimineerd als oorzaak.
Meer video-opnames van griezelige gekreun-, gebrul-, en
trompet-achtige geluiden die uit de lucht lijken te komen
verschijnen nog steeds op Youtube. Veel meer van deze
video's van 'vreemde geluiden' zijn opgenomen en geüpload
door mensen uit verschillende delen van de wereld. Dergelijke
geluiden werden gehoord in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Canada, de V.S., IJsland, Nederland, Brazilië, Japan, Hong
Kong, Frankrijk, en Rusland, om maar enkele te noemen.
Een ding is zeker, er is een uniform geloof onder diegenen die de
ervaring hadden van het vreemde brommen, de koren en
ontploffingen, dat deze een aantal grote rampen voorspellen wat er ongeveer met hen zal gebeuren. Is er
een precedent voor zulke vreemde gebeurtenissen? Zijn de mensen juist in de verwachting dat deze
geluiden een boodschap bevatten?
(Het beste bewijs om u over de filmpjes op YouTube zelf een oordeel te vellen is om de woorden:
'mysterieuze trompetgeluiden' in te tikken en naar de geluiden anno 2015 te luisteren!!).
Vervolg: http://inbijbelsperspectief.weebly.com/wat-betekenen-de-wereldwijde-mysterieuze-trompetgeluidenin-de-lucht.html
Financieel-economische analisten: ’Ergste crisis ooit is begonnen’
‘Dow Jones zal komende jaren 90% verliezen’ – Wereldhandel
(scheepvaartverkeer) op laagste stand ooit

valt

stil:

Baltic

Dry

Index

Zelfs Canada is bepaald geen goedkope vluchthaven meer:
Bloemkool kost inmiddels € 5,-, een klein potje peper € 12,-, en
een 2,5 l. fles vloeibare wasmiddel € 20,25.
Drie topexperts uit de financiële wereld – Egon von Greyerz
(oprichter Matterhorn Asset Management), Bill Holter
(beurshandelaar en publicist) en klokkenluider Nomi Prins
(voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs)waarschuwen dat wat al jaren wordt gevreesd nu inderdaad is
begonnen: de ergste economische en financiële crisis die de
mensheid ooit heeft gekend, en die overal ongelooflijk veel
rijkdom en welvaart zal wegvagen. Von Greyerz haalt Voltaire aan, die in 1929 zei dat ‘papiergeld vroeg of
laat naar zijn intrinsieke waarde terugkeert: NUL.’
Westen zal strijd tegen goud verliezen
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Al jaren weten Westerse regeringen de goudprijs met succes laag te houden door enorme hoeveelheden
van het edelmetaal te verkopen. Althans, wat goud op papier betreft. De vraag naar fysiek, dus echt tastbaar
goud, is juist groter dan ooit tevoren, vooral in China.
De Westerse landen willen goud zo laag mogelijk houden, omdat een hoge koers hun financieeleconomische wanbeleid aan het licht zou brengen. Neem nu de Amerikaanse Federal Reserve, dat net als
de Europese Centrale Bank jarenlang de rente extreem laag hield en massaal de geldpersen aanzette. Dit
zorgde voor enorme stijgingen op de beurzen. De echte economie bleef echter zwaar achter.
Terwijl de economie van de VS juist verder afzwakt, besloot de FED onlangs de rente weer iets te verhogen.
Volgens von Greyerz zal dit dermate ernstige gevolgen hebben, dat de rente snel weer verlaagd zal worden
en de geldpersen opnieuw worden aangezet. De wereld heeft nog steeds vertrouwen in de naar verhouding
sterke dollar, maar overal zijn duidelijke signalen dat almaar meer olie producerende landen stap voor stap
de dollar loslaten.
‘Dow Jones zal 90% verliezen’
Goud is in dollars nog zwak, maar in andere munten juist sterk. Aandelen hebben het in papiergeld
weliswaar heel goed gedaan, maar tegenover goud juist uitgesproken slecht. Von Greyerz voorspelt dat de
Dow Jones de komende jaren 90% zal verliezen, wat de Amerikaanse beurs naar het niveau van 1980 zal
terugbrengen.
Schulden wereldwijd geëxplodeerd
Sinds 2008 namen de wereldwijde schulden met 50% toe naar € 230 biljoen. Bovendien bestaan er nog voor
maar liefst € 1,5 biljard aan voornamelijk waardeloze derivaten (o.a. keer op keer opnieuw ‘ingepakte’ en
verkochte financiële producten met een zeer hoog speculatief gehalte).
‘Ergste crisis ooit’
Von Greyerz: ‘Vergeleken bij waar wij in de komende 5 jaar doorheen moeten, was 2008 slechts een testje.
Voordat de wereld weer kan groeien, moeten de wereldwijde aandelen- en schuldenzeepbellen worden
opgeblazen. Nemen we daar de zeer gevaarlijke geopolitieke situatie bij, dan hebben we het ‘perfecte
scenario’ dat tot de ergste crisis die de wereld ooit heeft beleefd zal voeren.’ (1)
Bill Holter: ‘We staan aan de poort van de hel’
Publicist, financieel expert en voormalig aandelenhandelaar Bill Holter ziet eveneens het begin van een
nieuwe financiële crisis, ‘die deze keer te groot is om door staten en centrale banken te worden opgevangen.
En nu is het zover, de instorting is begonnen... We staan aan de poort van de hel.’
Holter wijst erop dat de markt voor aandelen met een hoge rente aan het instorten is, en er nu al tientallen
miljarden zijn verloren op de derivatenmarkt. ‘Die verliezen zijn zó hoog, dat er overal lijken moeten komen.
De verliezers zullen de winnaars niet kunnen betalen, en daardoor worden ook de winnaars verliezers.’ (2)
De sterk afgezwakte wereldhandel –zo staat de Baltic Dry Index, die het wereldwijde vrachtvervoer per schip
in kaart brengt, onder de 400, de laagste stand ooit- zal niet voldoende cash opbrengen om de enorme
schulden te kunnen blijven financieren.
Munt ingestort: Torenhoge prijzen in Canada
Actuele ontwikkelingen laten zien dat Holter beslist niet overdrijft. Het Amerikaanse WallMart ontslaat
wereldwijd 16.000 mensen en sluit 269 vestigingen. In bijvoorbeeld Canada zijn de prijzen van groenten en
andere levensmiddelen geëxplodeerd nadat de Canadese dollar in een duikvlucht belandde. Voorbeelden: 1
komkommer: $ 3,-. (€ 1,90). Bloemkool: $ 8,- (€ 5,06). Vloeibaar wasmiddel (2,5 l.): $ 32,- (€ 20,25). Pak
Cornflakes: $ 16,- (€ 10,13). Klein potje zwarte peper: $ 19,- (€ 12,-). (3)
De Amerikaanse dollar is nog steeds het fundament voor het wereldwijde financiële systeem, ‘maar als deze
als laatste van alles valt, zullen de financiële markten en de levensstandaard overal ter wereld instorten... Op
een zekere maandag zullen de markten niet meer opengaan.’ (2)
Nomi Prins: Crash en Depressie zijn reeds begonnen
Ook Nomi Prins, voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs, het omgevallen Bear
Stearns in Londen en het beruchte Lehman Brothers, schrijft dat ‘de crash reeds is begonnen.
Prins werd in 2004 een klokkenluider met haar boek ‘Other People’s Money: The Corporate Mugging
(brutale beroving) of America’, waarin ze uitgebreid beschreef hoe onvoorstelbaar corrupt het huidige
financiële systeem is. Volgens Prins geeft de financiële elite in de bankenwereld ‘geen lor om de gewone
bevolking, zolang die kan worden gebruikt om hun eigen vermogen te vergroten.’
Hoogstwaarschijnlijk dit jaar begint een financiële crisis die veel erger zal zijn dan die van 2008. ‘Gezien de
verliezen bij banken wereldwijd, bestaat de mogelijkheid dat alle landen veel sneller in de afgrond worden
gestort als tijdens de subprime crisis. De hele wereld is fragiel.’ Landen zoals Brazilië ‘zijn nu al in een
Depressie beland’, die zich over de hele planeet zal verspreiden, en uiteindelijk ook de VS –en de EU- zal
treffen. Daarom raadt Prins mensen aan om nu al hun geld van hun bankrekeningen te halen.
Xander - (1) Kingworld News via N8wächter ; (2) Gold Reporter ; (3) Zero Hedge ; (4) USA Watchdog via
N8wächter
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Bijzonder opmerkelijke berichten, verzameld door Hans Holtrop
1.
Worden Carnavalsfeesten in Europa van zondag 7 februari – dinsdag 9 februari 2016
afgelast wegens op grote schaal dreigende verkrachtingen door moslims ?
http://pamelageller.com/2016/01/more-cities-reports-of-muslim-sex-attacks-on-new-years-eve-in-zurichhelsinki.html/
Linkse Politieke Correctelingen werken samen met Islam en steunen voorstel tot afschaffing van Carnaval.
Tijdens “Oud- en Nieuw Feest” in Keulen afgepakte mobieltjes teruggevonden in moslimvluchtelingenasylcentra rondom Keulen :
http://pamelageller.com/2016/01/cellphones-stolen-during-cologne-rape-jihad-found-at-refugee-housingcenters.html/
2.
Joodse Staat Israel laat toe, dat gewapende Hamas-aanhangers in Jerusalem deelnemen aan een optocht :
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/206111#.Vo_dCxXhCM8
Betekent, dat de Joodse Staat Israel, i.c. de liberale Likud van Mileikowsky / Netanyahu géén controle heeft
over loslopende tweebenige moslimterroristische beesten in een wijk in Noord-Oost Jerusalem. Maar wel
jonge religieuze zionisten, die strijden voor controle van de Joodse Staat Israel over Judea, Samaria,
Jerusalem gevangen zet en martelt. De liberale Likud laat haar smerige gezicht zien.
3.
Als Texas 33 andere Amerikaanse Staten weet te winnen voor een Constitutionele Conventie,
wordt de macht van de zwarte Jihadist in het Witte Huis drastisch ingeperkt :
http://www.truthrevolt.org/news/texas-gov-wants-take-back-states-rights
4.
Frau Merkel, die haar opleiding en training in Moskou heeft gehad, waar zij werd gehersenspoeld door de
Communistische Partij, heeft Politie van Keulen opdracht gegeven, géén cijfers naar buiten te brengen over
de massale verkrachtingen tijdens Oud en Nieuw in Keulen, Frankfurt, Stuttgart, enz. Frau Merkel heeft in
2015 één miljoen moslims toegelaten tot Duitsland en eist nu van de andere Europese Staten, dat zij ook
een deel van die gelukzoekers toelaten op hun grondgebied. Polen, Tjechië hebben Frau Merkel midden in
haar gezicht uitgelachen :
http://freedomoutpost.com/2016/01/germanys-largest-newspaper-police-covering-up-extent-of-muslimmigrant-sex-crimes/
Duitsland herbergt nu twaalf miljoen moslims… die met hun fascistische Islam-ideologie het kunstje van
Adolf Hitler gaan herhalen. Frankrijk : vijftien miljoen moslims Engeland : negen miljoen moslims Nederland :
iets meer dan twee miljoen moslims Binnen twee generaties is Europa Islamitisch geworden. Dan heeft de
Islam de Derde Ronde gewonnen. Tenzij de bevolkingen in Europa op tijd wakker worden en massaal gaan
stemmen op partijen, die helemaal niet “Politiek Correct” zijn.
http://joostniemoller.nl/2016/01/ook-na-keulen-ontkent-rutte-het-bestaan-van-een-verkrachtingscultuur/
5.
In moslimkringen worden Israelische moslim Arabieren als Palestijnen gezien :
http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2833
Kijk en luister eens naar de preek van de Imam over Gaza.
Dat wordt in Den Haag geleerd in de as-Soennah moskee :
http://www.al-yaqeen.com/mediatheek/vrijdagprekenVideos.php
Preek over Gaza : “De schreeuw vanuit Gaza” : http://www.al-yaqeen.com/mediatheek/video.php?id=250
Dan begrijpt u het volslagen verwarde denken van moslims,
waarin tegelijkertijd de woede en haat is aangewakkerd tegen niet-moslims
Een hersenspoeling van ongekende omvang.
VVD-Burgemeester van Aartsen van Den Haag werkt hard samen met de fascistische moslims van de asSoennah moskee en bereidt op die weg de overneming van de macht door moslims voor.
De Quisling (landverrrader) Van Aartsen ! Rotterdam zit opgezadeld met PvdA-Ahmed Aboutaleb,
die als vrome moslim : Taqya uitvoert. Leider van moslim Palestijnen keurt het vermoorden van Joden goed :
http://likud.nl/2016/01/abbas-dit-is-een-vreedzame-opstand/
En Nederland maar doorgaan met het maandelijks betalen van bloedgeld aan deze leiders.
Europa geeft jaarlijks € 800 miljoen euro aan deze moordenaars van Joden !
6.
1180 gedocumenteerde bewijzen van corruptie, leugens, huichelarij van de zwarte moslim-marxist / jihadist
in het Witte Huis :
http://freedomoutpost.com/2016/01/1180-documented-examples-of-barack-obamas-lying-lawbreakingcorruption-cronyism-hypocrisy-waste-etc/
Eén van de krachtigste wapens van de Islam is : “TAQYA”. Taqya : liegen om je doel te bereiken.
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Vriendelijk glimlachen in iemands gezicht en tegelijkertijd hem diep in je hart haten, dood wensen, hem
willen vermoorden.
7.
In Westerse democratieën worden bekentenissen onder dwang, verkregen d.m.v. martelingen, terzijde
geschoven. Gaat Israel bekentenissen onder dwang wél gebruiken ?
http://www.jpost.com/Opinion/Into-the-fray-Presumption-of-guilt-440810
8.
De zwarte Jihadist in het Witte Huis doet een gooi naar de functie van Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties per 31 december 2016 :
http://www.nowtheendbegins.com/obama-privately-campaigning-to-take-over-as-un-secretary-general/
Het originele geboortecertificaat van Barak Hoesseini Soetoro / Obama nog steeds niet boven water.
Feitelijk is hij in Kenia geboren op 4 augustus 1961, dus volgens de Constitutie van Amerika kon hij
géén President van Amerika worden. Alleen personen, geboren in Amerika kunnen zich kandidaat stellen
voor President van Amerika. “Michèle” Obama is een omgebouwde basketballspeler, die door Barak
Hoesseini Soetoro / Obama wordt aangesproken met : Michael.
Van de twee dochters zijn de geboortecertificaten in het geheel niet bekend.
https://www.youtube.com/watch?v=tVGxq61McCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vdeq206ZjA4
Aan de lijnen in het gezicht van Barak Hoesseini Soetoro / Obama valt af te lezen, dat hij als gevolg van zijn
vele homosexuele kontakten HIV heeft opgelopen, dat met zware medicijnen wordt onderdrukt.
De linkse media verkopen de “Familie Obama” aan het Amerikaanse publiek als een “Happy American
Family”. Maar zoals zoveel op TV, is niet alles wat we te zien krijgen, de werkelijkheid.
9.
Wereldmacht is in handen van de Orde van Jezuïeten, die vele machtige Instituten onder controle heeft :
-FED : Federal Reserve System (Centrale Bank van Amerika) : Particuliere organisatie
-ECB : Europese Centrale Bank, die maandelijks € 60 miljard aan Staatsobligaties
opkoopt en daarmee schuldenlanden Italië, Spanje, Frankrijk, enz. voorziet van zeer goedkoop geld, zodat
deze Overheden kunnen doorgaan met spenderen.
ECB veroorzaakt zeer lage rente, waardoor pensioenen niet worden geindexeerd.
Koopkracht wordt weggehaald bij gepensioneerden en overgeheveld naar miljoenen moslimvluchtelingen
en andere profiteurs van sociale voorzieningen.
-Wereldwijde R.K.-kerk.
-CFR : Council on Foreign Relations, waarin de 3.000 machtigste mensen van
de Westerse wereld (Amerika) zitten. Ook CFR is een particuliere organisatie…
-Illuminati en Vrijmetselaars : https://www.youtube.com/watch?v=ForvEyNABs8
Als u tijd heeft, luister dan naar deze opname van 1967.
10.
De moslim-verkrachtingsmaand November in Zweden :
http://nl.gatestoneinstitute.org/7195/zweden-verkrachtingen-vrijspraak-afgesneden-hoofden
Redding van Europa alleen nog mogelijk door massaal te stemmen op die partijen, die tegen de Politieke
Correctelingen zijn, die de massale instroom van “moslimvluchtelingen” steunen.
11.
Linkse Politiek Correcte Bestuurders geven opdracht aan Politie demonstratie van PEGIDA in Keulen,
afgelopen zaterdagmiddag te verstoren :
http://joostniemoller.nl/2016/01/politie-stopt-met-geweld-vreedzame-pegida-demo-in-keulen/
https://www.youtube.com/watch?v=R_rvAeJzYZQ
12.
NGO’s, die de Joodse Staat Israel beschadigen :
http://www.israelnationalnews.com/More/Album.aspx/1/86608#.VpIFHRXhCM8
NGO’s : https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie
13.
En weer neemt de Overheid haar toevlucht tot een advocaat, die precies doet wat de Overheid
van haar verlangt : http://www.klokkenluideronline.is/2015/01/moordenaar-borst-heeft-spookadvocaat/
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Bevolking begint werkelijke gevaar te herkennen
Naarmate er toch steeds meer mensen wakker worden, wordt het
steeds moeilijker voor de staatspropaganda om de bevolking te
programmeren.
Steeds meer ontwaakten beginnen in te zien dat het werkelijke
gevaar voor ons niet afkomstig is uit Rusland.
Staatsmedia zoals de Telegraaf blijven hun uiterste best doen om
Rusland zoveel mogelijk zwart te maken.
Zo weet Telegraaf correspondent Pieter Waterdrinker het in zijn
column voor te laten komen alsof Rusland een vulkaan is die binnenkort gaat exploderen omdat president
Poetin een opstandige bevolking niet meer onder controle zal weten te houden. Een bevolking die zwaar lijdt
onder de gedevalueerde Russische Roebel en die niet meer zo gemakkelijk op buitenlandse vakanties kan
gaan als voorheen omdat die reizen voor een Rus steeds duurder worden. Als informatiebron hanteert hij de
verhalen van zijn Russische kapster. Dat is ook de opdracht die de Telegraaf heeft gekregen: maak Rusland
zo zwart mogelijk en benadruk vooral dat het een geïsoleerd land is dat zwaar lijdt onder de sancties. Dat dit
laatste volkomen terecht is vanwege het onbeschaamde gedrag van Poetin die alleen maar uit is op macht
en zelfverrijking. Daardoor vormt Rusland een groot gevaar voor ons allemaal.
Dat is dan ook wat er op de instructies staat die de Telegraaf, namens Washington, ontvangt.
De boodschap is dat we nog even moeten volhouden met de broodnodige sancties want dat dan Rusland
uiteindelijk wel door de knieën zal gaan.
Natuurlijk heeft ook Rusland te lijden onder de lage olieprijzen, net zoals ieder olie exporterend land, maar
van het geïsoleerd zijn zoals men wil doen voorkomen, is absoluut geen sprake.
Rusland heeft ondertussen de banden met China verstevigd en heeft samen met de BRICS landen een
nieuwe bank opgericht. In juli vorig jaar werd de New Development Bank (NDB) opgericht als tegenhanger
van de door Amerika en Europa gedomineerde Wereldbank en IMF.
De Russen hebben verder de banden met een land als Iran nog verder aangehaald. En deze laatste heeft
nu opeens weer ongeveer 100 miljard Dollar aan bevroren tegoeden ter beschikking nadat de sancties tegen
hen inmiddels weer zijn opgeheven.
Van die 100 miljard Dollar zal ongetwijfeld een fiks deel worden gebruikt om Russische wapens te kopen.
Daarnaast is Rusland hard aan het werk gegaan om zoveel mogelijk olie- en andere transacties uit te voeren
in eigen of lokale valuta in plaats van Amerikaanse Dollars. Dit alles zal op termijn leiden tot het einde van
de Petrodollar en daardoor grote problemen veroorzaken voor de Amerikaanse economie zoals wij al eerder
schreven. De kordate manier van optreden in Syrië van Rusland heeft ook veel landen tot nadenken gezet.
Zoals de bevolking van Frankrijk die begrijpt dat wanneer je een einde wilt maken aan terrorisme je dat moet
uitschakelen en niet bewapenen. Rusland heeft het afgelopen jaar grote delen van de wereld ervan bewust
gemaakt dat Washington en bondgenoten de oorlog in Syrië alleen maar erger maken en langer laten duren
vanwege het bewapenen van groeperingen die in feite niets anders zijn dan ISIS strijders in misschien soms
een ogenschijnlijk iets ander jasje.
Het beeld dat een groot deel van de wereld had over Rusland is langzamerhand aan het veranderen en
steeds meer mensen beginnen zich af te vragen wie hier nu eigenlijk “de kwade” is.
Nu komt ineens Japan en dreigt ook nog eens de Amerikaanse plannen te dwarsbomen.
De Japanse premier Abe heeft laten weten dat hij graag weer de dialoog zou aangaan met de Russische
president Poetin. Abe stelt dat de Russische hulp in het Midden Oosten van cruciaal belang is om daar de
bestaande problemen op te lossen. Verder zegt hij dat hij bereid is om naar Moskou te gaan in zijn
hoedanigheid als huidig voorzitter van de G7 landen. Vroeger heette het G8, de club van de acht rijkste en
machtigste landen. Tegenwoordig heet het G7 omdat Amerika het voor elkaar heeft gekregen om Rusland
eruit te knikkeren, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne.
Washington zal niet blij zijn met deze actie van Abe. Deze kan dan ook heel binnenkort een telefoontje
verwachten van het Witte Huis waarin hem nogmaals uitgelegd zal worden dat Rusland een ernstige
bedreiging vormt voor de wereldvrede. Wie weet wel gestraft met een tweede Fukushima-achtige ramp.
Of, misschien begint Amerika eindelijk in de gaten te krijgen dat wanneer ze zo doorgaan niet Rusland de
geïsoleerde grootmacht wordt, maar dat ze dat heel rap zelf zullen zijn.
Dat lijkt echter een beetje op “wishful thinking” want Washington heeft aangekondigd dat het
Nederlandsereferendum dat op 6 april aanstaande wordt gehouden over het associatieverdrag tussen de
Europese Unie en Oekraïne waarschijnlijk het resultaat is van niet aflatende Russische propaganda.
Via de Engelse krant The Telegraph is bekend geworden dat Amerikaanse veiligheidsdiensten een
onderzoek zullen instellen naar eventueel Russische invloeden of financiële bijdragen bij de totstandkoming
van dit referendum. Dat Nederland zelf via onze ambassade geld wegsluist om bepaalde media in Oekraine
te steunen, daarover uiteraard geen woord. Ongetwijfeld zullen er een aantal GeenPeil mensen eindigen
met een dossier in een diep ondergrondse bunker in Nevada en geeft Europa, en dus ook Nederland, er nu
al blijk van dat ze zich in de praktijk niets van de uitslag (de wens van de bevolking) zullen aantrekken.
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Wie weet wordt 2016 dan het jaar waarin de bevolking begint te begrijpen uit welke hoek het werkelijke
gevaar komt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10239:bevolking-begint-werkelijkegevaar-te-herkennen&catid=37:wereld&Itemid=50

Duitse minister: Nog zeker 8 tot 10 miljoen migranten onderweg
Nederland moet omgerekend op minstens 540.000 extra
migranten rekenen
Hoeveel moeten we er nog toelaten? 10 miljoen, 100
miljoen, of zelfs 300 miljoen, zoals Italiaanse media vorig
jaar al voorspelden?
Het hoogtepunt van de migrantencrisis in Europa moet
nog komen. Sterker nog – afgelopen jaar hebben we nog
maar 10% van wat naar ons toekomt voor onze kiezen
gekregen. Volgens de Duitse minister van Ontwikkeling
Müller zijn er namelijk nog zeker 8 tot 10 miljoen
migranten onderweg. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Duitsers dit jaar maximaal ‘slechts’
200.000 migranten wil toelaten (2), maar zoals de hele regering Merkel de afgelopen jaren stug volhoudt,
beweerde ook Müller dat de grenzen afsluiten niet gaat werken. Dat landen zoals Hongarije, Slowakije en
Polen het tegendeel hebben laten zien, negeerde hij.
Als de 60.000 die vorig jaar in Nederland aankwamen ook ‘maar’ 10% zijn, dan kunnen we ons schrap
zetten voor nog zeker 540.000 vrijwel uitsluitend islamitische migranten. Dat betekent dat er sinds vorig jaar
e
een stad ter grootte van ongeveer Rotterdam (de 2 stad van ons land) bomvol moslims –waarvan 8 van de
10 jonge mannen- bijkomt.
‘We kunnen geen hek om Europa zetten’
CSU-minister Müller waarschuwde dat we ‘de grootste vluchtbewegingen’ nog moeten krijgen. De bevolking
van Afrika zal zich in de komende decennia verdubbelen. Volgens hem zouden er in de Sahara inmiddels
een miljoen mensen op de vlucht zijn gestorven. Hij gaf hier echter geen bronnen noch bewijzen voor, en dat
was overduidelijk vanwege wat hij vervolgens stelde:
‘We zijn allemaal deel van een geglobaliseerde wereld. Wij kunnen geen hekken om Duitsland en Europa
bouwen. Als de mensen lijden, zullen ze komen.’ Wel gaf hij toe dat het aantal van 1,1 miljoen migranten in
één jaar (volgens andere bronnen 1,5 miljoen, inclusief degenen die in de illegaliteit zijn verdwenen) ‘te hoog
is om met succes te integreren’.
Europeanen schuldgevoel aangepraat
Müller eiste geheel volgens het politiek-correcte draaiboek dat de Europeanen ‘hun verantwoordelijkheid’
moeten nemen, omdat wij onze welvaart ‘over de rug van de ontwikkelingslanden’ zouden hebben
opgebouwd. ‘Dat gaat niet lang meer goed. De spanningen ontladen zich. Dan maakt het niet uit wat we hier
besluiten. De mensen zullen ons niet vragen of ze kunnen komen.’
De minister verwoordde hiermee de –overigens onbewezen- ultralinkse visie dat Europa ‘schuldig’ is aan de
armoede en ellende in de Derde Wereld, en daarom onbeperkte massa immigratie zou moeten toestaan.
Italiaanse media berichtten vorig jaar al dat het in dat geval niet om 10 miljoen, en zelfs niet om 100 miljoen,
maar om maar liefst 300 miljoen mensen –voornamelijk moslims- gaat die naar Europa zullen gaan.
Ontwikkelingshulp werkte averechts
Zoals altijd negeerde ook hij de vele tientallen miljarden die Europa reeds in de Derde Wereld heeft
geïnvesteerd, zonder resultaat. Sterker nog, steeds meer analisten en experts zeggen dat die financiële hulp
juist averechts gewerkt heeft, omdat het corrupte regimes –die alle rijkdom voor zichzelf hielden en hun
eigen bevolking lieten stikken- in stand heeft gehouden.
Niet massa immigratie, maar het helpen opbouwen van deze landen is daarom de enige echte remedie
tegen de daar heersende armoede en ellende. Het hierheen halen van zoveel mogelijk mensen berooft de
Derde Wereld juist van de broodnodige arbeidskrachten om die (weder)opbouw mogelijk te maken.
Bovendien zal de Europese welvaartsstaat door de komst van zóveel gelukszoekers volledig instorten,
waardoor Europa straks zélf een Derde Wereldgebied wordt, en wij helemaal niemand meer kunnen helpen.
Maar dat is, zoals we in het vorige artikel ook al stelden, juist de bedoeling van de VS en de meeste linkse
organisaties, en overigens ook van de eurofielen in Brussel, omdat die de instorting van onze landen hopen
aan te grijpen om hun grote droom, een Europese Superstaat, te kunnen realiseren.
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine, (2) Die Welt
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitse-minister-Nog-zeker-8-tot-10-miljoen-migranten-onderweg
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Geen ontkomen aan de onderhuidse microchip (video)
Mensen die niet in de gaten hebben wat er nu allemaal gebeurt,
zullen straks op een hele ruwe manier wakker worden.
Die zullen zich dan de nog resterende haren uit het hoofd rukken en
jammeren dat niemand hen heeft gewaarschuwd.
Om te weten hoe de nabije toekomst er in ons land zal uitzien,
hoeven we alleen maar te kijken naar wat er nu gebeurt in het land
dat samen met Australië ook wel de proeftuin van de New World
Order wordt genoemd, Zweden.
Zij zijn verder in het vluchtelingentraject dan welk ander Europees land dan ook, verder met het uitbannen
van contant geld en als ook met het de bevolking rijp maken voor de onafwendbare rfid microchip.
Mensen die denken dat dit niet gaat komen, zullen ooit een illusie armer worden en waarschijnlijk is het dan
te laat.
Het is natuurlijk niet voor niets dat er wereldwijd zoveel haast wordt gemaakt met het uitbannen van contant
geld. Op het moment dat dit eenmaal is gebeurd, is dat namelijk ook het moment dat de microchip verplicht
zal kunnen worden ingevoerd.
De reden dat het op dat moment verplicht zal kunnen worden, is eenvoudig. Mensen die niet meer
beschikken over middelen om zelf te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en daarvoor voor de
volle honderd procent afhankelijk zijn van de door de overheid gecontroleerde elektronische
(betaal)systemen, hebben niets te willen.
Die kan je gewoon dicteren wat er gaat gebeuren. En twee dingen die honderd procent zeker op dat
verplichte programma staan, zijn vaccinaties en het onderhuids dragen van een microchip.
Men zal vooral wat de microchip betreft dit in eerste instantie niet als dwang doen voorkomen want dan gaan
er nog teveel mensen steigeren. Nee, het wordt in dit stadium vooral verkocht aan het publiek met de
toverwoorden “gemak” en veiligheid.
Een woord als gemak zal het vooral bij de jongere generatie goed doen want gemak betekent dat ze nog
minder zelf hoeven doen.
Daarom is Zweden nu in het nieuws over allerlei zaken die betrekking hebben op de komende verplichte
microchip implantatie van burgers.
Zo was deze week in een Belgische publicatie het volgende te lezen:
Veel werknemers zijn het al gewoon dat ze zich met een chipkaart moeten presenteren om toegang te
krijgen tot de werkvloer. Het Zweedse technologiebedrijf Epicenter gaat echter nog een stap verder en biedt
aan zijn personeel de mogelijkheid om die chip te laten inplanten. Op die manier hoeven de medewerkers
nooit meer voor een gesloten deur te blijven staan omdat ze hun kaart vergeten zijn.
Epicenter stelt zijn werknemers voor een RFID-chip te laten implanteren. De chip zendt een radiosignaal uit
dat tot op enkele meters afstand kan worden uitgelezen.
De biohacking-groep die het systeem voor Epicenter ontwikkelde, zegt echter enkel voordelen te zien. De
ontwikkelaars voorspellen dat de ingebouwde sensoren en chips mensen uiteindelijk de mogelijkheid zullen
bieden zich op het internet-of-things aan te melden.
Op die manier zou de gebruiker onder meer de mogelijkheid krijgen informatie over zijn eigen gezondheid in
te winnen, terwijl machines zich ook automatisch aan de voorkeuren van de individuele consument zullen
kunnen aanpassen.
Iedere keer worden de vele voordelen van een geïmplanteerde microchip benadrukt en die zijn er misschien
ook wel, maar wegen absoluut niet op tegen de enorme bezwaren die er ook aanhangen.
Zo ook in een uitgebreid artikel afgelopen week in de Engelse Telegraph, waarbij iemand voor de eerste
keer met een geïmplementeerde microchip de hele weg op het vliegveld van de veiligheidscontrole tot aan
het instappen bij de gate aflegt zonder een fysiek stukje papier zoals een boarding pass.
Ook dit vond plaats in Zweden op het vliegveld van Stockholm, waar Andreas Sjöström, vice president van
het bedrijf Sogeti met een geïmplementeerde NFC chip langs alle controles liep.
Near Field Communication of NFC is een contactloze communicatiemethode die gebruikmaakt van de ISMfrequentieband op 13,56 MHz. NFC heeft doorgaans een bereik van ongeveer 10 centimeter.
Ook hier wordt uiteraard het gemak aan alle kanten benadrukt. https://youtu.be/ORDjQU5pBc0
We bevinden ons nu in de fase waarin het publiek vertrouwd wordt gemaakt met de microchip, de
fantastische mogelijkheden die dat biedt, het grote gemak en vooral ook benadrukken dat dit allemaal
gebeurt op geheel vrijwillige basis.
We spoelen een stukje vooruit in de tijd. Het is nu zomer 2017:
Er is een datum vastgesteld waarop contant geld niet meer gebruikt mag worden en iedereen haast zich om
het contant geld dat ze nog bezitten (verplicht) te storten op een bankrekening.
Deze maatregel is versneld ingevoerd in de gehele Europese Unie nadat bleek dat de mini nuke (kernbom)
die door terroristen onlangs in het centrum van Berlijn tot ontploffing is gebracht, gekocht en betaald was
met contant geld.

NIEUWSBRIEF 241 – 31 JANUARI 2015 – PAG. 13

In alle Europese parlementen wordt nu druk gedebatteerd over dat gebleken is dat met geïmplanteerde
microchips diezelfde terroristen nooit in staat zouden zijn geweest om met valse paspoorten illegaal
Duitsland binnen te komen.
Als iedereen een microchip had gehad dan waren die vele slachtoffers in Berlijn nog in leven geweest.
De rest is op dat moment historie....
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10236:geen-ontkomen-aan-deonderhuidse-microchip&catid=20:het-complot&Itemid=33

Telegraaf propaganda loopt spuigaten uit
Aan alle kanten wordt de aanval ingezet op al die dingen die een doorsnee
burger nog een beetje het gevoel geven van een stukje vrijheid.
Zoals contant geld en het betalingsmiddel dat buiten de controle van de
bankiers valt, de Bitcoin.
Iedere vrijheid die een burger heeft, is een doorn in het oog van de
overheden en hun opdrachtgevers, de bankiers. En zeker als het te maken heeft met geld, dan moet en zal
dat of in verband gebracht worden met terrorisme of met criminaliteit.
En daarmee scheppen ze dan een vrijbrief voor zichzelf om dat vervolgens van de burgers af te pakken.
De Bitcoin is al jaren een doorn in het oog van de banken, want hetgeen de Bitcoin toch wel volkomen uniek
maakt, is dat het buiten controle van de banken staat. En als er iets is dat de Rothschild en consorten nooit
zullen accepteren is dat er monetaire zaken plaats vinden buiten hun controle.
Dus, er zal alles aan worden gedaan om de Bitcoin in een kwaad daglicht te stellen en net zoals met contant
geld gebeurd zal men er alles aan willen doen om Bitcoins te associëren met criminele activiteiten.
Nog even een stukje uit een eerder artikel over wat Bitcoins precies zijn:
“Bitcoin is een vorm van elektronisch geld en tevens de naam van de open source software die is ontworpen
om gebruik te faciliteren. Bitcoins, afgekort BTC, kunnen worden opgeslagen op een personal computer in
de vorm van een wallet bestand of worden beheerd door een derde partij/portemonneedienst. In beide
gevallen kan het geld naar een ander worden verzonden via het internet door iedereen met een
Bitcoinadres.
In tegenstelling tot de meeste valuta is Bitcoin niet afhankelijk van het vertrouwen in een centrale uitgevende
instelling. De peer-to-peer technologie van Bitcoin en het ontbreken van centrale administratie maken het
praktisch onmogelijk voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van Bitcoins te manipuleren of meer
inflatie te induceren dan er van tevoren is vastgelegd”.
Steeds duidelijker wordt welke smerige rol de Telegraaf speelt in onze maatschappij. Het fungeert als een
verlengstuk van Wall Street, in combinatie met de door de Bilderberg Groep aangestelde managers in Den
Haag die het predicaat regering voeren. En dus zie je gisteren grote koppen bij dit blad verschijnen met de
titel “Bitcoinbende in de boeien”. Als je dan wat verder leest, dan gaat het helemaal niet over Bitcoins maar
over een aantal jonge knapen die handelden in drugs via internet en die daarbij naast gewoon geld ook
gebruik maakten van Bitcoins. Het accent in het artikel ligt totaal niet op de gepleegde misdaden, maar op
het feit dat er Bitcoins werden gebruikt. Het is dus een bende drugshandelaars die is opgepakt, geen
Bitcoinbende.
En dan zie je dat de Telegraaf bewust wordt ingezet voor een stuk propaganda, want ze verraden zichzelf:
De Telegraaf was exclusief aanwezig bij de actie en sprak na afloop met de teamleiders achter het
onderzoek.
Er vindt een actie plaats van Justitie en/of de FIOD om een bende criminele drugs- en wapenhandelaren op
te pakken en de Telegraaf is daar exclusief bij aanwezig.
Wat heeft de Telegraaf te zoeken bij acties van Justitie of de Belastingdienst? Waarom zijn wij niet
uitgenodigd bij die actie? De reden is natuurlijk, dat wanneer wij uitgenodigd zouden zijn geweest er een
heel ander verhaal was verschenen dan er nu aan de Nederlandse bevolking wordt voorgeschoteld.
Er wordt niet de waarheid vertelt, maar er wordt aan de bevolking gesuggereerd dat Bitcoins slecht zijn, dat
mensen die Bitcoins gebruiken waarschijnlijk misdadigers zijn.
Deze digitale munt staat niet onder toezicht van banken en groeit om die reden de laatste jaren sterk in
populariteit. Het ontbreken van controle en het gemak waarmee bitcoins razendsnel (digitaal) over de hele
wereld verplaatst kunnen worden, maakt dit betaalmiddel aantrekkelijk voor criminelen.
Wederom een smerig stuk propaganda van de bovenste plank.
En waarom stelt niemand van de Nederlandse politici vragen over het feit dat een krant als de Telegraaf
exclusief aanwezig is bij acties van Justitie?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10245:telegraaf-propaganda-looptspuigaten-uit&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Schending van mensenrechten in Nederland
Wij Nederlanders staan altijd vooraan wanneer het gaat om het
anderen wijzen op schending van de mensenrechten.
Zoals Minister Koenders die oproept om de Syrische president Assad
in Den Haag te berechten, terwijl hij zelf lid is van een regering die de
mensenrechten in eigen land schendt.
Voor het oog van de wereld leven wij in een ontzettend beschaafd
land, waar een groot deel van de bevolking politiek correct door het
leven gaat en vooral erg met zichzelf ingenomen is.
Wij Nederlanders gaan er, vooral in het buitenland met een slok op, graag prat op dat de zaken bij ons zo
goed geregeld zijn en als we dan toch bezig zijn dan zijn we ook heel goed met het wijzen met het vingertje
naar anderen. Zoals de werkelijk ongehoorde brutaliteit van Koenders (Minister van Buitenlandse Zaken) die
het volgende weet te vertellen:
President Assad moet door het Internationaal Strafhof in Den Haag worden berecht. Minister Koenders vindt
dat een belangrijk punt, zei hij in het Haagsch College. "Iemand die zo veel bloed aan zijn handen heeft, die
moet zich voor een rechter verantwoorden."
Koenders zei dat er geen vrede in Syrië mogelijk is, zolang Assad nog aan de macht is. "Ik weet precies wie
er verantwoordelijk is voor de grote migratiestromen van dit moment en dat is hij."
Wat Koenders denkt te weten, heeft hij te horen gekregen van zijn baas, de Skull and Bones man
enaartsleugenaar John Kerry (Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken) en dat is allesbehalve de
waarheid. Wij Nederlanders hebben bloed aan onze handen voor het onvoorwaardelijk steunen van een
regime dat niets anders doet dan het plegen van staatsgrepen en andere smerige trucs uithaalt om leiders
van landen die ons niets hebben misdaan uit het zadel te
werken.
Bert Koenders is een man die op hoort te komen voor het volk.
Lid van de Partij van de Arbeid. Het woord zegt het al,
arbeiders. Mensen die iedere dag keihard moeten werken om
een karig belegde boterham te verdienen.
Deze arbeiders hebben nu een man als Koenders die hen
vertegenwoordigt. Koenders die nu bij het elite clubje hoort,
daar zo trots als een aap op is en die misschien binnenkort wel
een keer langs mag komen bij de Bilderbergconferentie net
zoals zijn partijgenoot Samson. Hij is dan misschien zo trots als een aap dat hij nu bij de club hoort, maar hij
kletst als een kip zonder kop. Zowel Koenders als Kerry doen wat hen wordt opgedragen door de bankiers
van Wall Street. De bankiers die besloten hebben dat er een gaspijplijn moet komen van Qatar door Syrië
naar Europa om Rusland de dwars te zitten met hun energieleveringen naar Europa.
We praten dan over dezelfde Koenders die deel uitmaakt van een regering die op talloze fronten zelf terecht
zou moeten staan in Den Haag.
Voor het Internationaal Strafhof voor het medeplichtig zijn aan het plegen van staatsgrepen in landen waar
ze niets te zoeken hebben en voor het schenden van de mensenrechten in eigen land.
Koenders die als een papegaai de woorden van John Kerry napraat, zou zich heel druk moeten maken over
de dingen waarvoor hij als lid van de regering verantwoordelijk is.
Hoe kan het zijn dat in een beschaafd land zoals wij graag gezien worden in de wereld, mensen nog steeds
in de gevangenis worden gegooid omdat ze geen geld hebben? Welk beschaafd land doet zoiets?
Het grootste deel van de betreffende mensen zijn zij zonder hoge opleiding en mooie banen. Het zijn
mensen die vaak lid zijn van de Partij van de Arbeid, de partij van Koenders. De partij die ook in de regering
zit en die het prima vindt dat arme medeburgers die geen geld hebben daarom moeten worden opgesloten.
In het jaar wat net is afgelopen, 2015, zijn er maar liefst 21.000 mensen in de cel gegooid omdat ze geen
geld hadden om een boete te betalen. Daarnaast zijn er door Justitie in totaal 140.000 verzoeken ingediend
bij de rechtbank om mensen te mogen opsluiten voor het niet kunnen betalen van hun boete.
Dat zijn de feiten in een land dat het ongehoorde lef heeft om andere landen te veroordelen voor het
schenden van de mensenrechten.
Dat is net zo hondsbrutaal als een Koenders die medeschuldig is aan het plegen van staatsgrepen en dan
vervolgens naar iemand anders durft te wijzen omdat die bloed aan zijn handen zou hebben.
Dan bovendien ook nog doen alsof je de arbeiders vertegenwoordigt. Dezelfde groep die als eerste in
aanmerking komt om opgesloten te worden wanneer ze de overheid niet kunnen betalen omdat diezelfde
overheid ze in opdracht van de bankiers via bezuinigingen al heeft leeggeplunderd.
Laten we in 's hemelsnaam zorgen dat mensen in dit land die in de financiële problemen zijn gekomen,
worden geholpen en niet worden behandeld als ordinaire criminelen.
Zolang dat niet gebeurt, worden de mensenrechten in dit land aan alle kanten geschonden.
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Wat niet veel mensen schijnen te weten, is dat ieder mens 30 basisrechten heeft.
In totaal staan er 30 rechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een
document dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend.
Nederland is lid van de Verenigde Naties en dient zich dus te houden aan deze rechten van de mens.
Met het opsluiten in de gevangenis van mensen die geen geld hebben om de overheid te betalen, zijn ze
sowieso in overtreding van Artikel nummer vijf.
5) Geen marteling Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.
Wanneer iemand die geen misdaad heeft begaan, wordt opgesloten in de gevangenis dan zal dit in veel
gevallen een traumatische ervaring opleveren. Dat is martelen en er staat duidelijk dat niemand het recht
heeft om ons pijn te doen of te martelen. De Nederlandse overheid martelt mensen psychisch door ze te
vernederen en op te sluiten zonder dat ze enige misdaad hebben begaan.
Daarom hoog tijd om die arrogante Koenders en zijn Haagse kornuiten voor het Internationaal Strafhof te
dagen voor het schenden van de mensenrechten in eigen land.
Voor wie ze nog niet kent, volgen hierna de rechten waarvan men vindt dat ieder mens die heeft. Als je goed
kijkt dan zie je dat ze in Den Haag nog wel een paar andere mensenrechten schenden ook met het opsluiten
in de gevangenis van onschuldige burgers die geen geld hebben.
Wat dacht je van Artikel 9: geen oneerlijke gevangenschap?
1) We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren
We worden allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden
allemaal gelijk behandeld moeten worden.
2) Discrimineer niet
Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze verschillen.
3) Het recht op leven
We hebben allemaal het recht op leven en te leven in vrijheid en veiligheid.
4) Geen slavernij
Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij mogen niemand tot slavernij dwingen.
5) Geen marteling
Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.
6) Je hebt rechten, waar je ook gaat
Ik ben een individu, net als jij!
7) Voor de wet zijn we allen gelijk
De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.
8) De wet beschermt jouw mensenrechten
We kunnen allemaal een beroep doen op het rechtsstelsel wanneer we niet eerlijk behandeld worden.
9) Geen oneerlijke gevangenschap
Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden of ons het land
uit te sturen.
10) Het recht op een proces
Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten, mogen zich niet
door anderen laten beïnvloeden omtrent de rechtsgang.
11) We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen
Niemand mag beschuldigd worden van iets totdat zijn schuld is bewezen. Wanneer mensen zeggen dat we
iets verkeerds hebben gedaan, hebben we het recht aan te tonen dat het niet waar is.
12) Het recht op privacy
Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen
te komen, onze brieven te openen of ons en onze familie lastig te vallen zonder een goede reden.
13) Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt
We hebben allemaal het recht om in ons eigen land te gaan waar we willen en om naar believen te reizen.
14) Het recht op een veilige woonplek
Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we allemaal het recht naar een
ander land te vluchten waar we veilig zijn.
15) Recht op een nationaliteit
We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.
16) Huwelijk en gezin
Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en
vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet.
17) Het recht op eigendom
Iedereen heeft het recht om dingen in zijn bezit te hebben of te delen. Niemand mag dingen zonder een
goede reden van ons afpakken.
18) Vrijheid van denken
We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben of om
van godsdienst te veranderen als we dat willen.
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19) Vrijheid om jezelf te uiten
We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze
mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.
20) Het recht om publiekelijk samen te komen
We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze
rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.
21) Het recht op democratie
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land. Iedere volwassene zou
kiesrecht moeten hebben om zijn regeringsleiders te kiezen.
22) Sociale zekerheid
We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om
van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.
23) De rechten van de werknemer
Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon en om lid te zijn van
een vakvereniging.
24) Het recht om te spelen
We hebben allemaal het recht te rusten na het werk en te ontspannen.
25) Voedsel en onderdak voor iedereen
We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of
gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.
26) Het recht op onderwijs
Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en
hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor kun
kind.
27) Auteursrecht
Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven
heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming. We hebben allemaal het recht
op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs
ons brengen.
28) Een eerlijke en vrije wereld
Er behoort goede orde te heersen zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land
en over de hele wereld.
29) Verantwoordelijkheid
We hebben een plicht naar andere mensen en moeten hun rechten en vrijheden ook beschermen.
30) Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10238:schending-vanmensenrechten-in-nederland&catid=9:binnenland&Itemid=22

Hooggeëerde politici….
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CSU-leden zetten mes op tafel: Ander immigratiebeleid of andere bondskanselier
Politiek adviseur Michael Spreng: Merkel wordt mogelijk al in maart vervangen – Donald Trump: Duitsers
zullen Merkel met geweld afzetten
Omdat opnieuw een Duitse leider Europa naar de ondergang
voert, wordt Merkel –tot haar grote woede- inmiddels ook in
Polen rechtstreeks met Hitler vergeleken (magazine Wprost).
Op de linker afbeelding zijn op de achtergrond twee hoge
Nazi’s vervangen door Merkels partners-in-crime EC-president
Jean-Claude Juncker en EP-president Martin Schulz.
Achter de schermen rommelt het al maanden in de
gecombineerde Duitse christendemocratische regeringspartijen
CDU/CSU. Partijleider Horst Seehofer houdt het tot nu toe bij
vage dreigementen en ultimatums zonder echte deadlines, maar inmiddels heeft een groot deel van de CSU
schoon genoeg van het open-grenzenbeleid van bondskanselier Angela Merkel. De CSU wil het aantal
moslimmigranten dat dit jaar via Bayern naar Duitsland komt begrenzen op maximaal 200.000 – een fractie
van de 8 tot 10 miljoen die onderweg zijn en die wat Merkel betreft gewoon zullen worden toegelaten.
Politiek adviseur Michael Spreng, oud hoofdredacteur van Bild am Sonntag, denkt echter dat ze al in maart
aan de kant zal worden geschoven.
Gisteren wees Merkel tijdens het CSU congres in Wildbad Kreuth voor de zoveelste keer de almaar luider
roepende roep om een bovengrens opnieuw stellig van de hand. Keer op keer gebruikt ze daarbij dezelfde
argumenten die door bijna niemand meer worden geloofd: de grenzen zijn niet te sluiten (Oost Europese
landen bewijzen het tegendeel), en als Duitsland z’n grenzen op slot doet, valt de EU uit elkaar (wat de
gevestigde orde vreselijk zal vinden, maar waar de meerderheid van de Europeanen feest om zal vieren).
CSU: ‘Grote fout grenzen open te laten’
De bondskanselier kreeg dan ook een waslading kritiek over zich heen. ‘De situatie is uit de hand gelopen,’
zei minister van Financiën van Bayern, Markus Söder, tegen haar. ‘Het is een grote fout de grenzen open te
laten.’ Een andere afgevaardigde reageerde dat ze ‘op den duur niet tegen de meerderheid van de bevolking
in kunnen blijven regeren.’ Andere CSU-politici berichtten over tal van aanwezigen die openlijk zeiden dat ze
niet langer op Merkel kunnen stemmen.
Partijleider Horst Seehofer eiste onlangs dat de kanselier binnen enkele weken haar beleid radicaal omgooit.
Hij zei zich niet langer ‘te laten afschepen’ door haar, en vastbesloten te zijn om in het geval van nood een
klacht in te dienen tegen het CDU/CSU verbond. ‘Er kunnen moeilijke besluiten op ons afkomen,’ verklaarde
hij. Over een eventuele breuk met de CDU wordt in de wandelgangen wel gesproken, maar officieel wordt
die dramatische optie –die de regering Merkel onmiddellijk in elkaar zal doen storten- niet overwogen –
tenminste, nog niet.
Merkel zei tegen de aanwezige CSU’ers dat ze het ermee eens is ‘het aantal binnenkomende vluchtelingen
aantoonbaar en blijvend te reduceren’. Voorstellen over hoe ze dat voor elkaar denkt te krijgen zonder de
grenzen te sluiten, deed ze echter niet. Ook blijft ze hameren op een ‘Europese oplossing’, die zoals we
weten gericht is op het desnoods gedwongen opnemen van miljoenen moslimmigranten – alleen al dit jaar
komen er zo’n 8 tot 10 miljoen naar Europa toe. Een ‘plan B’ heeft ze niet.
‘Ander vluchtelingenbeleid of andere kanselier’
Er zijn nauwelijks nog CSU’ers die geloven dat een Europese oplossing mogelijk is, al helemaal niet op de
korte termijn. Oost Europese landen zoals Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Polen blijven met scherpe
bewoordingen weigeren zich te laten islamiseren, zoals Brussel en Berlijn eisen, en waar ‘onze’ regering in
Den Haag gewillig aan meewerkt.
De CSU is er echter niet over uit wat te doen als Merkel volhardt in haar huidige koers. Velen vinden dat ze
dan zelf moet aftreden, maar dat lijkt ze beslist niet van plan. Seehofer vatte de stemming in zijn partij
onlangs tegen Merkel samen met de woorden ‘wij willen samen met u een oplossing. De nadruk ligt echter
op ‘wij willen een oplossing’. Dat is doorslaggevend.’
Staatssecretaris van Onderwijs Georg Eisenreich was het meest uitgesproken: ‘Als er binnen afzienbare tijd
geen ander vluchtelingenbeleid komt, dan komt er spoedig een andere kanselier.’ (1)
‘Merkel mogelijk al in maart vervangen door Schäuble’
Politiek adviseur Michael Spreng, voormalig hoofdredacteur van Bild am Sonntag, denkt dat Merkel al heel
snel het veld zal moeten ruimen en wellicht al in maart vervangen zal worden. Vermoedelijk zal minister van
Financiën Wolfgang Schäuble de ‘overgangskanselier’ worden.
‘Ze staat voor de keus haar geloofwaardigheid te verliezen, of mogelijkerwijs haar macht.’ Ook in Sprengs
ogen is Merkels grootste probleem het vasthouden aan volledig open-grenzen, en haar blijvende weigering
een bovengrens in te stellen.
Behalve in de CSU begint zelfs in de sociaaldemocratische regeringspartij SPD het verzet tegen haar te
groeien. In Merkels eigen CDU lopen twee campagnes waarmee handtekeningen voor of juist tegen Merkel
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worden verzameld. Zo’n 50 van de 310 parlementariërs zouden tegen haar hebben getekend, tegen zo’n 40
voorstanders (3).
‘Merkel heeft ze uitgenodigd, dus neemt Duitsland ze maar op’
Merkel wil dat de landen in Oost en Zuid Europa veel meer vluchtelingen opnemen, maar die kampen met
een dermate ernstige economische crisis, dat ze daartoe niet eens in staat zijn, als ze dat al zouden willen.
Hun houding is duidelijk: Merkel heeft de miljoenen moslims zelf uitgenodigd, wij niet. Dan neemt Duitsland
ze maar op ook. Op 13 maart vinden er in drie Duitse deelstaten verkiezingen plaats. Mocht de CSU daarbij
zwaar verlies lijden, dan zou dat heel goed het einde van de coalitie en van Merkel kunnen betekenen.
Volgens Sprenger hebben de vele critici in de Unie lang geprobeerd haar op andere gedachten te brengen,
maar tot nu toe vergeefs.
Trump: Duitsers gaan Merkel afzetten
De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, die nog altijd op zeer ruime voorsprong op zijn
tegenstrevers staat, twijfelt er niet aan dat het Duitse volk op zeker moment Merkel desnoods met geweld
zal afzetten.
‘We zitten hier met iets dat een Trojaans Paard kan zijn. Kijk wat er gebeurt in Köln. Dat had nooit
problemen. Alles was mooi en schoon. Nu zijn er rellen en verkrachtingen. Nieuwjaarsnacht was een ramp,
en de Duitsers gaan in opstand komen. Ze gaan haar afzetten. Ik heb geen flauw idee wat ze wil met de
miljoenen die Duitsland binnenstromen en die door niemand worden gestopt. Maar dat zal wel moeten
gebeuren, want het Duitse volk trekt dit niet meer.’ (5)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Epoch Times ; (3) Epoch Times ; (4) Die Welt ;
(5) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/CSU-leden-zetten-mes-op-tafel-Ander-immigratiebeleid-ofandere-bondskanselier
“Aanval op Charlie Hebdo uitgevoerd door Amerikaanse inlichtingendiensten”
in: Het Complot Robin de Boer 9 januari 2015
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. De zender kondigde de gast aan op Twitter: “Politiek analist Alexei Martynov:
Terroristische aanval in Parijs opgezet door Amerikaanse inlichtingendiensten.” LifeNews is niet in handen
van de staat en wordt beter bekeken dan de grote Russische staatsmedia.
Marytnov zei verder dat de VS zoveel mogelijk Europeanen bang wil maken voor terrorisme, zodat Europese
leiders afhankelijk blijven van de Amerikaanse terrorismebestrijding. De VS wil op deze manier
zijn hegemonie over Europa verstevigen en zeker stellen dat Europese landen geen bondgenoot worden van
Rusland, aldus de analist.
Klopjacht op de verdachten (AFP)
Op de Russische tv werd eerder gezegd dat de VS van plan zou zijn
om Siberië te stelen van Rusland en ook werd het land ervan
beschuldigd vlucht MH17 van Malaysia Airlines te hebben
neergeschoten om de Russische president Poetin in verlegenheid te
brengen.
Het hackerscollectief Anonymous heeft intussen gewaarschuwd dat het
van plan is ‘Charlie Hebdo te wreken’. Het belooft een ‘frontale en
massale reactie’ van zijn kant. “Geschokt als we zijn, is het nu aan ons
om te reageren,” klinkt het. “Het is duidelijk dat sommigen niet willen
weten van het recht op vrije meningsuiting en het recht om zich op welke manier dan ook uit te drukken.
Anonymous zal de vijanden van de vrijheid van meningsuiting steeds bestrijden. Verwacht een frontale en
massale reactie van onze kant, want de strijd voor deze vrijheden is de basis van onze organisatie.”
[Vox]
http://www.ninefornews.nl/aanval-op-charlie-hebdo-uitgevoerd-door-amerikaanse-inlichtingendiensten/
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Het begin van het einde van Europa
Wanneer je gewoon de keiharde feiten bekijkt dan zie je dat zelfs
een land als Duitsland niet in staat is om de enorme stroom
vluchtelingen die nog gaat komen op te vangen.
Wanneer Duitsland uiteindelijk de landsgrenzen zal dichtgooien dan
is dat tevens het einde van Europa.
Toen afgelopen september Berlijn en Brussel druk bezig waren met
het plan om de miljoenen vluchtelingen die Europa
binnenstromen verplicht te verdelen over de EU landen zei Slovakije
dat wanneer er financiële gevolgen zouden zijn voor landen die hier niet aan mee wilden doen, dit het einde
van de Europese Unie zou zijn.
Toen nam eigenlijk niemand die opmerking erg serieus, maar sinds september is de situatie behoorlijk uit de
hand gelopen. Landen hebben hekken gebouwd rondom hun grenzen, vluchtelingenkampen puilen uit en
sinds de gebeurtenissen op oudejaarsavond in Duitsland zijn de gevoelens van veel Europeanen ten
opzichte van de vluchtelingen in negatieve zin veranderd.
Een voorbeeld van hoe gespannen de situatie nu is geworden, werd afgelopen weekend zichtbaar toen
Oostenrijk bekendmaakte dat het Schengenverdrag voorlopig opgeschort gaat worden. Kanselier Werner
Faymann zei het volgende: “Als de EU er niet in slaagt om de buitengrenzen af te sluiten, dan wordt
Schengen als geheel in twijfel getrokken. Dan moet ieder land haar eigen grenzen gaan bewaken”. En hij
ging verder door te zeggen dat als de EU er niet in slaagt om haar buitengrenzen beter onder controle te
krijgen, de hele EU in twijfel getrokken zal worden.
Bovenstaande is iets dat je nu steeds meer de kop ziet opsteken dankzij de groeiende immigrantencrisis.
Politici die zich nu hardop beginnen af te vragen of er op deze manier nog wel een toekomst is voor Europa.
Zowel Angela Merkel als Jean-Claude Juncker waarschuwden vorige week voor het overleven van de
Europese Unie. Vanwege de grote verschillen in de individuele landen met betrekking tot het
vluchtelingenprobleem. Merkel gaf aan dat de EU op dit moment kwetsbaar is en dat het lot van de Euro
direct gerelateerd is aan hoe de Unie zal omgaan met de crisis.
“Niemand moet doen alsof een situatie kunt hebben met een gemeenschappelijke munt waarbij je niet
vrijelijk de grenzen kunt oversteken”, zei ze verder. Juncker ging nog een stap verder door te zeggen dat dit
de laatste kans is voor Europa en dat hij hoopt dat dit niet het begin van het einde is.
De populariteit van Angela Merkel loopt hard terug in de Duitse peilingen en wellicht komt er een punt
waarop Duitsland, met of zonder Merkel, daadwerkelijk ook de grenzen gaat sluiten.
Want, ondanks alle mooie praatjes en de miljarden Euro’s die aan Turkije betaald moeten worden om de
stroom vluchtelingen te stoppen, is hier in de praktijk nog weinig van te merken. Nog steeds komen ze
iedere dag met duizenden aan op de Griekse stranden.
De Griekse president Prokopis Pavlopoulos heeft maandag Turkije ervan beschuldigd te weinig te doen aan
de beperking van het aantal migranten dat naar Griekenland komt.
De Turkse havenautoriteiten hélpen volgens hem zelfs de smokkelaars van vluchtelingen.
Het ziet er dus voorlopig niet naar uit dat er een einde zal komen aan de groeiende stroom vluchtelingen of
de toenemende spanningen. Duitsland zal tegen het voorjaar daardoor waarschijnlijk zodanig verdeeld zijn
dat de autoriteiten vinden dat er geen andere keuze meer rest dan het sluiten van de grenzen.
Wanneer dat gebeurt, zal er een gevaarlijke kettingreactie gaan plaatsvinden. Wanneer de stroom nu al niet
minder wordt ondanks het winterweer dan is te verwachten dat die helemaal zal toenemen als het weer wat
warmer wordt.
Wanneer Duitsland dan de deuren dichtgooit, zal er een enorme immigranten-bottleneck ontstaan op de
Balkan. Landen als Kroatië, Servië en Slovenië zijn absoluut niet in staat om dit soort stromen vluchtelingen
op te vangen.
Slovenië geeft nu al aan dat de enige reden dat ze het tot nu toe nog volhouden, is omdat de stroom
immigranten het land ook weer verlaat onderweg naar Duitsland en Oostenrijk.
De Sloveense premier Miro Cerar maakt zich erge zorgen en zei, “Miljoenen, en ik leg de nadruk op
miljoenen, immigranten vanuit Afghanistan, Irak, Syrië, Algerije en Marokko staan klaar om de Europese
Unie binnen te stromen zodra het weer verbetert.”
De Europese Commissie doet voorkomen alsof er niets aan de hand is met de maatregelen zoals die door
Oostenrijk zijn ingevoerd en dat dit heel gewoon is. Er is echter natuurlijk helemaal niets gewoon aan het
sluiten van grenzen als lid van de Schengenclub.
Ondertussen lezen mensen bijna dagelijks in het nieuws berichten waardoor de weerstand bij de lokale
bevolking tegen immigranten alleen maar heel snel groter wordt.
Zoals het plan van de Duitse Minister van Financiën Wolfgang Schäuble die heeft voorgesteld om door de
gehele Europese Unie de brandstofprijzen te verhogen met een extra belasting om zo geld bij elkaar te
krijgen voor de beveiliging van Europese buitengrenzen.
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Of het bericht dat de Duitse politie weigert om onderzoek te doen naar de groepsverkrachting van een 13jarig meisje door immigranten omdat ze dit zelf gewild zou hebben:
Een even verschrikkelijk als krankzinnig en woede opwekkend bericht uit de Europese hoofdstad van alles
wat zich progressief regressief links of politiek correct noemt: de Berlijnse politie weigert de ruim 30 uur
durende, door een arts bevestigde groepsverkrachting van een 13 jarig Duits-Russisch meisje te
onderzoeken, omdat de daders Arabisch sprekende migranten zijn. De politie stelt zelfs dat ‘het geen
verkrachting was, omdat het meisje het zelf heeft gewild’.
Aan alle kanten rommelt het. Merkel heeft tot nu toe nog steeds volgehouden dat Duitsland het wel redt,
maar de keiharde feiten tonen aan dat zelfs een Duitsland niet in staat is om de enorme stromen
vluchtelingen te behappen.
Het is dan waarschijnlijk ook niet een kwestie of, maar eerder wanneer Merkel zal toegeven of wordt
vervangen en Duitsland de deuren dichtgooit.
Als er tegen de zomer geen “Europese” oplossing is gevonden dan is het einde verhaal voor Schengen en
daarmee einde verhaal “Europa”.
Aangezien er door de elite achter de schermen
alles aan is gelegen om de Nazistaat Europa als
belangrijk bouwblok voor de New World Order in
stand te houden, zijn op korte termijn toch wel de
nodige “Europese” oplossingen te verwachten.
Anderzijds begint de bevolking toch wel in
sneltreinvaart te ontwaken en wie weet zijn we
aan het einde van de zomer wel weer gewoon
een zelfstandig land.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10242:het-begin-van-het-einde-vaneuropa&catid=37:wereld&Itemid=50

Ruimteschepen behorend bij mini zonnestelsel Nibiru?
Is het een vreemde gedachte om te voorstellen dat de eerste
ruimteschepen van het naderend Nibiru zonnestelsel zich nu in onze
omgeving vertonen?
Op 18 januari van dit jaar rijdt een man in zijn auto in het Italiaanse
Bologna wanneer hij een merkwaardig object in de lucht ziet, tegelijk
met iets dat lijkt op een tweede zon.
Je ziet steeds meer foto’s van een planeet/lichtbron aan de linkerkant
van de zon. Deze planeet die door Marshall Master de planeet Helion
wordt genoemd, hoort bij het naderend mini zonnestelsel Nibiru.
Ook zie je tegenwoordig steeds meer opnames van wolken welke
helemaal geen wolken zijn, maar grote ruimteschepen in vermomming. Een term die men hiervoor gebruikt
is het Engelse woord “cloaking”, dat zoveel betekent als verbergen.
Wanneer je beiden in één en dezelfde opname ziet, is dat wel bijzonder.
Dan ga je je toch onwillekeurig afvragen of deze wolken/schepen misschien afkomstig zijn van de planeet
Nibiru of één van de satellietplaneten.
Het verhaal van de getuige en de opname die hij heeft gemaakt zien er betrouwbaar uit en er was die dag
dus wel degelijk iets te zien in de lucht bij Bologna.
Hier volgt zijn verhaal:
Ik reed in mijn bestelwagen op een lange rechte weg in de richting van Bologne, de stad waar ik woon.
Ik keek door het raam naar het verkeer toen ik ineens een fel licht in de lucht voor mij zag.
Het was een geel/oranjeachtig licht en het leek heet, net zoals de zon. Aan de onderkant was het omringd
door een soort regenboog.
Zowel het licht als de regenboog was duidelijk zichtbaar in de lucht. Dit ondanks het feit dat de lucht
behoorlijk bewolkt was.
Vlak daarna zag ik ineens een enorm schotelvormig object links voor mij in de lucht zweven. Het leek mij
alsof het object was vermomd als een wolk.
Het zag eruit als een wolk die een hele andere kleur had dan de omgeving. Het had een grijze/zilveren/witte
kleur, behoorlijk fel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10253:ruimteschepen-behorend-bijmini-zonnestelsel-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48

NIEUWSBRIEF 241 – 31 JANUARI 2015 – PAG. 21

Olie wordt het begin van de nieuwe crisis
De vorige grote financiële crisis begon met de zogenaamde subprime
hypotheken in Amerika en dit keer is olie de bepalende factor is.
Het grootste deel van de wereld verkeert op dit moment nog steeds in de
ontkenningsfase en denkt nog steeds dat we te maken hebben met een dipje
of een koerscorrectie.
Wanneer je de mainstream-bladen leest, zijn er eigenlijk twee dingen die naar voren komen.
De eerste is dat we aan de pomp toch wel steeds meer voordeel hebben van een olieprijs die finaal in elkaar
is gestort en de het tweede is dat dit toch wel heel slecht nieuws is voor Rusland omdat dit land voor een
groot deel afhankelijk is van de olie-export.
Dat is het. Met geen woord wordt er gerept over de problemen in andere delen van de wereld door de
extreem lage olieprijs en dat die prijs zo laag is omdat de wereldhandel zo goed als op z'n gat ligt, wordt het
liefst helemaal vermeden.
Je leest niets over dat er sinds het begin van 2015 al 42 Noord Amerikaanse oliebedrijven failliet zijn
verklaard en dat er ondertussen al 130.000 mensen hun baan hebben verloren in de Amerikaanse olieindustrie.
Dan gaat het nog niets eens over het komende probleem met de junk bonds voor de energiesector.
Een junk bond (ook wel 'rommelobligatie' genoemd) is een term die in de financiële wereld gebruikt wordt om
een risicovolle obligatie met een hoog rendement (high yield) aan te duiden.
Kredietbeoordelaars als Standard & Poor's kennen obligaties een waardering toe om de betrouwbaarheid
dat de obligatie niet in gebreke blijft aan te geven. Een junk bond, ook wel high-yield bond, is een obligatie
waaraan door de kredietbeoordelaar de kredietwaardering "non-investment grade" (lager dan BBB)
toegewezen is.
Dezelfde Standard & Poor heeft nu aangegeven dat er “spanningen rusten” op ongeveer 50 procent van de
uitstaande junk bonds in de energiesector. Met andere woorden, met de helft van alle junk bonds in die
sector lopen de bezitters gevaar dat ze hun investering kwijt zullen raken door faillissementen en dergelijke.
Het zijn uiteraard weer de banken die blootstaan aan de grootste risico’s omdat zij voor kapitalen hebben
geleend aan de energiesector via die junk bonds. En uiteraard, hoe langer de olieprijs laag blijft, des te
groter zal de puinhoop worden.
De olieprijs is de afgelopen 18 maanden met zo'n 70 procent gedaald en voor de grote banken is dit
allesbehalve goed nieuws. Want, tot nog niet zo lang geleden werden er door banken voor vele miljarden
Dollars geleend aan oliebedrijven over de hele wereld op zoek naar nieuwe oliebronnen.
Nu vallen die bedrijven om als dominostenen en de grote banken kunnen hierdoor fenomenale verliezen
voor de kiezen krijgen.
Een bank zoals bijvoorbeeld Wells Fargo heeft ongeveer 17 miljard Dollar uitstaan aan leningen in de
energiesector.
Vooralsnog slaan de grote banken stoere taal uit door te zeggen dat ze voorzieningen aan het treffen zijn
voor verliezen in die sector. Met andere woorden, we hebben de zaak onder controle. Net zoals ze dat in
2007 beweerden.
Om de verliezen enigszins te beperken zou de olieprijs weer omhoog moeten zo'n 50 Dollar per vat, maar
het ziet er niet naar uit dat dit binnenkort zal gaan gebeuren.
Daar bovenop komt nu natuurlijk ook Iran ineens op de markt met olie en dat zal het aanbod vergroten en
dus de prijs nog verder laten zakken. Het schijnt dat Iran de markt gaat overspoelen met olie en dat ze een
enorme geheime voorraad hebben bewaard in tankers op zee. Dat ze die tankers bewust hebben gevuld
met olie en hebben laten wachten totdat de sancties zouden zijn opgeheven.
Er zijn dan ook analisten, ook bij grote banken zoals JP Morgan, die verwachten dat de olieprijs wel eens
zou kunnen zakken tot 20 Dollar per vat.
Maar, om een wereldwijde ramp te veroorzaken hoeft de olie niet eens tot dat niveau af te zakken. Daarvoor
is het huidige niveau al laag genoeg. Laag genoeg om nog een veel grotere stroom faillissementen tegemoet
te zien en daardoor obligaties die nooit betaald zullen worden. Wereldwijd zijn de banken wederom
opgeladen met enorme schulden die misschien nooit terugbetaald zullen worden. En in dat kader zijn er
dichtbij huis ook donkere wolken aan de horizon en dat betreft de Italiaanse banken.
In het nieuwe jaar zijn de aandelen van Italiaanse banken aanzienlijk gekelderd. Beleggers worden steeds
nerveuzer omdat iedereen zich afvraagt hoe de banken zullen omgaan met de stapel van 200 miljard Euro
aan leningen die ze in de boeken hebben staan en die waarschijnlijk nooit terug betaald zullen worden.
De dalingen van aandelen bij banken was zo groot dat de autoriteiten hebben ingegrepen en een tijdelijk
verbod hebben ingesteld om short te gaan op bankaandelen. Short gaan houdt in dat je er via opties op gokt
dat de aandelen nog verder zullen zakken.
Ook werd enkele dagen geleden de aandelenhandel voor bepaalde banken volledig stilgelegd vanwege de
grote verliezen. Zo heeft de oudste bank ter wereld, de BMPS (Banca Monte dei Paschi di Siena), alleen al
dit jaar 40 procent aan aandelenwaarde verloren.
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Laat je niets wijsmaken door de berichten in de mainstream-media dat we hier te maken hebben met een
dipje. We staan aan de vooravond van een nieuwe crisis en niet zo’n kleintje ook.
We blijven daarom bij wat we eerder schreven:
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig is om ook eens te kijken naar andere
vormen van beleggen in plaats van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het nieuwe jaar
om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat niet voor niets soms “de beste aankoop van de
eeuw” wordt genoemd.
Als er maar een paar mensen zijn die door tijdig hun spaargeld weg te halen uit aandelen en dit omzetten
naar een meer waardevaste belegging waardoor ze hun pensioen behouden dan zijn onze waarschuwingen
niet voor niets geweest.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10246:olie-wordt-het-begin-van-denieuwe-crisis&catid=15:financieel&Itemid=28

Geen pepperspray. Maar waarmee mag je jezelf dan wél verdedigen?
Bron: RTL
Voelde een deel van de vrouwen zich al niet veilig op straat, sinds de
aanrandingen in Keulen is dat gevoel toegenomen. Pepperspray zou
een probaat middel kunnen zijn, maar is verboden in Nederland. Wat
mag je hier eigenlijk in je handtas meenemen als je je wilt
verdedigen?
De Duitse wapenhandelaar Herman Oldenkotte krijgt sinds de
gebeurtenissen in Keulen aanzienlijk meer Nederlanders over de
vloer. “Zij vormen zo’n 80 procent van mijn klanten.” De pepperspray
was al snel uitverkocht. “Omdat vrouwen toch iets van een
zelfverdedigingswapen willen hebben, gebruiken ze nu zwaardere
dingen”, zegt hij.
Smurfenspray
De verkoop van gasalarmpistolen gaat hard, zegt Oldenkotte, net
als stroomstootwapens. “Daar ben ik ook al bijna doorheen. Ik
vertel altijd aan kopers dat pepperspray en stroomstootwapens
verboden zijn in Nederland. Maar ik mag het wel gewoon
verkopen.”
Pepperspray is dus illegaal, maar de vriendelijker ‘smurfenspray’ is wel toegestaan. In de Nederland is die te
koop onder de naam X-Marker. Het is een soort schuim dat je van twee meter afstand in iemands gezicht
kunt spuiten. De huid krijgt er een blauwe kleur van die dagen kan blijven zitten.
Verboden in Nederland
 stroomstootwapens
 vuurwapens
 stiletto’s
 vlindermessen
 boksbeugels
 pijlen en pijlpunten
 messen met meerdere snijkanten
 luchtdrukwapens
 zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas
Een groot deel van deze verdedigingswapens is sowieso illegaal in Nederland. En een deel mag je wel
bezitten, maar niet zomaar vervoeren. Voor al deze wapens geldt dat je er niet mee over straat mag.
Bron: OM
Een zakmes, sleutelbos, een spuitbus deodorant, een vork: er zijn natuurlijk nog een heleboel huis-tuin-enkeukeninstrumenten die je best als wapen zou kunnen gebruiken. Of het strafbaar is om die mee te nemen,
hangt af van de context, legt Ernst Pols van het OM uit.
Honkbalknuppel in je auto
“Je mag wel een sporttas met honkbalkleding en een honkbalknuppel in je achterbak hebben liggen, maar
een honkbalknuppel onder de voorstoel in de auto, zonder dat er aanwijzingen zijn dat je gaat honkballen,
mag niet.” Ook bepalend is hoe je het ‘wapen’ gebruikt. Als je bewust iemand anders te lijf gaat met je
voordeursleutel, is dat natuurlijk eerder strafbaar dan als je jezelf verdedigt met die sleutel. In dat laatste
geval heb je je verdedigd met iets dat toevallig voorhanden was. Want een sleutelbos is natuurlijk niet zo
raar om op zak te hebben.
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“FBI was meesterbrein achter moord op Martin Luther King”
in: Het Complot Robin de Boer 21 januari 2016
De beroemde woorden van Martin Luther
King waren deze week weer veel te
horen in de VS. Het was maandag Martin
Luther King Day. Alle medewerkers van
de federale overheid en veel scholen
hadden een vrije dag.
Volgens twee schrijvers speelde de FBI
een grote rol bij zijn moord. In hun boek
Killing King gaan Stuart Wexler en Larry
Hancock dieper in op de cover-up rond
de moord op MLK. Zij stellen dat de FBI onder Clarence Kelly, de opvolger van J. Edgar Hoover, het
Amerikaanse Congres misleidde door documenten over de moord op King te vernietigen.
Het Congres had de inlichtingendienst opdracht gegeven de stukken te bewaren. De FBI zou onder meer
alle informatie over Tommy Tarrants, een hooggeplaatst lid van de Ku Klux Klan uit Mississippi, hebben
vernietigd. Dit kwam naar buiten toen een congressionele commissie de moord op King en president
Kennedy moest onderzoeken. Volgens de auteurs werd Tarrants door de FBI ingehuurd om King te
vermoorden. “Er is geen twijfel over mogelijk dat dit bewust is gedaan,” vertelde Wexler aan de Daily Mail.
“Ze wilden niet dat hij als getuige zou worden gehoord.”
Een man genaamd Laude Matthews stond destijds op het punt de leiding van de Klan in Mississippi over te
nemen. Wexler stelt dat Matthews in het geheim voor de FBI werkte. Als dit bewezen wordt kan dit één van
de grootste schandalen in de geschiedenis van de FBI worden, voegde hij toe.
Tarrants zat in de gevangenis wegens een bomaanslag, maar de FBI liet hem vrij. Dat was ongehoord, aldus
Wexler. In een vorig boek schreef het tweetal over een nationaal netwerk van blanke supremacisten dat
meerdere pogingen heeft gedaan om dr. King te doden.
King werd op 4 april 1968 vermoord op het balkon van het Lorraine Hotel in Memphis in de staat Tennessee.
James Earl Ray bekende de moord, maar herriep later zijn verklaring.
[Atlanta Blackstar]
http://www.ninefornews.nl/fbi-was-meesterbrein-achter-moord-op-martin-luther-king/

Russische luchtaanvallen in Syrië dwingen VS en Turkije om hun ambities terug te schalen
in: Buitenland Robin de Boer 21 januari 2016
Door de Russische luchtaanvallen tegen militanten in Syrië
is de dynamiek in de regio helemaal veranderd. Het leger
van president Assad staat sterk en Amerika en Turkije
worden gedwongen om hun ambities terug te schalen. De
VS stelt minder harde eisen en Turkije biedt minder steun
aan
antiregeringsstrijders.
Dat
zeggen
MiddenOostenexperts. Syrische legereenheden hebben met dank
aan Russische steun strategische delen van het land heroverd. Ze hebben de rebellen teruggedrongen naar
bases over de Turkse grens, schrijft de Midden-Oostencorrespondent van de Los Angeles Times. Door het
succes heeft de overheid een sterke positie in de vredesonderhandelingen, die volgende week van start
gaan in Genève. Door de grote veranderingen zijn de VS en andere landen die riepen dat president Assad
moest aftreden, gedwongen hun eisen terug te schroeven.
Ongelooflijke boost
Daarnaast worden de buren van Syrië, met name Turkije, gedwongen om steun aan antiregeringsstrijders,
waaronder militanten van terreurgroep IS, te verminderen, aldus de correspondent. “Assad is aan de
winnende hand,” citeert de auteur Joshua Landis van de Universiteit van Oklahoma. “Door de Russische
luchtsteun is de hele dynamiek veranderd en heeft het Syrische leger een ongelooflijke boost gekregen.”
De expert zegt daarnaast dat de Russische luchtaanvallen steeds effectiever worden omdat Russische
commandanten steeds meer te weten komen over het conflict en de mogelijkheden van het Syrische leger.
Minder betrokken
Door de Russische betrokkenheid moeten de buren van Syrië hun plannen herzien, vertelde Oraib Rantawi,
directeur van het Al-Quds Center for Political Studies in de Jordaanse hoofdstad Amman aan de Los
Angeles Times. Hij merkte ook op dat het Military Operations Center in Amman, dat steun biedt aan rebellen
in het zuiden van Syrië en wordt bemand door inlichtingenofficieren uit 11 landen waaronder de VS, minder
betrokken is bij het conflict.
[Sputniknews via LA Times]
http://www.ninefornews.nl/russische-luchtaanvallen-in-syrie-dwingen-vs-en-turkije-om-hun-ambities-terug-te-schalen/
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Eurocrisis voorbij? Frankrijk kondigt economische noodtoestand af
20Jan 2016 Jean Wanningen
Het nieuws wordt al maanden gedomineerd door de vluchtelingencrisis, ‘Keulen’ en gedoe rondom
AZC’s. We zouden bijna vergeten dat die andere crisis – de eurocrisis – nog lang niet voorbij is, ook
al horen we daar weinig meer over. Hoe staan de zaken ervoor?
Is de eurocrisis voorbij? Het tegendeel is waar, de structurele economische onevenwichtigheden tussen de
eurolanden zijn niet minder maar juist veel groter geworden, schrijft Het Financieele Dagblad in een recent
artikel, ‘De euro brengt landen niet dichter bij elkaar’. Het FD staat niet direct bekend als eurokritisch, maar
feiten liegen nu eenmaal niet. ‘Gemeten naar één maatstaf van succes, het naar elkaar toegroeien van de
deelnemende landen, is de euro tot nu toe een mislukking,’ constateert het FD dan ook.
Deze constatering raakt aan de kern van de discussie over de invoering van de euro en, vanaf het moment
dat de eurocrisis uitbrak (2010), het continueren daarvan. Het punt dat steeds meer economen maken, is dat
de economieën van de diverse eurolanden onderling veel te verschillend zijn – voor wat betreft ontwikkeling,
kracht, cycli en karakter van de diverse nationale economieën – om duurzaam en succesvol met elkaar
een ‘one-size-fits-all’ monetaire unie te kunnen voeren met een gezamenlijke eenheidsmunt. In het huidige
rigide Euro Pactzijn de traditionele aanpassingsmechanismen van onderlinge wisselkoersaanpassingen en
nationaal gericht rentebeleid namelijk geëlimineerd, waardoor eerder ontstane onevenwichtigheden niet in
balans gebracht kunnen worden. Dat blijft niet zonder gevolgen.
Hoge werkloosheid
Juist door dit gebrek aan nationaal gericht monetair beleid blijft de werkloosheid in de eurozone nog
gemiddeld boven de tien procent van de totale beroepsbevolking (10,6 procent). Nederland doet het met zijn
6,8 procent nog relatief goed, maar de verschillen worden kleiner, zie onderstaande interactieve grafiek. In
de Zuid-Europese periferie ligt de werkloosheid zelfs op ruwweg op een kwart, zonder enig vooruitzicht op
een snelle verbetering van deze cijfers. Zie onderstaande interactieve grafieken van de ESCB (Europees
Stelsel der Centrale Banken). Klik op de landen en de categorieën voor resultaten.
Bron: ESCB-statistieken
In plaats van naar elkaar toe te bewegen, zoals de bedoeling was van het Europact, divergeren de
eurozone-economieën onderling steeds meer. De verschillen blijven maar toenemen, en dat doen ze sinds
de invoering van de euro.
Er zijn miljardentransfers nodig om de boel een beetje bij elkaar te houden
Gevolg daarvan is dat er miljardentransfers nodig zijn om de boel een beetje bij elkaar te houden.
Dit constateertook voormalig directeur van het economisch onderzoeksinstituut Ifo te München Hans-Werner
Sinn, die onlangs met pensioen ging. In een interview met WirtschaftsWoche zegt hij: ‘Die Milliarden fließen
trotzdem. Das interessiert nur kaum jemanden, weil die Flüchtlingskrise medial und politisch alles
überlagert‘.
Langdurige stagnatie
Sinn waarschuwt in dat interview niet alleen voor een langdurige economische stagnatie. Hij gelooft
daarbij niet dat het ruimhartige opkoopbeleid van 60 miljard euro per maand van staats- en bedrijfsobligaties
door de ECB tot noemenswaardige inflatie zal leiden. Daarvoor zijn de prijzen van olie en andere
grondstoffen te laag en bovendien bereiken al die euro’s de reële economie niet, aldus Sinn.
De lage inflatie houdt volgens Sinn niet alleen verband met de lage grondstoffenprijzen, maar ook met de
interne devaluatie van, met name, de Zuid-Europese periferie, waardoor een negatieve loon-prijs spiraal is
opgetreden. Een nadere uitleg van dit knelpunt gaf Follow the Money al in dit artikel uit december 2014. Dit
wordt verder versterkt door een torenhoge schuldenlast in diezelfde periferie, waardoor de primaire
overschotten als sneeuw voor de zon wegsmelten door de hoge rentelasten.
Economie professor Hans-Werner Sinn pleit voor gedeeltelijke kwijtschelding schulden van zwakke
eurolanden
Daarom pleit Sinn voor ‘debt relief‘ – schuldenverlichting – voor de zwakke eurozone landen. Een
gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden tot een voor dat land behapbaar niveau, analoog aan de
bekende IMF-herstructurerings methode. Het gerenommeerde commerciële Britse research bureau Lombard
Street Researchbetoogde in december 2014 hetzelfde in het rapport ‘Eurozone needs a debt relief
conference’. Alleen had dat volgens de Britten eigenlijk al dertig jaar geleden moeten gebeuren, analoog aan
het Brady Plan voor gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden van de toen opkomende markten. Hoe
controversieel dit soort plannen binnen de economische wetenschap zijn, bleek tijdens een internationale
conferentie over dit onderwerp vorig voorjaar. Meer dan dertig economen gaven daar ieder hun eigen visie
op deze problematiek ten beste, van een communis opinio was geenszins sprake.
Het Stabiliteits en Groei Pact
Aan de controversiële politieke kern van de europroblematiek wenst de Europese Centrale Bank (ECB) naar
eigen zeggen haar vingers niet te branden. Dat de eurozone-economieën maar niet naar elkaar toe willen
groeien, ligt niet alleen aan de onderlinge grote verschillen. De ECB blijft vooral wijzen op het beleid van de
afzonderlijke lidstaten, die nalaten om gemaakte afspraken uit het Stabiliteits en Groei Pact (S&GP) na te
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komen. De belangrijkste afspraken uit dat Pact zijn de bekende drie procent-norm inzake maximale
begrotingstekorten en de 60 procent-norm als maximale staatsschuld, uitgedrukt als percentage van het
bbp. Het Pact is al in 1997 in het leven geroepen ter voorbereiding op de introductie van de euro.
Er staan ook afspraken in over een gezamenlijk te voeren financieel-economisch beleid. Dat beleid zou
gericht moeten zijn op innovatie en productiviteitsgroei en een eind moeten maken aan beschermde
beroepen en productmarkten, arbeidsmarkt belemmeringen en een juiste aanwending van kapitaal.
Geen enkele eurozone lidstaat heeft zich aan het Stabiliteitspact gehouden
Helaas is van dat beleid weinig terechtgekomen. Geen enkele lidstaat heeft zich er, tot op de dag van
vandaag, aan gehouden. Landen als Frankrijk en Italië noemen het Pact zelfs ‘desastreus’. Al tijdens de
invoering ervannoemde voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, het Pact trouwens
‘stupid‘. Uitsluitend omdat het de enige manier was om de euro er bij de Duitsers door te drukken, kwam het
er toch. Duidelijk is, dat de huidige beleidstegenstellingen al vanaf het begin ingebakken waren in het S&GP.
De Fransen en de Italianen bekritiseren wel het S&GP, dat de basis vormde voor de invoering van de euro,
maar niet de rigide ‘one-size-fits-all’-structuur van het Euro Pact. Hierdoor kan men niet een nationaal gericht
monetair beleid voeren, waardoor de Franse en Italiaanse economieën zich onvoldoende kunnen herstellen
en een herstel van de nationale overheidsfinanciën in die landen wordt bemoeilijkt.
Merkwaardig dus, dat de eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de handhaving van dit pact, Valdis
Dombrovskis – de opvolger van ‘begrotingstsaar’ Olli Rehn – blijft vasthouden aan dit pact, zonder de
monetaire unie ‘an sich’ ter discussie te stellen. Dombrovskis verklaarde tegenover de Volkskrant dat hij
geenszins van plan was om de begrotingsteugels te laten vieren. Wel heeft de Commissie het pact flexibeler
gemaakt. Bijvoorbeeld door aan te geven welke investeringen en hervormingen niet meegeteld hoeven te
worden voor het tekort of wanneer economische neergang een reden is voor extra tijd om de tekort- en
schulddoelstelling te halen.
Frankrijk en Italië willen uitstel
De Commissie heeft dit gedaan omdat met name Frankrijk en Italië hierom vroegen. Het Franse
begrotingstekort ligt nog altijd niet onder de beoogde grens van drie procent. De Fransen hebben tot 2017
de tijd gekregen om dat voor elkaar te krijgen. Of dat lukt is zeer de vraag, nu de kosten van de
vluchtelingenopvang en de extra anti-terreurmaatregelen oplopen. Afgelopen maandag riep de Franse
president Hollande de ‘economische noodtoestand’ uit in zijn land. Hij wil maar liefst twee miljard euro extra
uittrekken voor de bestrijding van de recordwerkloosheid in zijn land.
Maar Dombrovskis stelt dat dit niet door de Fransen als excuus gebruikt mag worden om het tekort verder te
laten oplopen. De Fransen zullen dat geld binnen de bestaande begroting moeten vinden. In datzelfde
Volkskrant-interview zei hij: ‘Voor de Commissie geldt voor Frankrijk: 2017 is 2017. Dat is de datum, dat is
de afspraak, er is normaliter geen ruimte voor meer flexibiliteit.’
Het Franse begrotingstekort is niet de enige kopzorg voor begrotingscommissaris Dombrovskis
Met de kwalificatie ‘normaliter’ lijkt de Commissie echter al bereidheid te tonen voor enige souplesse. Het
Franse begrotingstekort is niet de enige kopzorg voor begrotingscommissaris Dombrovskis. Ook Portugal
blijft een zorgenkindje binnen de eurozone. Het land had al op 15 oktober zijn begroting moeten indienen,
maar kreeg respijt van de Commissie vanwege de verkiezingen. Echter, ook die nieuwe datum hebben de
Portugezen niet gehaald. Het is niet bekend of er sancties tegen het land worden uitgevaardigd.
Maar ook dat is nog niet alles. Ook buurland Spanje kampt met tegenvallers. Hun tekort is hoger dan
verwacht en de begroting die het land heeft ingediend is afgekeurd. Madrid moet dus nieuwe plannen
opstellen.
En dan is er Italië, dat worstelt met een staatsschuld van 133 procent. Tegelijkertijd wil de Italiaanse premier
Renzi de (onroerend goed)-belasting verlagen, hetgeen hem door de Commissie verboden wordt. Renzi
reageerde hierop als door een wesp gestoken en vertelde de Commissie dat zij zich niet met de Italiaanse
politiek moesten bemoeien, omdat dat de populisten alleen maar in de kaart zou spelen. Ook het Griekse
drama ligt nog op de Commissietafel. Minister van Financiën Efklidis Tsakalotos is bezig aan een Europese
tour om zijn pensioen hervormingsplannen aan de man te brengen.
Italiaanse premier Renzi: de Commissie moet zich niet met de Italiaanse politiek bemoeien
Tot slot is de Commissie ook kritisch richting Nederland en Duitsland, omdat deze twee landen een hoger
handelsoverschot hebben dan formeel is toegestaan. Duitsland heeft een overschot van 8,7 procent en ons
land zit zelfs boven de tien. Het overschot in Nederland heeft te maken met een lage binnenlandse vraag en
te lage investeringen. Ook zijn de hypotheekschulden in de private sector te hoog naar de zin van de
Commissie. Zij is dan ook een diepgaand onderzoek begonnen naar ernstige onevenwichtigheden in de
Nederlandse economie.
Tegenstellingen
Er is dus sprake van grote tegenstellingen binnen de eurozone. De diverse lidstaten hebben bovendien
uiteenlopende belangen. Naast deze politieke en economische tegenstellingen groeit de controverse tussen
de diverse eurozone landen met de ECB. En ook binnen de ECB zelf heerst geen vrede; haviken als
Weidmann, de president van de Bundesbank, en onze eigen Klaas Knot staan daar tegenover de zuidelijke
landen onder aanvoering van Frankrijk. Merkwaardigerwijze gloort er desondanks bij de politieke en
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monetaire autoriteiten anno 2016 nog steeds geen enkel besef dat het anders zou kunnen. Of moeten.
In een interview met het Belgische blad Knack zei de hoofdeconoom van de ECB, Peter Praet desgevraagd
het volgende:
Is er een plan B?
Praet: ‘Er is geen plan B, er is maar één plan. De ECB staat klaar om alle maatregelen te treffen die nodig
zijn om de inflatie naar twee procent te brengen. Als je genoeg geld bijdrukt, krijg je altijd inflatie. Altijd’.
Gelooft u dat het ECB-beleid voor alle eurolanden werkt? Zijn de financieel-economische verschillen
in Europa niet te groot voor het ‘one size fits all’-beleid van de ECB?
Praet : ‘One size doesn’t necessarily fit all‘. Het is en blijft zeer moeilijk voor de ECB om een monetaire
politiek te voeren die op elk moment optimaal werkt voor alle Europese landen. Om uit de crisis te komen is
het cruciaal dat ook de andere autoriteiten hun huiswerk doen. Het is niet aan de monetaire beleidsmakers
om structurele problemen op te lossen.
Debat Finland
Het instrumentarium van de ECB om monetair bij te sturen raakt uitgeput. Niet zo vreemd dus dat de ECB
zich op het standpunt stelt dat de politiek nu aan zet is. Maar de politiek is sterk verdeeld. Polen wil de euro
niet, Zweden evenmin en Finland is het eerste euroland waarvan de regering bij monde van zijn minister van
Buitenlandse Zaken, Timo Soini, heeft toegegeven dat de invoering van de euro misschien toch een
verkeerde beslissing is geweest. Sinds de invoering van de euro heeft de Finse economie zich ontwikkeld
tot de slechtst presterende van het euroblok, met een dramatisch afgenomen concurrerend vermogen.
Klik op de landen en de categorieën voor resultaten.
Bron: ESCB-statistieken
Soini verklaarde tegenover de financiële dienstverlener Bloomberg: ‘Finland had nooit moeten toetreden tot
de eurozone. Dan hadden we onze munt kunnen devalueren’. Bloomberg bericht voorts dat uit peilingen
blijkt dat steeds meer Finnen van mening zijn dat het land beter af is buiten de eurozone.
Een burgerpetitie heeft ervoor gezorgd dat het Finse parlement wettelijk moet debatteren over een mogelijk
vertrek uit de eurozone.
Flexibele wisselkoersen
De conclusie, dat de inflexibele wisselkoers van de euro economisch herstel van de verschillende eurozone
landen in de weg staat – een visie die al ten tijde van de invoering van de euro onder andere door economen
als Arjo Klamer werd uitgedragen – lijkt thans onontkoombaar voor de Europese politieke en monetaire
beleidsmakers.
In de visie van Klamer et al pakt de ‘one-size-fits-all’ wisselkoers immers niet alleen voor de zuidelijke
periferie slecht uit, maar is zij ook voor de sterkere landen als Nederland en Duitsland ongunstig. Deze
wisselkoers is momenteel zowel in de onderlinge verhoudingen met de overige eurolanden, als in
verhouding tot andere internationale valuta veel te laag. Het directe gevolg hiervan is dat de Duitse en
Nederlandse koopkracht en binnenlandse economie (en dus de welvaart) is aangetast. Anders gezegd, met
een hogere en dus evenwichtiger wisselkoers van de valuta voor Nederland en Duitsland zal onze
koopkracht, binnenlandse vraag, investeringen en welvaart aanmerkelijk stijgen. Maar die conclusie durft,
mag en zal de Europese Commissie nooit trekken. Na inmiddels zes jaar eurocrisis laat zij in elk geval nog
altijd na de structuur van de eurozone ter discussie te stellen. Het is tijd om in actie te komen. In een wereld
waar alles om geld draait, kunnen we alleen samen het verschil maken.
http://www.ftm.nl/exclusive/eurocrisis-voorbij-frankrijk-kondigt-economische-noodtoestand-af/

\IMF: Miljoenen migranten gebruiken om Europese lonen te verlagen
Duitse migrantenkinderen hoeven op school geen cijfers meer te halen – Laag betaalde autochtone
Europeanen raken steeds meer banen kwijt aan migranten
Het Internationale Monetaire Fonds adviseert Europa om de
vele miljoenen moslimmigranten die naar Europa worden
gehaald voor minder dan het huidige minimum loon aan het
werk te zetten, zodat ze zo snel mogelijk ‘integreren’. Dat juist
dit beleid al tientallen jaren volledig is mislukt doet
klaarblijkelijk niet ter zake. Zoals we al eerder berichtten is
deze vorm van ‘loondumping’ een eerste stap naar een forse
algehele permanente welvaartsverlaging in Europa, en een
complete uitkleding van onze sociale zekerheid, waardoor er
wijd verspreide armoede zal ontstaan, ook onder middenklassers die het nu nog redelijk goed hebben.
Banen zijn volgens het IMF de beste manier om de miljoenen moslims zo snel mogelijk te ‘integreren’ in
Europa. Zij zouden ‘tijdelijk’ minder dan het minimumloon moeten krijgen, zodat de ‘onbalans’ op de
arbeidsmarkt met de werkende Europeanen wordt verminderd.
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De Duitse topeconoom Hans Werner Sinn wijst op de Verenigde Staten, waar een grote instroom van
hoofdzakelijk laag- of niet opgeleide migranten de lonen onder grote druk hebben gezet, vooral bij de 11,7
miljoen Amerikanen uit dezelfde arbeidscategorie. Zij moeten rechtstreeks concurreren met migranten uit
Mexico en Latijns Amerika.
Immigratie leidt tot hogere werkeloosheid
Larry Neal schrijft in ‘The Economics of Europe and the European Union’ dat het verleden uitwijst dat een
grote instroom van immigranten niet leidt tot lagere lonen voor laag opgeleide arbeiders, maar tot hogere
werkeloosheid. Maar ook goed opgeleide werknemers profiteerden niet, en zagen de hogere winsten van de
bedrijven waar ze werkten uitsluitend in de zakken van hun bazen verdwijnen.
Pal voor de moslimmigranten invasie hadden laag opgeleide Roemenen en Bulgaren in Duitsland al grote
moeite om een baan te vinden. Der Spiegel schrijft dat vooral de Roma daardoor in erbarmelijke
omstandigheden terecht zijn gekomen.
80% migranten kan niets, veroorzaken grote spanningen
In oktober 2015 waarschuwde het Duitse Arbeidsbureau (BA) dat 80% van de moslimmigranten geen enkele
opleiding of capaciteiten heeft. Slechts 8% heeft enige hoger onderwijs genoten. In Groot Brittannië komt
daar nog bij dat er een groot tekort aan topbanen is, waardoor 60% van de studenten die vanaf de
universiteit komen een baan op een lager niveau moeten accepteren. Uit onderzoek van het Britse Home
Officeblijkt bovendien dat laag betaalde autochtone Britten steeds vaker hun banen kwijtraken aan
migranten, en dat terwijl er al zo weinig werk voor hen is. Immigratieland Zweden kampt met hetzelfde
probleem.
In heel Europa zien we dat de komst van miljoenen moslims uit een totaal andere cultuur enorme sociale,
etnische en maatschappelijke spanningen veroorzaakt. Tijdens de afgelopen oud-en-nieuw viering
explodeerde dat in tal van Duitse steden in een massale aanrandings- en verkrachtingsgolf door soms nog
maar net gearriveerde migranten. Alleen al in Köln werden bijna 900 vrouwen en meisjes het slachtoffer.
De autoriteiten vergroten deze spanningen bewust door bijvoorbeeld migranten vrij te stellen van het tonen
van een rijbewijs (2), migrantenkinderen geen cijfers meer op school te geven (zodat ze niet opvallen door
hun slechte prestaties) (6), de politie de opdracht te geven hun misdaden niet te registreren en zelfs niet te
onderzoeken (3), moslimmigranten te trainen als sluipschutters voor de toekomstige terreuroorlog tegen de
bevolking (4) en autochtone moeders met kinderen verplicht tussen ‘vluchtelingen’ in containers te gaan
wonen (5).
EU-superstaat, daarna wereldregering
Het IMF voorstel om de Europese arbeidsmarkt te ondermijnen door het verlagen van de lonen is onderdeel
van het plan van de gevestigde orde, de heersende Westerse elite, om de grenzen in Europa uit te wissen,
de nationale soevereiniteit van de lidstaten te vernietigen en een totalitaire Europese superstaat in Brussel
op te richten, die uiteindelijk in een gecentraliseerde wereldregering moet opgaan.
De forse toename van verborgen werkeloosheid – langdurige- en parttime werklozen worden in steeds meer
landen niet meer meegeteld-, een gebrek aan nieuwe banen en een verlaging van de lonen, uitkeringen en
levensstandaard is het gevolg van de globalisering, niet enkel in de zogenaamd ontwikkelde landen in
Europa en Amerika, maar in heel de geïndustrialiseerde wereld.
Europese beschaving wordt opgeofferd
‘De bankiers zijn de nieuwe leenheren, en de politici van de EU en diens invloedrijke lidstaten zijn hun
vazallen die hun ‘wetten’ opleggen aan hun onderdanige slaven,’ schrijft de bekende blogger Charles Hugh
Smith. Deze globalistische wetten, waar ook Den Haag voor buigt, worden gebruikt om het Westen een
mokerslag toe te dienen, waardoor onze samenleving, welvaart en vrijheid zullen instorten, zodat de weg
wordt vrijgemaakt voor eerst een Europese, en dan een Wereldregering.
Het waren de globalisten in Washington en Brussel die met kwade opzet de oorlogen in Noord Afrika en het
Midden Oosten ontketenden. De daarop volgende massa immigratie van vrijwel uitsluitend onopgeleide en
ongekwalificeerde moslims, waarvan 8 van de 10 volgens officiële Duitse cijfers niet eens in staat is om ooit
het lagere schoolniveau te halen, en die bovendien ook nog eens een extreem vijandige religieuze ideologie
aanhangen, worden dan ook doelbewust gebruikt om de Westerse, Europese en Nederlandse beschaving te
verwoesten en diens Joods-christelijke wortels uit te roeien – met volledige medewerking van het linkse /
liberale / christendemocratische politieke blok.
Massale opstand en nieuwe leiders nodig
Het enige wat de gewone man in Europa nog kan doen is massaal in opstand komen en nieuwe leiders
kiezen, die weer het belang van hun eigen volken en landen voorop stellen, de grenzen sluiten, een einde
maken aan de Europese Unie in zijn huidige vorm en terugkeren naar het ooit zeer succesvolle
samenwerkingsverband op uitsluitend vrijwillige basis.
Xander - (1) Infowars
(2) Sputnik News ; (3) KOPP ; (4) New Observer ; (5) KOPP ; (6) Hartgeld
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/IMF-Miljoenen-migranten-gebruiken-om-Europese-lonen-te-verlagen
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Iedere dag wordt de woede onder de bevolking groter (video)
Aan de oppervlakte gaat het leven zijn dagelijkse gang,
maar net daaronder rommelt het bij steeds meer
mensen. Niet zo vreemd natuurlijk want wat velen niet
begrijpen, is dat hun overheden er niet voor hen zijn,
maar efficiënte managers zijn die een sinister plan
uitvoeren. Langzaam maar zeker begint er zich bij een
groot deel van de bevolking een soort diepe woede te
ontwikkelen. Omdat men aanvoelt dat het volkomen
misgaat met de niet aflatende stroom vluchtelingen met
daaraan gekoppeld de totale waanzin waarmee
overheden met dit soort problemen omgaan.
Een doorsnee burger begrijpt uiteraard niet dat hun
overheden zo weinig oog hebben voor de zorgen en de
consequenties voor de eigen bevolking van dit alles.
Mensen die zich boos maken over de ene domme maatregel na de andere van overheden, waardoor de
problemen alleen maar nog vele malen groter zullen worden.
Dus ontvangen wij berichten van lezers (dank!), zoals de volgende:
Het bericht dat hulpverleners op de Balkan vrezen voor een humanitaire ramp breekt m’n hart. Probeer je
voor te stellen wat daar aan het gebeuren is !! Volkerenmoord op toenemende schaal.
En waarom ? Omdat we gedurende vele jaren intussen als Westen, met die verdomde VS voorop, zonder
probleem op basis van directe eigen belangen, hand in hand met twijfelachtige bestuurders met
twijfelachtige drijfveren, Israël en Saudi Arabië in het Midden Oosten de hand boven het hoofd hebben
gehouden, zonder probleem op basis van de zelfde eigen belangen de hele zooi in het midden Oosten in
elkaar flikkeren (bombarderen), intussen ook de Oekraïne en als het zo een beetje doorgaat ook Rusland
volledig in de gort draaien, etc., met dit soort ellende als afloop. Wat een godvergeten schandaal.
Intussen wel:
1. Rond het Anne Frank huis dansen en ons kietelen hoe goed we het in de oorlog wel niet deden bij een
toch wel heel andere werkelijkheid;
2. Hele dagen in de Kamer lullen over stommiteiten van Minister van der Steur en Plasterk plus het
ongeregelde zootje om hem heen en binnen hun eigen ministeries;
3. De wereld overhoop halen om de daders van een nogal twijfelachtig misdrijf, het neerpaffen van de MH
17, te vinden en al bij voorbaat roepen dat “Poetin dat gedaan heeft”;
4. Een hoop stennis lopen te schoppen over de moord op een Russische ex-spion in Londen en zonder echt
bewijs staan te roepen: ”Dat heeft Poetin gedaan” overigens analoog aan punt 3. Ook al zou het zo zijn dan
valt het nog steeds in het niet met wat via 9/11 en Irak steeds meer de echte werkelijkheid (b)lijkt te zijn;
5. Aan de lopende band black ops uitvoeren en op blootgemoedelijke overtuiging met drones te pas en te
onpas door ons als criminelen bestempelde personen neer paffen;
6. De wereld verder ontwrichten zodat het van kwaad tot erger gaat. Zie ook hier en hier.
7. In de VS een presidentskandidaat op het schild hijsen die met Hitler zou kunnen concurreren;
8. Etc.
Wat een ongelooflijk smerige troep. Het wordt steeds duidelijker waar dit naar toe op weg is. De grote vraag
is hoe dit op losbarsten staande pandemonium nog te keren.
Niet alleen bij volwassenen komt steeds meer woede naar boven, ook bij de jeugd. Zij zien hun land, de plek
waar zij een toekomst moeten opbouwen, voor hun ogen veranderen in een politiek correcte multiculturele
chaos.
Wanneer mensen dan in opstand komen en de idiote beslissingen van overheden niet langer tolereren,
worden ze automatisch rechts extremisten genoemd.
Wanneer je niet wilt dat je eigen land zijn identiteit en historische cultuur verliest, ben je in de politiek
correcte wereld waarin wij leven een soort halve of hele neonazi.
Steeds meer jonge mensen in vooral ook Duitsland hebben meer dan genoeg van de afbraakpolitiek zoals
die door hun huidige leiders wordt bedreven.
Navolgend een videoboodschap van een jongerenbeweging in Duitsland die zorgen hebben over hun
toekomst. Voor mensen die moeite hebben om het Duits te volgen, bestaat de mogelijkheid om Engelse
ondertiteling te selecteren bij het wieltje rechts onderin de video. https://youtu.be/rPXI6tA31yI
Mensen die zich verzetten tegen de elite die de vluchtelingen gebruiken als wapen, zijn geen rechts
extremisten. Het zijn bezorgde burgers naar wie niet wordt geluisterd en die misschien uiteindelijk uit
wanhoop wel richting extreem rechtse partijen worden gedreven.
De woede onder de burgers is heel begrijpelijk. De (echte) vluchtelingen zelf kun je eigenlijk niets kwalijk
nemen want ook zij zijn slachtoffers en worden op zoek naar veiligheid en een nieuw leven gebruikt als
pionnen in een spel.
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De oplossing ligt in eerste instantie vooral in dat de bevolking het begrip gaat krijgen dat zij worden gebruikt
in een smerig spel dat wordt gespeeld door gewetenloze psychopaten.
Een spel waarbij zij als volk hun identiteit volkomen dienen te verliezen. Waar de oorspronkelijke bevolking
moet opgaan in een grijze homogene massa zonder historie en zonder geschiedenis, cultuur en identiteit.
Wat er nu gebeurt in Europa vormt onderdeel van het Kalergiplan waar wij al eerder over schreven.
Het Kalergi plan wordt ook wel wordt omschreven als een pijnloze genocide, van de oorspronkelijke (blanke)
bevolking van Europa. Nogmaals, vanwege het enorme belang, de
twee hoofdpunten uit het plan van Kalergi. De eerste is het
vernietigen van de nationale soevereiniteit door het creëren van een
centrale Europese regering.
De tweede is het vernietiging van de oorspronkelijke bevolking door
middel van massale immigratie en het promoten van
kruisbestuivingen tussen de verschillende rassen en culturen.
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 sub-menselijke 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 massa-immigratie
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.
Er “gebeuren” geen onverwachte dingen waar door inadequate overheden slecht op wordt ingespeeld. De
mensen die onze overheden vormen voeren een plan uit en volgen orders op; niets meer en niets minder.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=artice&id=10252:iedere-dag-wordt-de-woedeonder-de-bevolking-groter&catid=20:het-complot&Itemid=33`

Het Rotshchildorakel heeft gesproken (video)
Alles wat er voor nodig is om huis- tuin- en keukenbeleggers
weer aandelen te laten kopen, zijn wat sussende woorden van
voormalig Goldman Sachs bankier Mario Draghi.
Als drenkelingen klampen ze zich vast aan iedere strohalm en
met z'n allen rennen ze in sneltreinvaart richting ondergang.
Wanneer je het spelletje wat er wordt gespeeld een beetje
doorziet dan zit je af en toe met open mond van verbazing te
kijken naar hoe wanhopig mensen zich willen vastklampen aan
iedere illusie die er op wijst dat de bomen binnenkort weer tot
in de hemel zullen groeien.
Na een dagenlange malaise op de beurs, waarbij de werkelijkheid her en der enigszins begon in te zinken,
was het vanaf afgelopen donderdag weer Hosanna.
De reden was dit keer omdat super Mario, de Italiaan Mario Draghi, de Goldman Sachs bankier die nu de
leiding heeft van de Rothschild Europese Centrale Bank, zijn mond opendeed.
Voor de duidelijkheid; de Rothschild bankiers zijn de bankiers van de Jezuïeten en dat geldt zeker ook voor
Draghi zoals wij eerder schreven.
Van Rompuy noemt ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, die werd
opgeleid aan het Romeinse Jezuïetencollege Istituto Massimiliano Massimo. Verheugd voegde Van Rompuy
er aan toe dat ook de Italiaanse premier Mario Monti en diens Spaanse collega Mariano Rajoy, zijn gevormd
door Jezuïetencolleges.
Afijn, deze Super Jezuïeten Mario deed niets afgelopen donderdag. Hij sputterde een paar woorden en als
bij toverslag schenen alle zorgen van beleggers verleden tijd te zijn en spurten de financiële markten
omhoog.
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Het waren vooral zijn geruststellende woorden, en niet zozeer concrete daden, die voor een voorzichtig
herstel op de beurzen zorgden. Bij een volgende ECB-beleidsvergadering in maart komen er mogelijk extra
steunmaatregelen, suggereerde de Italiaan.
De “steunmaatregelen” zijn nooit anders dan het bijdrukken van geld, waardoor de werkelijke situatie waarin
de economie verkeert, wordt verdoezeld.
En wat ze ook doen, het is nimmer in het belang van de bevolking van deze wereld.
Wat Draghi doet, is dus helemaal niets, hij hint alleen maar en die
hint staat haaks op wat zijn collega Yellen van de Federal Reserve
in Amerika afgelopen december deed. Zij verhoogde voor het eerst
sinds jaren de rente omdat de Amerikaanse economie zou zijn
hersteld en het nu gerechtvaardigd was om de rente te verhogen
om daarmee de broodnodige inflatie aan te wakkeren.
Dit was in het licht van de werkelijkheid een zodanig domme
zet dat wij ons afvroegen of de Rothschild en consorten hadden
besloten dat de tijd gekomen was om de zaak te laten klappen.
Die conclusie staat wat ons betreft nog steeds want het enige wat Draghi heeft gedaan, is wat sussende
woordjes uiten waardoor er weer enige tijd een soort euforie stemming ontstaat, waardoor opnieuw een
aantal huis- tuin- en keukenbeleggers in aandelen zullen stappen om zo vervolgens hun geld te verliezen.
Belangrijk om te onthouden is dat een Centrale Bank, of het nu de FED is of de ECB, door geld bij te
drukken geen economie op gang gaat brengen. Het betekent hooguit uitstel van executie.
Het volgende plaatje is de werkelijkheid en zegt meer dan duizend woorden van een Mario Draghi.
Het laat het verloop zien van de olieprijs vanaf januari 2007 tot nu. Dan zie je dat de olieprijs nu lager is dan
tijdens het hoogtepunt van de vorige crisis. Ondanks een kleine
opleving de laatste dagen, die meer technisch van aard schijnt te
zijn dan gebaseerd op toenemende vraag.
In de werkelijke wereld pakken donkere wolken zich samen, vooral
boven Europa. We schreven enkele dagen geleden over de
problemen in de Italiaanse bankensector en dat vooral de oudste
bank ter wereld, de Monte dei Paschi, een enorme koersdreun te
verwerken kreeg in het nieuwe jaar.
Niet zo vreemd natuurlijk als je bedenkt dat eenderde van de
uitstaande leningen van deze bank op dit moment niet wordt
betaald. Deze bank moet zo goed als zeker binnenkort “gered”
worden en er gaan geluiden dat de complete Italiaanse
bankensector in meltdown modus verkeert.
In de achtergrond vindt op dit moment een bankrun plaats waarbij nerveuze Italianen grote bedragen van de
banken halen. Het zal dan waarschijnlijk ook een kwestie van tijd zijn voordat er één of meerdere banken
gered moeten worden volgens de nieuwe Europese bail-in regels, waarbij rekeninghouders in ieder geval
een deel van hun geld kwijtraken.
Daarom zie je nu ook een bankrun ontstaan in Italië omdat niemand geld op een Europese rekening wil
hebben bij een bank die in de problemen zit. Naast de sussende woorden van Draghi zijn er ook nog
mensen die geloven dat de door China gepresenteerde cijfers kloppen, zoals bijvoorbeeld de ING:
Vanmorgen kwam er in ieder geval redelijk goed nieuws uit China. De Chinese economie groeide in het
vierde kwartaal van 2015 met 6,8% op jaarbasis waardoor de groei over heel 2015 uitkwam op 6,9%. De
groeiafname in de productiesector werd grotendeels gecompenseerd door de aantrekkende groei van de
dienstensector. Deze cijfers waren redelijk in lijn met de verwachtingen van analisten en het streefniveau
(7%) van de Chinese overheid.
Zoals wij eerder schreven, de goede Chinese cijfers zijn alleen te verklaren als ze doen aan buitenaardse
export.
Zo draait de achtbaan van ups en downs en totale misleiding vrolijk verder.
Wij zeggen al enige tijd het volgende:
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig is om ook eens te kijken naar andere
vormen van beleggen in plaats van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het nieuwe jaar
om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat niet voor niets soms “de beste aankoop van de
eeuw” wordt genoemd.
Maar, even voor de goede orde. Wij zijn geen financiële adviseurs en hebben ook geen zilverhandel, maar
wat we wel proberen duidelijk te maken is, dat het absoluut geen kwaad kan om je in tijden zoals deze, waar
misleiding aan de orde van de dag is, ook eens te oriënteren op andere beleggingsmogelijkheden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10251:het-rotschild-orakel-heeftgesproken&catid=15:financieel&Itemid=28
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Spanje wordt het nieuwe ISIS-land
Door Redactie - geplaatst op: 24 januari 2016
Spanje – ISIS herhaalt nogmaals haar ambitie om voor 2020
Spanje weer te heroveren op, zoals zij zeggen, ‘the invaders’.
Spanje is in de ogen van ISIS de verloren dochter die in
handen van de bezetters is gevallen. (Spanje was ooit
Moors). De provincie Andalusië wordt door IS dan ook stevast
Al Andalus genoemd, naar de titel die de Moren ooit aan deze
Spaanse provincie hebben gegeven.
In Catalonië wonen een kleine 500.000 moslims, 20% van
deze groep toont duidelijke tekenen van radicalisering.
Waarmee deze regio veel hoger scoort dan de rest van Europa.
Spanje is overigens het enige land dat ooit in handen was van moslims, maar waar die door de preIslamitische bevolking weer compleet buitengezet werden. De moslims kwamen in 711 en ze werden pas in
1492 door Ferdinand en Isabella verslagen – en eigenlijk werden de laatste moslims pas in 1614 verdreven.

Immigranten door EU geselecteerd op kleur? religie?
Geplaatst door HERSTEL DE REPUBLIEK 24 januari 2016
Terwijl ‘aartsvijand’ Rusland meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen onderdak én werk biedt, zijn
Oekraïense asielzoelers in de heilstaat EU niet welkom.
In Duitsland worden binnenkort meer dan 7.000 aanvragen geweigerd, met als gevolg dat alle
geregistreerde Oekraïense asielzoekers en masse zullen worden gedeporteerd. [LINK]
Zo rolt de EU
Op deze manier wordt nota bene een steekhoudend argument voor een JA-stem voor het
Associatieverdrag met Kiev gefabriceerd. Want als een dergelijk verdrag effectief wordt, dan is de
verdragspartner een vrij en onafhankelijk land waar de mensenrechten worden beschermd en er dus geen
reden is om immigranten als asielzoekers toe te laten.
Net zoals het Neo-Ottomaanse Turkije, een welvarend en vredelievend land van 80 miljoen vrije mensen,
met volledige vrijheid van godsdienst en wars van schending van mensenrechten, met name jegens homo’s,
kindbruidjes, Armeniërs en Koerden.
De EU heeft Oekraïne nodig om grote multinationals hun gang te kunnen laten gaan. Olie- en gaswinning,
landbouw en zwaar vervuilende industrie in combinatie met goedkope arbeidskrachten. Het leeglopen van
het toekomstige wingewest is dus een ongewenste ontwikkeling. Het omgekochte en door het Westen op het
paard geholpen Kiev regime is volledig afhankelijk van hulpmiddelen uit het Westen. Het Associatieverdrag
is niets anders dan een koloniaal mandaat om het enorme land economisch uit te winnen.
Daarbij moeten we ook niet vergeten dat de weg naar Moskou – het Derde Rome – na het onderwerpen van
Oekraïne een stuk korter is geworden. Kruistochten in vroeger eeuwen waren een aaneenschakeling van
conflicten, dat is nu ook het geval.
Thans lijkt het er op dat de selectiecriteria economische motieven zijn. En als dat niet so is, dan zou het ras,
kleur of religie moeten zijn. Bij dit laatste worden natuurlijk hun eigen regeltjes met voeten getreden. De
Oekraïeners kunnen zo naar het Europees Gerechtshof en verhaal halen: “Discriminatie”. Bovendien
ontvluchten ze een staat, geregeerd door een Junta van coupplegers, die hun land uitventen zonder met de
eigen bevolking rekening te houden.
Resumerend….
 De EU heilstaat wordt volgestouwd met honderden miljoenen “vluchtelingen” uit Afrika, het Midden
Oosten en Centraal Azië;
 De EU heilstaat houdt immigranten uit “bondgenoot” Oekraïne tegen en schopt ze met duizenden
tegelijk de buitengrenzen weer over;
 Onze TEGEN-stem ten aanzien van het Associatieverdag met de illegale Kiev Junta zou de
toestroom van Oekraïeners wel eens kunnen bevordern.
In de republiek kun je echter twee dingen tegelijk doen, wat blijkbaar in de EU gedachtenwereld een
onmogelijkheid is:
 Wij doen geen zaken met illegale coupplegers en massamoordenaars;
 Wij bepalen zelf wie hier toegelaten worden.
Nu eens afwachten of en wanneer dit argument gebruikt gaat worden om de Nederlanders alsnog een JAstem op te dringen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/01/24/immigranten-door-eu-geselecteerd-op-kleur-religie/
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Bondgenoot Amerika financiert de vluchtelingenstroom naar Europa
Wij in Nederland zijn inmiddels wel gewend aan “slapende” inlichtingendiensten.
Voor “slapend” dienen we te lezen: “medeplichtig”. Zo wordt er geen werk gemaakt van de werkelijke
toedracht rond het neerschieten van Vlucht MH-17. Dit ondanks het feit dat binnen een paar uur na de crash
een detachement speciale troepen vanuit Nederland is ingevlogen en de zaak ter plekke heeft verkend. Het
zit in de doofpot en op de deksel ligt de loodzware onderste steen van clown Rutte.
Er is ook mnimmer serieus werk gemaakt van het daadwerkelijk onderzoek naar de (huur)moorden op Pim
Fortuijn, Theo Van Gogh of Maarten Van Traa. Ook de raadselen rond de Gladio organisatie en subversieve
buitenlandse activiteiten, de Enschedese munitieramp en de Molukse treingijzelingen, zullen door de
Nederlandse inlichtingendiensten nooit worden opgelost.
Er wordt door de Nederlandse geheime dienst absoluut geen werk gemaakt van onderzoek naar het bestaan
van een andere subversieve geheime dienst, welke zich bedient van afluister- en chantagepraktijken,
huurmoorden en zelfverrijking door illegale handel en wandel. De rode draad die steevast is waar te nemen
leidt via het onwettige “koningshuis” naar het buitenland, alwaar aan de touwtjes wordt getrokken. Niet de
“regering” regeert, maar duistere machten in de onderwereld maken hier de dienst uit. Geheime diensten als
de Nederlandse, worden gebruikt als trekpop.
Dat kan ook niet anders.
De oorsprong van de Nederlandse geheime diensten is duidelijk buitenlands, meer bepaald Brits. In het
artikel“Vlucht voor Volk en Vaderland” op de website TEGENLICHTERS is het volgende te lezen:
In wezen kon de GSIII beschouwd worden als onlosmakelijk onderdeel, zogezegd de ‘vastelandtak’, van de
MI6. Het hoofdkwartier van MI6 was gevestigd aan de Boompjes 76 in Rotterdam onder de
dekmantelfirma ‘Uranium Steamship Company’ – USC.
GSIII is de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en AIVD en volledig opgetuigd en onder
controle van MI-6, de Britse geheime dienst afdeling buitenland. Wij hebben geen redenen om aan te
nemen, dat het vandaag anders is. Nederland is nu eenmaal een vazalstaat van het Anglo-Amerikaanse
machtskartel en daaraan onderhorig gemaakt. Anders is op geen enkele wijze te verklaren dat we met
figuren als Rutte, Timmermans en Zijne Overbodigheid zitten opgescheept. Alle geheime diensten zijn onder
controle van de kern CIA-MI6-Mossad en nauw gelieerd aan de beste inlichtingendienst ter wereld, de
Sovereign Military Order of Malta (SMOM) – u weet wel, van dat kruis met 8 punten.
EU-lid Oostenrijk
Het EU-lid Oostenrijk heeft ook een inlichtingendienst. Het land ligt ongeveer
aan de buitengrenzen van het EU rijk en krijgt de eerste massale klappen te
verwerken van de toestroom van vluchtelingen. De voorhoede van misschien
wel honderden miljoenen in hun kielzog uit de armste delen van de wereld,
doorgaans oorlogsgebieden. De Oostenrijkse inlichtingendienst komt met
rapporten dat de mensensmokkelaars die dagelijks duizenden mensen naar
Europa transporteren door de Amerikanen worden gefinancierd. Deze
smokkelaars vragen tot € 15.000,- per transport. Er is nog niemand naar voren
durven stappen om met bewijs te komen, dat Amerikaanse instanties (NGO’s) hier een dikke vinger in de
pap hebben. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat Amerikaanse organisaties de stroom op gang houden door
de mensensmokkelorganisaties mee te financieren om de transportkosten aan te zuiveren.
Conclusie.
Bondgenoot Amerika is verantwoordelijk voor het mede financieren en op gang te houden van de
vluchtelingenstroom en het formeren van een ethno-demografische tijdbom zonder weerga. Niet voor niets
wordt een getal van ÉÉN MILJARD de media in geslingerd. Dit soort waarschuwingen mogen we als
dreigement opvatten. In dit geval is er niets aan te doen, zo lang “de regering” hier wordt gevormd door
Kabinet_68 en “de koning”. Het ontwrichten van ons land en bezet Duitsland onder SHAEF-regime heeft een
hoger doel. Het moedwillig verwateren van nationalisme, de grootste bedreiging voor de eenheidsworst die
ons wordt voorgehouden: de één-wereld heilstaat. De EU is proto-staat en Nederland is proto-landsdeel. Het
project slaagt alleen als er voldoende tegenwicht is gevormd tegen het nationalisme, tegen pattriotisme,
tegen vaderlandsliefde en tegen zorgzame samen-levingen (let wel: niet maat-schappij, maar samen-leving).
We moeten dit tegen gaan om te overleven en om onze vrijheid te herwinnen.
Op 6 april a.s. delen we een eerste speldenprikje uit en stemmen TEGEN het Associatieverdrag met de
onwettige coupplegers staat Oekraïne. De uitslag wordt uiteraard wederom genegeerd en wel nadat de
bevolking conveniërend is afgeleid door een schoftenstreek van (waarschijnlijk) Putin. Een goed moment om
alsdan aan te kondigen dat de Bataafse Republiek de uitslag van dat referendum wel degelijk erkent.
REFERENDUM OEKRAÏNE
Want wie heeft met “bondgenoten” als Corporate D.C. met Barry Soetoro als CEO nu nog vijanden nodig?
De vijand zit niet in het Oosten, hij zit bij ons aan tafel.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/01/23/bondgenoot-amerika-financiert-devluchtelingenstroom-naar-europa/
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Groene Stevia Illegaal?
Onbewerkte groene stevia mag niet langer over de toonbank gaan!
Er is wederom een gezond initiatief in de kiem gesmoord…
Juglen Zwaan schrijft in zijn nieuwsbrief van deze week o.a.
NVWA valt GroeneStevia.nl binnen
Bij GroeneStevia.nl hebben ze onverwacht bezoek gekregen van de Nederlandse Voedsel- &
Warenautoriteit. GroeneStevia.nl moet zijn deuren sluiten, want het natuurlijke zoetmiddel groene stevia is
volgens Brussel illegaal.
Aspartaam en sucralose, die bewezen nadelige effecten kunnen hebben voor de gezondheid, zijn wel
goedgekeurd. Platgeraffineerde witte stevia mag ook, maar de onbewerkte groene stevia mag dus niet
langer over de toonbank gaan.
Een Duitse rechter heeft in 2011 bepaald dat groene stevia wel verkocht mag worden, maar Brussel blijft
voet bij stuk houden. Om deze zaak in Brussel aan te vechten, zal GroeneStevia.nl een aantal goede
advocaten en een paar ton moeten meebrengen. Omdat ze deze middelen niet hebben, is het doek dus
gevallen. Het was een prachtig initiatief, waarbij biologische boeren in Spanje zeer zuivere groene stevia
produceerden.Ik ben er ook een keer gaan kijken en vond het geweldig om te zien hoe deze mensen hun
vak met passie uitvoeren. Het is toch wel ontzettend zuur dat grote bedrijven met lobbyisten in Brussel
alles maar voor elkaar kunnen krijgen en dat een kleinschalig project als dit, met kwekers die echt liefde
hebben voor hun plantjes, nu zonder werk zitten.
Het is mijn missie om de leugens van de machtige bedrijven door te prikken en ik zal zeker niet stoppen.
Er wordt ontzettend veel geld verdiend ten koste van onze gezondheid en dat wordt gewoon toegestaan.
Nu GroeneStevia.nl gestopt is, blijkt dat gezonde initiatieven in de kiem gesmoord kunnen worden.
Voorlopig hebben we dus nog veel werk te verzetten…

85% tampons en hygiëneproducten besmet met giftige onkruidverdelger van Monsanto
Argentijnse wetenschappers hebben sporen van glyfosaat
gevonden in 85 procent van de hygiëneproducten voor
vrouwen. Glyfosaat is het actieve ingrediënt van de
onkruidbestrijder Roundup van landbouwreus Monsanto.
Het onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Universiteit van
La Plata. Glyfosaat zat in het overgrote deel van de tampons,
soorten maandverband, steriele gaasjes, wattenstaafjes en
veegdoekjes. In maart publiceerde het Internationaal
Agentschap
voor
Kankeronderzoek
(IARC)
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport waarin de herbicide wordt geclassificeerd als ‘mogelijk
kankerverwekkend’.
Afbraakproduct
De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd door hoofdonderzoeker Damián Marino van de Universiteit van
La Plata. De onderzochte producten zijn gekocht in supermarkten en drogisten in het gebied rond de
universiteit. 85 procent van de commerciële producten bevatte glyfosaat en in 62 procent van de
verzorgingsproducten zat AMPA, het afbraakproduct van glyfosaat.
Bijna 100 procent van alle katoen die in Argentinië wordt geproduceerd is genetisch gemodificeerd. “We
gaan nu kijken welke andere herbiciden er in de producten zitten,” zei Marino tijdens zijn presentatie.
Fruit en groente
“We zijn geschokt,” zei dr. Medardo Ávila Vázquez in een reactie op het rapport. “We hadden onze aandacht
gericht op de aanwezigheid van glysfoaat in voedsel, maar we verwachtten niet dat de producten die we in
ziekenhuizen en gezondheidscentra gebruiken om mensen te genezen, zijn besmet met een
kankerverwekkend product. De autoriteiten moeten reageren op deze situatie.”
Uit een eerder onderzoek van de Nationale Universiteit van La Plata bleek dat 8 op de 10 soorten fruit en
groente pesticiden bevatten. Van de 60 geanalyseerde monsters bleek 76,6 tenminste één chemische stof
en 27,7 procent tussen de drie en vijf pesticiden te bevatten.
“Er worden veel verschillende pesticiden gebruikt. De cocktail van chemicaliën is buitengewoon krachtig,” zei
Marino. De wetenschappers troffen onder meer de insecticide endosulfan aan, die al sinds 2013 verboden is
in Argentinië.
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Eerste Duitse school onder politiebewaking na aanrandingen door asielzoekers
Steeds meer zwembaden, restaurants, clubs en discotheken sluiten deuren voor moslimmigranten –
Asielinstantie Berlijn deelt dagelijks € 1,4 miljoen uit – Centrum Salzburg: ’s avonds totale anarchie door
Marokkaanse bendes
De islamitische anarchie rukt op in Duitse en Oostenrijke
steden, maar niemand mag er iets tegen anderen over
zeggen, laat staan voor de TV-camera’s.
Dat de massale aanrandings- en verkrachtingsgolf tijdens
oud-en-nieuw bepaald geen incident was blijkt opnieuw nu
de eerste Duitse school onder politiebewaking moet
worden gesteld nadat talrijke schoolmeisjes door
asielzoekers werden aangerand. Ondertussen sluit het ene
na het andere zwembad in Duitsland zijn deuren voor
moslimmigranten, omdat ze bijvoorbeeld tussen de andere gasten hun behoefte doen in het water, er
zichzelf bevredigen en vrouwen en meisjes in zwemkleding betasten. Ook clubs, discotheken en restaurants
weigeren om migranten toe te laten omdat ze vrouwen aanranden en proberen te verkrachten.
Op de MBO in Hamburg-Wilhelmsburg zitten zo’n 2000 leerlingen, voornamelijk meisjes, die daar leren voor
een vak in de gezondheidszorg of tandheelkunde. Tal van meisjes zeggen al vaak door individuele of
groepen asielzoekers te zijn lastig gevallen of aangerand als ze naar school of naar het station liepen. De
politie heeft het over ‘slechts’ 8 gevallen, maar volgens getuigen en slachtoffers is dat slechts het topje van
de ijsberg.
De daders? Daar kunnen we wederom kort over zijn: die spraken niet of nauwelijks Duits en kwamen vrijwel
zonder uitzondering uit het Midden Oosten of Noord Afrika. Zo’n 1400 van hen verblijven in een naburige
AZC. De politie heeft inmiddels besloten om de school en looproute van de meisjes te gaan bewaken. (1)
Discotheken, clubs en restaurant sluiten deuren voor moslimmigranten
In Freiburg en omgeving hebben bijna alle discotheken en clubs besloten om geen of bijna geen migranten
meer toe te laten nadat tal van vrouwelijke bezoekers werden aangerand of bijna werden verkracht.
Asielzoekers uit Noord Afrika drongen zelfs in de vrouwentoiletten binnen. Anderen gaven Duitse bezoekers
kopstoten, vielen de portiers aan of maakten zich schuldig aan tasjesroof.
Moslimmannen worden ook in steeds meer restaurants geweigerd. Dat levert hen problemen op met de
eenzijdige, politiek-correcte anti-discriminatie wetgeving, maar meestal kunnen ze niet anders omdat de
gewone gasten vanwege het onbeschofte en agressieve gedrag van de migranten wegblijven. (2)
Praten over misdaadgolf migranten = op staande voet ontslag
Volgens Duitsers die berichten op onafhankelijke forums is de situatie in Berlijn en tal van andere steden
volstrekt onhoudbaar geworden. Vecht- en steekpartijen, aanrandingen en verkrachtingen zijn in heel
Duitsland aan de orde van de dag, maar niemand mag daar met anderen over praten. Doen burgers dit toch,
dan worden ze op staande voet ontslagen.
Asielinstantie Berlijn deelt dagelijks € 1,4 miljoen uit
Een werknemer bij de asielinstanties schrijft dat er grote angst onder alle medewerkers heerst, zowel voor
de migranten als voor de autoriteiten. In alleen al een deel van Berlijn krijgen 20
medewerkers dagelijks ieder € 70.000,-, bij elkaar opgeteld dus € 1,4 miljoen, dat wordt uitgedeeld aan
iedere ‘vluchteling’ die er maar om komt vragen. (4)
Marokkaanse anarchie in centrum Salzburg
Ook zwembaden in Oostenrijk melden grote problemen met asielzoekers, die behalve vrouwen en meisjes
zelfs kleine kleuters van 3 jaar oud aanranden. (3) In Salzburg zouden zo’n 300 Marokkanen die bij de
Duitse grens werden teruggestuurd zijn aangekomen en het centrum door inbraken, steekpartijen,
plunderingen en verkrachtingen zo onveilig maken, dat mannen en zelfs agenten ’s avonds na 22.00 uur niet
meer bij het Centraal Station durven komen, omdat ze hun leven dan niet meer zeker zijn. (5)
Xander - (1) MM News ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Zuerst! ; (4) Hartgeld 23-01 ;
(5) Hartgeld / Österreich 23-01
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Eerste-Duitse-school-onder-politiebewaking-na-aanrandingendoor-asielzoekers
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George Soros maakt geen schijn van kans in Nederland [propaganda; MH17]
Begin april dit jaar gaan Nederlanders via een referendum hun
mening geven over het associatieverdrag van Oekraïne met de
Europese Unie.
Nu ook voor het grote publiek steeds duidelijker wordt dat
deze schurkenstaat verantwoordelijk is voor hetneerhalen van
MH17, wordt ook George Soros in stelling gebracht om de bevolking
"ja" te laten stemmen.
Eigenlijk is het Engelse woord “evil” niet goed te vertalen met een
passend Nederlands woord. Als je het zou moeten uitbeelden dan
zou een foto van George Soros een aardig eind in de richting
komen. Over het hoe en waarom zouden we ondertussen een compleet boek kunnen schrijven, maar
verwijzen voor nu naar eerdere artikelen.
Overal ter wereld waar ook maar iets valt te manipuleren kom je de naam George Soros tegen.
Nu ook in Nederland:
Een in Rusland verboden non-profit-organisatie van miljardair George Soros is medefinancier van de
Nederlandse campagne voor een 'ja' bij het Oekraïne-referendum in april. Stem voor Nederland krijgt voor
die campagne 200.000 euro van de Open Society Foundations. Dat bevestigt de organisatie aan de NOS.
Lieden zoals Soros gebruiken hun fortuin om andere mensen te kopen zodat ze uitvoeren wat hij voor ogen
heeft. Dat is meestal het destabiliseren van landen via leiders en/of overheden die niet doen wat de elite
wenst.
In dit geval denkt George Soros met een zak geld het Nederlandse volk ervan te kunnen overtuigen dat ze
“ja” moeten stemmen voor het associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie.
Alhoewel de uitslag van het referendum niet bindend is en alles en iedereen bij voorbaat de uitslag al
negeert door het verdrag gewoon begin deze maand in te laten gaan, maakt men zich in elitaire kringen toch
zorgen.
Een massaal “nee” van Nederland heeft dan wel geen bindende waarde, het is een duidelijk en niet te
negeren signaal van een bevolking wat wereldwijd heel wat aandacht zal trekken en dat wel eens een
negatief effect zou kunnen hebben op de geplande Europese eenwording. Een eenwording, de New
Euorpean Order, welke ookalleen een tussenstap is naar de New World Order en dus ook weer ontmanteld
zal worden uiteindelijk.
Los van alle bezwaren en achtergronden met betrekking tot de Europese Unie is er een andere goede reden
waarom je als Nederlandse bevolking geen enkel verdrag zou willen aangaan met Oekraïne.
In augustus 2015 toen de complete mainstream wereld er nog van overtuigd was dat de Russen
verantwoordelijk waren voor het neerhalen van vlucht MH17 schreven wij het volgende:
Op meerdere fronten zal in de toekomst toch blijken dat het neerhalen van vlucht MH17 een keerpunt was in
onze geschiedenis.
Het zijn gebeurtenissen zoals die zich nu ontvouwen rondom de MH17 situatie die waarschijnlijk van grote
invloed zullen zijn wanneer het publiek op 6 april aanstaande gaat stemmen.
Er vindt namelijk een ommekeer plaats in de manier waarop het grote deel van de bevolking nu tegen de
MH17 ramp aan kijkt.
Direct na de ramp kon je bij het NSB/overheidsorgaan het volgende soort voorpagina’s zien.
Direct na de ramp kon je toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Frans
Timmermans, een misselijkmakend toneelstukje zien opvoeren bij de Verenigde
Naties, waar de meest smerige ongefundeerde beschuldigen werden geuit
richting lokale bewoners/separatisten.
De waarheid van wat er écht gebeurde, wordt helemaal duidelijk wanneer je twee
minuten
de
tijd
neemt
om
de
volgende
video
te
bekijken.
https://youtu.be/kZBSGorpLNc
Is er ooit enige vorm van verontschuldiging gekomen van de blèrende Telegraaf
of de acteur Timmermans?
Hebben zij ooit gezegd, “Het spijt ons dat wij deze mensen onterecht hebben
beschuldigd en veroordeeld voor het plunderen van de slachtoffers van MH17”.
Nee, niets van dat alles. Zij zijn willens en wetens doorgegaan met het wijzen van de vinger naar Rusland
als schuldige aan de ramp met vlucht MH17.
Nu zijn we ruim anderhalf jaar later en blijkt keer op keer dat Oekraïne dingen heeft te verbergen met
betrekking tot vlucht MH17.
Wanneer Rusland wordt beschuldigt van de ramp dan zijn de voorpagina’s niet groot genoeg.
Toen de nabestaanden afgelopen vrijdag volkomen onthutst waren over wat zij te horen kregen in de
Tweede Kamer dan volstaat een klein artikeltje, ergens verborgen tussen al het andere nieuws.
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Dit komt natuurlijk nog bovenop het feit dat geen hond het
gelooft wanneer Oekraïne zegt dat niet één van de
primaire radarsystemen die dag werkte en dat de
Amerikaanse satellietbeelden bewijs zullen leveren dat de
separatisten het toestel hebben neergehaald.
Misschien wil iemand zo vriendelijk zijn het
hiernavolgende stuk uit een eerder artikel dat wij schreven
in juli 2014 aan de nabestaanden door te geven. In die tijd
geloofden de nabestaanden nog steeds dat de overheid
de onderste steen boven zou halen en werd dat wat wij
schreven als niets anders dan de bekende complottheorie beschouwd.
In het licht van wat er nu boven water komt, zijn ze misschien wel geneigd om het te lezen en om samen met
hun advocaten er iets mee te doen.
Het artikel was getiteld: MH17: Waarom doen Rutte en Timmermans niet wat ze moeten doen?
Daarin stond onder andere het volgdende:
In plaats dat onze leiders er alles aan doen om klaarheid te verschaffen op een aantal vitale punten, doen ze
vanalles om de aandacht af te leiden. Er wordt alles op alles gezet om maar die rampplek te bereiken, terwijl
ze voor de antwoorden in Kiev moeten zijn.
Waarom doen ze dat niet? Waarom gaan ze daar niet de volgende heel eenvoudige vragen stellen.
De vier punten waarop zij duidelijke antwoorden moeten eisen (en niet vragen) van de overheid in Kiev zijn:
1) Malaysia Airlines heeft bevestigd dat de gezagvoerder van vlucht MH17 opdracht kreeg van de
verkeersleiding in Kiev om op een lagere hoogte te gaan vliegen toen het vliegtuig het luchtruim van de
Oekraïne binnenvloog.
Volgens de Russische radarbeelden vloog er een SU-25 militair toestel vlak in de buurt van vlucht MH17. De
voorlopige aanwijzingen zijn ook dat dit het toestel is wat het rampvliegtuig uit de lucht heeft geschoten. De
SU-25 kan volgens experts de hoogte halen waar de Boeing vloog, maar met moeite en ook niet voor een
langere periode. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom het passagierstoestel lager moest
gaan vliegen.
Waarom heeft de verkeersleiding van de Oekraïne opdracht gegeven aan MH17 om lager te vliegen boven
een zeer gevaarlijke gebied?
2) De vliegroute werd gewijzigd. We weten niet in wiens opdracht dit is gebeurd, maar wel weten we dat dit
niet in opdracht van Eurocontrol is gedaan. De normaal geplande route zou het over de Zee van Azov
hebben gevoerd, zoals alle voorgaande MH17 vluchten, maar deze kreeg opdracht om een meer
noordelijkere koers te vliegen, die niet alleen ongunstig was voor het toestel omdat het honderden kilometers
aan de reis toevoegde, maar ook een koers die het direct boven het gevaarlijke gebied bracht.
In eerste instantie werd door de mainstream media het onzinverhaal van onweersbuien op de route naar
buiten gebracht, later werd dit weer ingetrokken. Als Eurocontrol het vliegtuig geen instructies heeft gegeven
dan moeten deze afkomstig zijn van de Oekraïense verkeersleiding.
Alle gesprekken tussen het vliegtuig en de verkeersleiding zijn onmiddellijk na de crash in beslag genomen
door de SBU, de Oekraïense veiligheidsdienst.
Waarom heeft de verkeersleiding van de Oekraïne deze koerswijziging opgegeven aan het ramptoestel?
3) De aanwezigheid van een Oekraïense militaire jet in de buurt van de Boeing is bevestigd door meerdere
bronnen. Niet alleen zijn er inmiddels talloze ooggetuigen die dit verklaren, ook is er nog het verhaal van de
Spaanstalige verkeersleider in Kiev, Carlos.
Deze verkeersleider deed via Twitter verslag van de gebeurtenissen en claimde onmiddellijk dat het geen
ongeluk was, maar dat het moest lijken op een aanval van pro Russische separatisten. Onmiddellijk daarna
werd zijn al jarenlang bestaand Twitter account uit de lucht gehaald.
Uiteraard kwamen er onmiddellijk verhalen dat deze verkeersleider niet zou bestaan, echter hij heeft
meerdere interviews gegeven, zoals hier te zien is bij de Spaanse afdeling van RT News.
Uiteraard heeft het Russische Ministerie van Defensie radarbeelden laten zien waaruit duidelijk blijkt dat er
een SU-25 naast de Boeing vliegt.
Kan de overheid van de Oekraïne aantonen waar hur militaire toestellen zich op het moment van de ramp
bevonden?
4) Waarom is het vliegtuig op het laatste moment van koers veranderd? Nergens in de media wordt
gesproken over het feit dat de Boeing 777 een scherpe draai heeft gemaakt en weer een stukje terug is
gevlogen voordat het neergehaald werd.
Is er nadat het vliegtuig van de radar verdween nog radiocontact geweest met de bemanning en zo ja wat
werd er gezegd? We weten inmiddels via de getuigenis van een nabestaande dat Malaysia Airlines heeft
gezegd dat er inderdaad nog contact is geweest.
Een antwoord op bovenstaande vragen zou veel, zo niet alles, duidelijk maken in combinatie met de andere
gegevens die beschikbaar zijn.
De Nederlandse bevolking wordt laat wakker, maar beter laat dan nooit.
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Dat is de reden dat George Soros bakken met geld kan spenderen aan een publiciteitscampagne, maar er
komt een punt waarop de propaganda niet meer werkt.
Waarbij de gehele bevolking massaal antwoorden eist van de liegende overheid en het allerlaatste wat die
bevolking wil is een associatieverdrag met de schurkenstaat Oekraïne.
Wij willen bij deze de nabestaanden vragen om te kijken en te luisteren wat de getuigen vertellen in een BBC
reportage die heel snel weer werd verwijderd door de omroep.
Doorsnee getuigen die vertellen wat ze hebben gezien die dag liegen niet. Die beschrijven gewoon wat ze
zagen.
Mocht ook deze video (4 minuten) weer verdwijnen; wij hebben een kopie beschikbaar. Rechts onderin de
menubalk op het meest linker incoontje van de video is Engelse ondertiteling te selecteren.
https://youtu.be/VgCuewzapnc
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10254:george-soros-maakt-geenschijn-van-kans-in-nederland&catid=20:het-complot&Itemid=33

Grootste Noorse bank wil contant geld afschaffen
Wanneer dingen niet snel veranderen, is er binnenkort niet prettig meer te
leven in onze Westerse maatschappij.
Een samenleving die in razendsnel tempo verandert in een honderd procent
controlestaat.
We leven nu al in een land waar de politie al op de stoep staat wanneer je
het lef hebt om een niet politiek correct bericht te versturen zoals het oproepen tot demonstreren tegen de
komst van alweer een AZC (asielzoekerscentrum).
Allemaal niets vergeleken bij wat er komen gaat. Een toekomst die nu zo dichtbij is en die volkomen
voorbijgaat aan de bulk van de bevolking.
Ons contante geld is binnen niet al te lange tijd verdwenen. Met het verdwijnen daarvan ben je een
marionetje die honderd procent afhankelijk is van de willekeur van de overheid.
Eén verkeerde beweging en de mogelijk om elektronisch te kunnen betalen werkt bij jou niet meer. Eén klein
bliepje wordt door de overheid in een computersysteem aangepast en jij kunt niets, maar dan ook helemaal
niets meer. Het is geen sciencefiction, het staat om de hoek en het gaat komen, net zo zeker als je
eerstvolgende belastingaanslag.
De grootste Noorse bank, DNB, heeft deze week medegedeeld dat contant geld heeft afgedaan voor de
Noren en dat dit eigenlijk nog alleen maar wordt gebruikt in het zwarte circuit en voor witwaspraktijken.
Zo zegt de DNB verder, “Er is vandaag de dag ongeveer 50 miljard Kroner in omloop en de Centrale Bank
kan slechts van 40 procent vaststellen waarvoor het is gebruikt. Dat betekent dat 60 procent van het geld
buiten iedere controle staat. Wij denken dat dit komt door “onder de tafel” geld en witwaspraktijken”.
En dan: “Er zijn zoveel gevaren en nadelen in verband met contant geld dat wij tot de conclusie zijn
gekomen dat het uitgefaseerd moet worden”.
Ook in ons land vielen deze week weer de nodige geluiden waar te nemen om contant geld verder te
beperken.
Om gewapende overvallen in het openbaar vervoer in Amsterdam te bestrijden, wordt het betalen met
muntgeld in bussen mogelijk afgeschaft.
Wat in 2015 al een belangrijke vlucht heeft genomen, zal in 2016 met nog veel grotere snelheid en urgentie
worden voortgezet. De ene dag na de andere zul je berichten kunnen
lezen over contant geld en misdaad, contant geld en de zwarte
economie, contant geld en berovingen.
Er is nog een reden dat het contante geld versneld afgeschaft moet
worden en die is dat de wereldwijde ineenstorting van het
economisch/financiëel systeem is begonnen.
Het zal door kunstgrepen van de Centrale Banken misschien nog enige
tijd in leven gehouden kunnen worden, maar die wereldwijde
ineenstorting en de daaruit voortvloeiende depressie gaat komen.
Dit betekent sociale onrust en oproer. Dan is het heel handig wanneer
je als overheid met één druk op de knop lastige elementen kunt
uitschakelen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10256:grootste-noorse-bank-wilcontant-geld-afschaffen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Hoezo global warming? Klik de doorlinken aan voor de vele foto’s
Dit bericht werd gepost in ActueelEindtijd ontwikkelingen on 24 januari 2016 by Silvia Videler
Blizzards, extreme cold, & heavy snow hammer many parts of the world – Moscow Sees
Snowfall DOUBLED – 90% of China ‘gripped by extreme cold’
By: Marc Morano – Climate DepotJanuary 22, 2016 12:16 PM with 0 comments
As the U.S. prepares to be pummeled by an historic blizzard, the many parts of the world are also getting
hammered by heavy snow and extreme cold.
Via: http://iceagenow.info/
Blizzards in Moldavia – Entire villages snowbound – JANUARY 21, 2016 Snow exceeds 1 meter high (more
than 3 ft) in some places.
South Korea – Record power demand brought on by severe cold – South Korea’s power demand soared to
an all-time high on Tuesday as the country was hit by a severe cold wave, the government said Tuesday.
Moscow has already DOUBLED normal January snowfall – & the month is not over yet
China – 90 percent of country gripped by extreme cold – JANUARY 21, 2016 Temperatures drop to the
lowest they’ve been in 30 years.
Fishing boats frozen by sea ice at the sea area in Qinhuangdao, a port city in north China’s Hebei Province
India – Twang valley covered with a thick blanket of snow – 21 Jan 2016 – Bomdila and Tawang have
witnessed snowfall in Arunachal Pradesh with temperatures dipping to subzero level
Ukraine – 78 settlements without power – 21 Jan 2016 – A total of 78 settlements in three regions in
Ukraine’s south remain without electricity, according to the State Emergency Service of Ukraine.
Heavy snowfall in Ankara, Turkey – VIDEO – Another round of heavy snowfall is expected to hit Istanbul and
Turkey’s other northwestern parts beginning Friday and continuing until Tuesday,
Mongolia snowfalls contribute to dzud (mass death of livestock) – Snow covers 90 percent of Mongolia with
conditions getting more severe, ReliefWeb reports.
Japan – Heavy snowfall cuts power to more than 50,000 – Some 232 cm (7½ ft) of snowfall in the Sukayu
hot spring resort in Aomori.
A rapidly developing low pressure system dumped vast quantities of snow onto northern Japan from the
night of Jan. 18 to early Jan. 19, cutting power to more than 50,000 households across the region and
prompting an evacuation advisory for part of Hokkaido.
Heavy snowfall in northern Japan – Residents evacuate – Four feet (120 cm) of snow is expected in areas of
Hokkaido by Wednesday morning, according to local media.
Heavy snowfall across Greece – More than 2 feet of snow in some areas. Traffic in mountainous and semimountainous areas conducted only with snow chains.
Snowfall Wreaks Havoc in Ukraine – Video – The heavy snowfall forced the international airport to cancel
over a dozen flights this week.
Ice freezes windmills in Sweden
Continuous heavy snowfall in Kosovo and Albania – 17 Jan 2016 – In the North of the country chains must
be used because the snow has passed about 50 cm (almost two ft) thickness.
Luxembourg roads closed after trees collapse under snow 16 Jan 2016 – Heavy snowfall on Friday caused a
number of roads in Luxembourg to be blocked.
France – Snow and ice alert for 11 departments – Orange weather alert for 11 depts in north-west and
central France because of heavy snowfall early Monday.
Heavy snowfall warning for northwest Turkey – Hundreds of flights from Istanbul’s Atatürk and Sabiha
Gökçen airports, Turkey’s main gateways to the world, cancelled due to expected heavy snowfall.
Snowfall causes transport chaos in Japan – 250 people hurt – Up to 100 cm (more than 3 ft) of snow
forecast for Hokkaido and Hokuriku regions.
Heavy snowfall closes roads in four Ukraine regions
18 Jan 2016 – Vehicle traffic on roads has been banned in the Mykolaiv, Odesa, Kirovohrad and
Dnipropetrovsk regions.Continue reading Heavy snowfall closes roads in four Ukraine regions→
Electricity cut to hundreds of towns in Bulgaria — Heavy snowfall shut dozens of roads in Bulgaria on
Sunday,
Read
more: http://www.climatedepot.com/2016/01/22/blizzards-extreme-cold-heavy-snow-hammer-manyparts-of-the-world-moscow-sees-snowfall-doubled-90-of-china-gripped-by-extreme-cold/#ixzz3yB1u2eoI
http://www.climatedepot.com/2016/01/22/blizzards-extreme-cold-heavy-snow-hammer-many-parts-of-theworld-moscow-sees-snowfall-doubled-90-of-china-gripped-by-extreme-cold/
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‘Duitsland is verblijfplaats 600.000 migranten kwijtgeraakt’
Econoom Martin Armstrong: ‘Vond er vorig jaar een invasie van Europa plaats?’ - Duitse gemeenten
hebben door massaal misbruik geen geld meer voor bijstand – Undercover reportage: Ook
Duitse gezondheidszorg staat op instorten, schrijnende toestanden in verpleeghuizen voor bejaarden
Miljarden extra voor moslimmigranten, ten koste van de
eigen bejaarden die Europa hebben opgebouwd.
Volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong,
beroemd
geworden
vanwege
zijn
analytische
computermodel waarmee hij zeer nauwkeurig enkele
grote financiële en economische keerpunten wist te
voorspellen, heeft de Duitse overheid inmiddels
toegegeven dat maar liefst 600.000 van de 1,1 miljoen
migranten die vorig jaar (officieel*) in het land werden
toegelaten zijn verdwenen, en niemand weet waarheen. ‘Duitsland is één grote puinzooi geworden; het is
een doorvoerstation, maar voor welk doel?’
‘Duitsland had niet de mogelijkheden om deze vluchtelingen op te vangen, wat achter de schermen voor
gigantische bezorgdheid zorgt... En dan vragen mensen zich af waarom de grenzen dichtgaan. 600.000
vluchtelingen kunnen nu overal in de EU zijn. Dat zijn er meer dan enig leger in de geschiedenis. Vond er
zojuist een invasie van Europa plaats? Dit begint op de invasie van de Hunnen te lijken.’ (1)
Onze eerdere berichten van vorig jaar, zoals ‘Al tienduizenden migranten verdwenen naar criminele- en
jihadgroepen’, en ‘Al minstens 160.000 asielzoekers –maar vermoedelijk veel meer- spoorloos
verdwenen’ werden door velen niet geloofd. Als Armstong zelfs maar voor 10% gelijk heeft, dan hebben we
het over 60.000 moslims wiens verblijfplaats volslagen onbekend is.
* Volgens diverse schattingen moeten er daar nog minstens 500.000 bij worden opgeteld, die allemaal in de
illegaliteit zijn verdwenen.
Duitse gemeenten kunnen bijstand door massaal misbruik niet meer betalen
De Duitse steden en dorpen eisen inmiddels dat de regering in Berlijn de kosten van gemeentelijke
bijstandsuitkeringen voor zijn rekening neemt, omdat die bijna niet meer te betalen zijn. De reden is dat deze
uitkeringen massaal worden misbruikt door EU-inwoners uit Oost Europa, met name Polen, Roemenen en
Bulgaren – precies zoals eurokritische stemmen in Nederland al jaren geleden voorspelden, maar wat door
de gevestigde politieke partijen lacherig werd weggewimpeld.
De gemeentelijke sociale zekerheid staat dan ook op instorten, nog even los van de enorme
migrantentoestroom van buiten de EU. (2) Ook mainstream journalisten beginnen nu te erkennen dat er met
de moslimmigranten bijna uitsluitend nieuwe werkelozen worden geïmporteerd, en nauwelijks geschikte
werknemers (3).
Ook Duitse gezondheidszorg staat op instorten
De Duitse tak van RTL stuurde enkele journalisten undercover een aantal klinieken en verpleeghuizen in. De
beelden veroorzaakten een grote schok, want van de ooit uitstekende Duitse gezondheidszorg is na
massale bezuinigingen op veel plaatsen nauwelijks nog iets over.
Demente bejaarden die naar de WC moeten krijgen van verplegers te horen dat ze het maar in hun broek
moeten doen. Met de hygiëne is het dramatisch gesteld; bedden zijn vies, en met bloed besmeurd verband
ligt gewoon op de grond. Als de oudjes klagen, kunnen ze een scheldkanonnade verwachten.
Werknemers zijn buitengewoon gefrustreerd, omdat de werkdruk veel te hoog is. Een verpleegster gaf aan
dat als er niet massaal zou worden overgewerkt, de complete bejaardenzorg zou instorten. In een
kankerkliniek wassen werknemers hun handen niet goed, waardoor ziektekiemen worden verspreid, en bijna
overal ontstaan gevaarlijke situaties omdat steeds meer patiënten in nood door personeelsgebrek niet tijdig
kunnen worden geholpen (4).
Zorg eigen inwoners uitgekleed om immigratie te betalen
De Duitse zorgverzekeraars waarschuwen dat de eigen bijdragen binnenkort moeten worden verdubbeld
omdat er steeds minder geld beschikbaar is voor specialisten, kostbare behandelingen en medicijnen.
In Duitsland schrikt men van wachttijden van 4 weken om naar een specialist te gaan (5), maar dat is nog
niets vergeleken bij Nederland; zo is in delen van Twente de wachttijd om naar een oogarts te gaan
inmiddels opgelopen naar ruim 3 maanden, en dat allemaal omdat er miljarden extra wordt uitgetrokken om
de komst van miljoenen moslimmigranten naar Europa te betalen.
Xander - (1) Armstrong Economics ; (2) Die Welt ; (3) Die Presse ; (4) Die Welt ; (5) Die Welt
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Duitsland-is-verblijfplaats-600000-migranten-kwijtgeraakt
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Luister nog eens goed naar Paul Hellyer, hij legt het allemaal uit
Met de nieuwe, aankomende financiële crash, de grootschalige
demoralisatie en destabilisatie en de ogenschijnlijk nu aanstaande
ontboezemingen rondom buitenaards leven, wil ik een ieder aanraden
om de boodschap van de Canadese oud-minister van defensie Paul
Hellyer nog eens te beluisteren. Deze man knoopt de diverse eindjes
zeer duidelijk en overzichtelijk aan elkaar.
Full Disclosure: Paul Hellyer gaf in 2015 een toespraak van een half
uur, en de waarheden die langskomen zijn geweldig. De eerlijkheid en
duidelijkheid van zijn speech zijn bewonderenswaardig. Hij heeft het over de VS, maar vergis je niet, wat hij
zegt geldt 100% voor de EU. De EU is vergelijkbaar geïndoctrineerd als de Amerikaanse kliek waar dhr
Hellyer het hier over heeft, en handelt met dezelfde doelen. Dankzij Irma Schiffers in het Nederlands
ondertiteld via de [=] knop in youtube.
Uit de greep van de Geldmaffia: Lees dit overzichts-berichtje nog eens om zicht te krijgen op het probleem.
Het voorbeeld welke aangehaald wordt door Ad Broere is zeer verduidelijkend:
De staatsschuld van Canada bedroeg in 1974 voor de bankiersgreep slechts 18 miljard Canadese dollar.
Drie jaar nadat de Bank of Canada begon te lenen van private banken was de staatsschuld met liefst 300%
gestegen tot 58 miljard Canadese dollar. De Canadese staatsschuld bedraagt momenteel 500 miljard, 95%
hiervan bestaat uit samengestelde interest (rente over rente), die de Canadese overheid schuldig is aan
private banken en beleggers. De Canadese overheid betaalt ongeveer 37 miljard rente over de staatsschuld.
Ook in Nederland: de Geld Maffia heeft Nederland al sinds 2007 opgezadeld met 200 miljard euro extra
schuld. Door u en mij als losgeld te betalen. Het is wellicht schokkend om te erkennen, maar:
Het mondiale financiële systeem is frauduleus: Paul Hellyer beschrijft de werking van het financiële
systeem prachtig: Het wereldwijde financiële systeem is door en door frauduleus. Het is een gigantisch
Ponzifraude piramidespel, niet beter dan wat Bernie Madoff gebruikte om zijn vrienden en buren mee op te
lichten, en duizenden malen erger als je het totale aantal slachtoffers optelt dat het heeft opgelicht over
talloze generaties. Het voornaamste verschil tussen beide systemen is dat Madoff handelde buiten de wet,
terwijl het internationale bancaire kartel generatie na generatie van vorsten, presidenten en premiers heeft
overgehaald om wettelijke bescherming voor hun diefstal te bieden.
Meer over de Geld Maffia in de speech op youtube van Dhr Hellyer uit 2011.
Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop: Meer over de toespraak uit 2011 is te lezen in dit bericht op LLE:
Ik ben niet bereid om zover te zeggen dat de mannen achter het internationale banksysteem kwaadaardige
mensen zijn, omdat hun gedachten privé zijn. Maar Sir Josiah, later Baron Stamp, een voormalig directeur
van de Bank of England, heeft ons een zeldzame momentopname van waarheid gegeven.
“Bankieren werd bedacht in ongerechtigheid en geboren in zonde. De Bankiers bezitten de aarde. Neem het
hen af, maar laat ze de macht om geld te creëren, en met een snelle beweging van de pen zullen ze genoeg
geld maken om het weer terug te kopen. Echter, neem die macht van hen weg en alle grote fortuinen als het
mijne zullen verdwijnen, en ze zouden moeten verdwijnen, want dit zou en gelukkiger en betere wereld zijn
om in te wonen. Maar als u de slaven van bankiers wilt blijven, en de kosten van uw eigen slavernij wilt
betalen, laat ze het geld blijven creëren. ”
In zijn speech haalt hij ook de fraude rondom het ‘global warming’ onderwerp, buitenaards leven en een
daadwerkelijk agenda voor actie aan. Er is hoop, maar we moeten wel aan de bak. Je kan de gehele speech
vertaald in het Nederlands downloaden in diverse formaten, zie de links bovenin het bericht. Luister wellicht
ook nog eens naar zijn Sirius Disclosure Project Witness Testimony waarin hij spreekt over zijn inzichten
over buitenaards leven. Meer over het Sirius Disclosure Project is hier te vinden en wellicht ook hier.
Waarom we ons verzetten:
Ter afsluiting van dit bericht, wil ik ook graag opnieuw nog aandacht leggen op het schrijven van Zero
Hedge: ‘Waarom we ons verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde‘.
Waarom moet de mensheid überhaupt een selecte elite hebben? Welk doel dient deze oligarchie echt? Is
gecentraliseerde macht echt zo efficiënt en praktisch als het geschilderd is te zijn? Of is het eigenlijk een
belemmering voor de mensheid en een obstakel in onze zoektocht naar ons betere zelf? Kampioenen van
het NU beweren dat mondiaal bestuur onvermijdelijk is en dat de soevereiniteit in welke vorm de oorzaak is
van al onze kwalen. Maar ik vind als ik terugkijk naar de finesses van de geschiedenis (de punten die ze je
niet leren in schoolboeken), de ware oorzaak van de meeste kwalen in de wereld duidelijk is het bestaan van
elitaire groepen.
Iets om in het achterhoofd te houden, nu dat deze selecte elite weer bij elkaar komen in Davos voor de
World Economic Forum. Welke besluiten deze elite (zij noemen ons ‘sheeple’ en nutteloze eters’) over onze
toekomst genomen hebben, zullen we snel genoeg ontdekken. Besluiten van het WEF vertalen meestal vrij
snel naar nieuw beleid dat wordt geïntroduceerd in de EU.
Spannende tijden. Ogen open houden dus, komende weken!
http://langleveeuropa.nl/2016/01/luister-nog-eens-goed-naar-paul-hellyer/#more-30980
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Dreigen met het einde van Schengen
Nieuwe dieptepunten worden dagelijks behaald. Nu was één van de vele EU-presidenten (in dit geval één uit
Polen) in het nieuws om te vertellen dat de EU-landen direct hun asielzoekers moeten gaan accepteren,
anders valt Schengen (het open grenzen verdrag) uit elkaar… en wel binnen twee maanden. Hij deelde dit
dreigement voor het Europese parlement.
Het is ergens een geruststellende gedachte dat de onzin nog maar twee maanden hoeft te duren, maar het
is natuurlijk niets anders dan propaganda in lijn met die van Juncker, Timmermans en Rutte. Alle lidstaten
moeten namelijk verplicht van Juncker elke migrant accepteren die zich aandient. Die ideeën en die
migranten werden natuurlijk niet geaccepteerd. Dat gebeurt niet vrijwillig uiteraard, en de EU betreft geen
vrijwillig samenwerkingsverband, dus toen kwamen de opgelegde migrantenquota’s.
Juncker zei onlangs letterlijk: “Geen enkel EU-land kan de deur gesloten houden.” Niemand mag zijn
samenleving beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Je quota weigeren? Juncker zei: ‘Ik accepteer dit
niet‘. En nu proberen de EU presidenten het dus met het dreigen met het einde van Schengen. Die
grenzenmoeten open, die migranten moeten geaccepteerd. Punt uit. Ondertussen doen we niets om de
buitengrenzen te verstevigen en niets om de stromen migranten te keren. Iedereen blijkt welkom.
Dreigementen
Het dreigen met het einde van Schengen… Dat terwijl het open grenzen beleid zo vakkundig de samenhang
van de lidstaten sloopt? De EU zal uiteraard nooit toestaan dat de grenzen zich sluiten. De enige situatie dat
dit kan gebeuren is als de gehele EU ophoudt te bestaan, en dat gaat niet binnen twee maanden gebeuren.
Dat mag immers niet.
Doelbewuste Propaganda
‘Steeds meer Europeanen voor ruimhartig asielbeleid’ En jawel, de grote propaganda machine werd weer
gevoed met totale onzin om de burger te beïnvloeden. Ze schrijven: ‘In veel Europese landen, waaronder
Nederland, neemt de bereidheid toe om mensen met een andere huidskleur of andere etnische achtergrond
op te nemen.’ Totale en totale onzin, bewust in de media gebracht om de burger gewetenswroeging aan
proberen te praten. Pogingen om bij de (lastige) burger groeiende xenofobie te keren tot fijne, gewenste en
weldadige oikofobie. Die samenhang en identiteit van lidstaten moet uiteraard kapot.
Om het maar duidelijk te maken was Elsevier tegelijkertijd in het nieuws met: Meeste Nederlanders
zijn tegenruimhartig asielbeleid. Zie Geldermalsen, zie Oranje, zie Steenbergen, de mening van de
Nederlandse bevolking is zeer duidelijk: Geen doelbewuste ontwrichting van de samenleving a.u.b..
‘Steeds meer vluchtelingen verlaten Nederland vrijwillig’. Nu.nl gelooft er zelf ook geen bal van, want ze
zette beide berichten maar tussen quotes. Ja… Iemand zei het, maar de waarheid… Immer meer pogingen
van de overheid om… Artsen zonder Grenzen, idem, zocht het nieuws op om de EU-burger een slecht
gevoel te geven en EU-landen verder onder druk te zetten alle migranten te accepteren. Ondertussen lijkt
niemand meer te realiseren dat er internationale (VS, Israël, Saudi Arabie, Turkije) coördinatie, hulp
(revolutieprofs en huurlingen), financiering van entiteiten als Soros en doelbewust EU-beleid voor nodig was
om deze ‘coercive engineerd migration‘ uberhaupt op de benen te krijgen. AzG zegt feitelijk het volgende:
“Nee, kijk niet achter het scherm, accepteer alleen alle migranten die we jullie kant op sturen. En: behandel
ze als Prinsen!”
[Update 21-01: Ook zo mooi, in het nieuws is dat de crisisopvang van vluchtelingen binnenkort gesloten kan
worden in verband met de afname van het aantal vluchtelingen. Even lezen leert dat dit alleen geldt voor
decrisisopvang maar uiteraard niet voor de noodopvang. En met reeds 82% van de gemeentes aan de
AZC mag dat ook wel. Het blijkt dat er in 2016 geprognosticeerd nog eens 90.000 vluchtelingen aankomen,
in plaats van de eerder bewust verkeerde gecommuniceerde 58.000. Die afname is dus bepaald niet zo
significant als het eerste bericht wil doen geloven. De crisisopvang kan dus spoedig weer open. Er zijn nog
zeker 8 tot 10 miljoen migranten onderweg. Dus voor Nederland – als één van de weinige brave jongetjes –
betekent die nog diverse honderdduizenden migranten. De lente belooft dus wat voor ons, ook voor die
crisisopvang. En daarna komen uiteraard nog de miljoen migranten per jaar van Soros…]
Meer nieuws…
Hier was een journalist die onthulde dat de Duitse omroep positief moest berichten over vluchtelingen. And
there you go, je kan de media – zeker staatsmedia – niet geloven. Weet daarbij dat er slechts één
Nederlands persbureau is (gelieerd aan de overheid) en slechts een zeer klein aantal grote internationale
persbureau’s (namelijk: AP en Reuters) die ook reeds bewezen beïnvloed zijn. Sites als NU.nl en
internationale grootheden als Reed Elsevier hebben een doelbewuste agenda en tonen dit ook.
Als je het leest in de grote media, is het bewerkte en verminkte informatie die bewust wordt aangepast om
de lezer te beïnvloeden. En dat is overigens niets nieuws:
“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.”
― Mark Twain
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De oplossing:
De geweldige oplossing voor de problematiek die andere dag werd aangedragen was: Pak de automobilist.
Echt waar, die gasten in Den Haag en Berlijn zijn compleet gestoord: ‘Heffing op brandstof om kosten
vluchtelingencrisis te dragen’:
Europese landen moeten een speciale heffing op autobrandstof invoeren om de financiële gevolgen van de
vluchtelingencrisis mee op te vangen. Dat vindt Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën.
“Waarom zouden we daar in Europa geen afspraken over maken als het probleem zo dringend is?”
De brandstof bestaat al voor het overgrote deel aan belastingen, heffingen en de belasting over heffingen en
belasting. En nu moet daar kennelijk ook nog een vluchtelingentax op?
Wie bedenkt dit soort onzin toch in vredesnaam? Think tanks als de Tavistocks, de Royal Institutes, de
Trilateralen, de Brezinski’s, de Kissingers, de Sorosen… ze draaien duidelijk overuren. Je zou haast denken
dat het World Economic Forum weer is gestart. Oh, wacht… die is vandaag inderdaad weer gestart.
http://langleveeuropa.nl/2016/01/dreigen-met-het-einde-van-schengen/#more-30908

Optreden EU, VVD, PvdA en COA zorgwekkend, asielzoekers blijken één grote doofpot
Een blik op het (dis)functioneren van COA, hoe het asielzoekersorgaan een zeer verontrustende dictatuur
blijkt te zijn die alle normen en waarden van goed overheidsbeleid lijkt te mogen schenden. Lees het zeer
boeiende schrijven op GeenStijl: Omwonende van COA Heumensoord vertelt.
De omwonende werden niet geïnformeerd en bewust verkeerd geïnformeerd, geen inspraak voor
omwonenden, de lokale overheid wordt gepasseerd en vooral: werkelijk alles gaat de doofpot in. Doofpot bij
overheid, doofpot bij politie, misdaden door asielzoekers verdwijnen in de doofpot, de doofpot in de lokale
media, doofpot (geheimhoudingsverklaringen!) bij kampmedewerkers, doofpot hier, doofpot daar, doofpot
overal… Op terechte vragen volgen slechts bewuste leugens en onbewuste onwaarheden. Er heerst een
totale COA-dictatuur. Het COA-kamp valt onder volledige en totale geheimhouding. En dat, nu in Nederland.
The first casualty when war comes is truth.
— Hiram Johnson
En uitspreken over dit beleid is natuurlijk niet “politiek correct” verklaard, dus verboden op straffe van de
schandpaal. De openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting zijn dus selectief afgeschaft
omdat ‘niet politiek correct’. Als het volk immers toch eens zou weten… Ondertussen valt de (staats)media
uiteraard die mensen aan die de realiteit nog enigszins proberen te erkennen en verkondigen.
Ondertussen…
Ondertussen gaat het aanranden van vrouwen uiteraard rustig door. Steeds weer. Steeds maar weer.
Ooksteeds weer voorzien van (poging tot) doofpot. Steeds weer die doofpot van de overheid. De europese
vrouw is“vrij wild” in eigen land geworden. Ook staat het aantal aangiftes van één taharrush-“feestje” in
Keulen al op 739. De enige oplossing van de EU? Meer vluchtelingen opdringen, en wel nu per direct aldus
Juncker! Onze ongekozen EU-keizer was duidelijk: “Geen enkel EU-land kan de deur gesloten houden.” Van
de EU mag geen EU-land zijn samenleving beschermen tegen bedreiging van buitenaf. Oh, en natuurlijk
gaan we ook criminelen betalen als dank voor hun afpersingsdiensten. Het afbetalen van onze afpersers
staat natuurlijk boven alles! Terugsturen: Juncker zegt ‘Ik accepteer dit niet‘, dat is dus voor NL verboden.
Inspraak bevolking: 0,0. Overheidsdoofpot: zo volledig mogelijk. Ontwrichting: Maximaliseren. Democratie:
Overleden. Geheimhouding: Totaal. Grenzen bewaken: doen we ook niet. Keizer Juncker blijft zich wel
volledig wereldvreemd beroepen op vrij verkeer van mensen in de EU, en ondertussen zijn zeker nog 8
miljoen asieleisers onderweg naar onze gelederen. Acht miljoen asielzoekers die we niet mogen weigeren
van de EU.
Wat de politieke elite ons hier opdringt is werkelijk onvoorstelbaar
Werkelijk onvoorstelbaar en zeer zorgwekkend. En let op: mogelijk gemaakt – tegen de wens van de
bevolking – door uw eigen overheid, PvdA en VVD. De politieke elite beschermt met hun beleid de
Nederlandse samenleving in het geheel niet. Dit beleid maakt de EU, PvdA en VVD uiteraard onderdeel van
het probleem. We zijn met dit overheidsgedrag in deze situatie onderweg naar hele pijnlijke tijden… Het
hoeft niet zo te zijn, dat het ook anders kan is duidelijk uit buurlanden en andere EU lidstaten. De politieke
elite lokt op deze manier uiteraard een volksopstand uit:
De zelfzuchtige bestuurlijke elite heeft haar morele gezag verspeeld. Dat maakt de oplossing van het
vluchtelingenvraagstuk extra moeilijk. Waardoor komt het dat de huidige vluchtelingenstroom het welvarende
Europa in een diepere crisis stort dan ooit, de lidstaten uit elkaar speelt, xenofobe partijen als kool doet
groeien en zelfs ‘Schengen’ ter discussie komt te staan? Dat ook in Nederland de regering in dit dossier
vrijwel elk gezag lijkt te ontberen?
Wij moeten van de EU, PvdA en VVD dan wel verplicht alle asieleisers accepteren die zich aandienen, maar
wie stuurt al die mensen eigenlijk deze kant op?
http://langleveeuropa.nl/2016/01/optreden-coa-zorgwekkend-asielzoekers-blijken-een-grote-doofpot/#more-30825
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Jullie zijn net zo welkom als Ebola (video)
Dat is de mening van een 16-jarig meisje uit Duitsland dat in het donker niet
meer alleen naar de supermarkt durft en de immigranten meer dan zat is.
Volgens een Iman waren de gebeurtenissen in Keulen gewoon de eigen
schuld van de vrouwen omdat ze parfum droegen.
Zo langzamerhand komen we terecht in de volgende fase van het Kalergiplan.
Het plan om de originele Europese bevolking te vernietigen en te vervangen door een sub-ras.
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.
De eerste fase van dat plan: stromen vluchtelingen en/of immigranten hebben Europa in grote aantallen
overspoeld en zullen dit ook de komende tijd blijven doen. Naar verwachting zullen in het voorjaar deze weer
aanzwellen.
In de volgende fase van het Kalergi plan komen we als het ware in de omgekeerde wereld terecht. Een
situatie waarbij niet de nieuwkomers zich zullen aanpassen aan de oorspronkelijke bevolking, maar waarbij
het precies andersom zal zijn.
Op allerlei vernuftige manieren, onder andere door het politiek correcte wapen zoals wij al eerder schreven,
wordt de oorspronkelijke bevolking straks in een situatie gemanoeuvreerd waarbij zij zich volledig aan
moeten passen aan de immigranten, want anders….
Dus zie je nu berichten verschijnen zoals:
Duitsland moet alcohol verbieden, wil het land verdere seksuele incidenten met migranten voorkomen. Dat
stelt een islamitische pressiegroep in het land.
Eerder zei een Keulse imam dat de aanrandingen tijdens oudjaar in Keulen de schuld van de vrouwen zelf
zijn. Ze droegen die avond namelijk parfum.
"Je kan geen naakte antilope voor een leeuw zetten, en dan verwachten dat de leeuw niets doet”.
Omdat het allemaal onderdeel vormt van een groter plan zullen de excessen met losgeslagen
moslimjongeren steeds extremere vormen gaan aannemen waardoor het leven zoals wij dit gewend zijn niet
meer mogelijk is.
Zoals de situatie waarbij mannelijke vluchtelingen niet meer worden toegelaten tot zwembaden.
Een zwembad in het Duitse Bornheim weigert mannelijke vluchtelingen binnen te laten. Vrouwelijke
zwemmers en werknemers klagen in toenemende mate dat ze worden lastiggevallen door de mannen uit
een asielzoekerscentrum uit de buurt.
Wanneer dat namelijk wel gebeurt ontstaan de volgende toestanden :
Berichten in de Duitse media over mannelijke moslim asielzoekers die hun ontlasting in het zwembad doen,
openlijk masturberen, vrouwelijke kleedhokjes bestormen en vrouwen
lastigvallen.
Welke Europese vrouw gaat er straks nog naar het zwembad?
In de video hieronder het verhaal van een 16-jarig meisje uit Duitsland. Je
weet natuurlijk nooit of dit echt is of ook in scene gezet, maar de dingen
die zij zegt zullen velen herkennen. Hoe zij bang is om in het donker naar
de supermarkt te gaan, hoe daar altijd groepen asielzoekers rondhangen
die haar aanstaren en allerlei opmerkingen maken. Hoe ze bidt om maar
weer veilig thuis te mogen komen.
Dat ze mannen in Duitsland oproept om hun vrouwen te beschermen
omdat ze het gevoel heeft dat niemand meer veilig is.
Hoe zij vindt dat het Duitsland dat zij kende en waar ze van hield kapot gemaakt is en dat wat haar betreft de
immigranten net zo welkom zijn als Ebola. https://youtu.be/zGpEshDGVho
Zowel de ene kant van de zaak zal worden aangedikt alsook de andere kant.
Het eindresultaat is dat alles en iedereen elkaar straks in de haren vliegt, er hele of halve burgeroorlogen
zullen uitbreken en dat er op termijn waarschijnlijk een NAVO en/of VN interventie “nodig is” om via de
beruchte Martial Law weer orde op zaken te stellen. Allemaal van te voren bedacht!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10263:jullie-zijn-net-zo-welkom-alsebola&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Nederland gechanteerd door Turkije vanwege Demmink? (update)
Zoals we zo langzamerhand weten gaat de bescherming van de
voormalig Secretaris Generaal (SG) van Politie en Justitie, Joris
Demmink ver..... heel ver. Is die protectie zódanig extreem dat
Nederland zich laat chanteren door Turkije?
Update: 26 januari 2016
Precies twee jaar geleden schreven wij onderstaand origineel artikel
over de Koerd Hüseyin Baybasin en de mogelijke chantage van de
Nederlandse overheid door Turkije in verband met de zaak Joris
Demmink. De voormalig secretaris generaal van politie en justitie die
nu al vele jaren wordt verdacht van pedofilie en medewerking aan
moord en waar een strafrechtelijk onderzoek naar loopt.
Dat wat wij twee jaar geleden schreven, lijkt nu te worden bevestigd door een artikel in het AD waar onder
andere staat:
Documenten die eind vorig jaar uit de cel van de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin zouden zijn
gestolen, onthullen dat de van pedofilie beschuldigde oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink zich
actief heeft bemoeid met zijn zaak.
Kopieën van deze vertrouwelijke stukken zijn in handen van AD. Het gaat ondermeer om delen uit een
Rijksrechercheonderzoek naar de voormalige secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie Joris Demmink.
Dat onderzoek onthult dat Joris Demmink zich sinds 1997 actief met de zaak-Baybasin heeft bemoeid.
Demmink was in 1997 Directeur-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. In de
stukken staat verder ontlastend bewijs voor Baybasin. De Koerd is altijd neergezet als een doorgewinterde
drugsbaron. Uit een Turks document blijkt dat hij in zijn geboorteland nooit is veroordeeld.
Baybasin heeft een kort geding aangespannen tegen Justitie omdat hij en zijn advocaat Adele van den Plas
ervan overtuigd zijn dat die celinspectie heeft plaatsgevonden om die vertrouwelijke stukken te kunnen
bemachtigen.
Dit kort geding dient vandaag in Den Haag.
Ongetwijfeld zal Justitie in alle toonaarden ontkennen en stellen dat het feit dat Demmink zich persoonlijk al
in 1997 bemoeide met het Bayabsin dossier toeval zou zijn.
Wij blijven bij wat altijd al hebben gezegd:
Joris Demmink zal nooit in dit land worden veroordeeld en zal al zijn smerige geheimen en belastende
dingen die hij weet over hooggeplaatsten in dit land meenemen in zijn graf.
Het is te hopen dat de samenzweerders in Den Haag nog zoveel fatsoen hebben dat ze nu eindelijk
Bayabasin een keer vrij zullen laten.
Maar ook dat zal waarschijnlijk niet gebeuren want we moeten tenslotte psychopaat Erdogan tot vriend
houden nietwaar?
Origineel artikel: 26 februari 2014
Er is achter de schermen een onvoorstelbaar groot belang om deze voormalig SG uit de wind te houden. De
enige reden kan welhaast niets anders zijn dan dat Demmink zóveel op zijn kerfstol heeft en tegelijekrtijd
zóveel weet over invloedrijke lieden in ons land, dat men het zich onder geen enkele voorwaarde kan
veroorloven hem aan te pakken. Hij zal dan namelijk waarschijnlijk gaan zingen als een kanarie; iedereen
zoekt dekking. Gisteren verscheen er een artikel in het Katholiek Nieuwsblad wat het bovenstaande eigenlijk
alleen maar bevestigt. Daarin staat ondermeer het volgende:
“Ton Hofstede raakte bij een scheiding in Turkije niet alleen zijn Turkse vrouw en schoonfamilie kwijt, maar
ook zijn nu achtjarige dochtertje. De 55-jarige ondernemer doet vrijdag zijn verhaal in Katholiek Nieuwsblad.
Omdat zijn schoonvader rechter bij de Turkse Hoge Raad was, kreeg Hofstede lang juridisch geen poot aan
de grond. Niet in Turkije, maar óók niet in Nederland.
" Nederlandse rechters weigeren uitspraak te doen", zegt Hofstede. "Advocaten in het arrondissement Den
Haag weigeren mijn zaken te behandelen. Hofstede stelt vast dat Turkije ons land in een diplomatieke
houdgreep heeft. "Het is de enige verklaring waarom mijn grondrechten ook in Nederland permanent worden
geschonden". Bij onderzoek stuit Hofstede op de affaire Demmink en vervolgens op de affaire Baybasin”.
Deze zaak Baybasin heeft alles te maken met de zaak van Joris Demmink.
Hüseyin Baybasin, de in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman en activist, houdt al
jarenlang vol dat hij is veroordeeld op basis van het feit dat de Turkse overheid Nederland in de houdgreep
houdt en ons land chanteert in verband met de affaire Demmink.
Turkije schijnt in het bezit te zijn van spijkerhard bewijs dat Demmink zich in Turkije schuldig maakte aan het
misbruiken van minderjarigen. Dit materiaal schijnt door Turkije gebruikt te zijn om Nederland ertoe te
dwingen de Turken een plezier te doen en de Koerdische zakenman het zwijgen op te leggen.
Het zal in eerste instantie misschien klinken als een ongeloofwaardig verhaal, totdat je je enigszins gaat
verdiepen in deze Baybasin zaak. Er staat een uitgebreid verhaal bij de Bakker Schut Stichting over deze
Koerd.
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Als je dat leest dan zie je dat de basis waarop deze man door de Nederlandse Staat tot levenslang is
veroordeeld ronduit walgelijk is. Dat geen redelijk denkend mens deze man levenslang zou opsluiten op
basis van het aangeleverde “bewijs”.
"Bewijs" dat hij lid zou zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met drugssmokkel en dat hij
opdracht gegeven zou hebben tot een aantal moorden. Maar ook hoe na zijn veroordeling deze man
mensonterend is behandeld door jarenlange opsluiting in afzondering.
Na het lezen van het verhaal en de manier waarop deze veroordeling tot stand is gekomen, kun je eigenlijk
alleen maar concluderen dat Baybasin hoogstwaarschijnlijk de waarheid spreekt en dat Nederland zich
onder druk van het Demmink dossier voor het Turkse karretje heeft laten en laat spannen.
Als dat inderdaad zo is dan hebben we hier de grootste gerechtelijke dwaling ooit uit de Nederlandse
geschiedenis. Een doofpotaffaire die zijn weerga niet kent.
Volgens de Bakker Schut Stichting:
“De zaak Baybasin ligt nu sinds april 2011 bij de Hoge Raad met een verzoek tot herziening. Sinds januari
2013 worden er opnieuw getuigen gehoord. Opvallend is de aarzeling van justitie om serieus aandacht te
schenken aan (nieuw) ontlastend bewijsmateriaal, althans tot nu toe”.
Theoretisch er is een kans dat Demmink, in een show zaak, strafrechtelijk vervolgd zal worden en dat de
zaak Baybasin zal worden herzien.
De praktijk zal ongetwijfeld uitwijzen dat geen van beiden serieus zal gebeuren. Want, als beiden wel
zouden plaatsvinden, we blijven het zeggen, dan is er een grote kans dat er zoveel belangrijke koppen rollen
dat dit land daardoor volkomen onbestuurbaar wordt.
Bronnen: Katholiek Nieuwsblad ; BS Stichting
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10264:nederland-gechanteerd-doorturkije-vanwege-demmink-update&catid=9:binnenland&Itemid=22

Amerikaanse-Europese-Russische invasie van Libië begonnen
Bij volslagen verrassing zijn de Amerikanen in samenwerking met
de Russen, Fransen en Italianen op de kust van Libië geland om
een nieuw militair front te openen tegen ISIS en Al-Qaeda. De
Britten hebben zo’n 1000 special forces (SAS) klaarstaan om
eveneens mee te gaan doen. Het is de eerste keer in vele
tientallen jaren dat Oost en West gezamenlijk militaire actie
ondernemen tegen een gemeenschappelijke vijand.
Obama lijkt zijn totaal mislukte Midden Oosten beleid flink te
hebben omgegooid. Dat begon al in Syrië, waar de Amerikaanse
luchtmacht is gaan samenwerken met de Russische. In Irak
worden militaire operaties gecoördineerd met Iran.
De door de VS en Rusland geleide macht is bij Tobruk, bij de grens met Egypte en op zo’n 144 kilometer
afstand van Darnah, het belangrijkste bastion van aan Al-Qaeda en ISIS verbonden islamitische
terreurgroepen –waarvan extreem gewelddadige Ansar al-Sharia de sterkste is-, op de kust van Libië
geland. Voor de kust liggen tal van marineschepen met gevechtsvliegtuigen en mariniers klaar om de invasie
snel uit te breiden. Vanaf Amerikaanse, Britse, Franse en Italiaanse schepen zullen kruisraketten worden
afgevuurd.
Tripoli en Benghazi
Een grote groep zal in de Golf van Sidra aan grond worden gezet om de stad Sirte, met 50.000 inwoners, in
te nemen. In deze stad bevindt zich het centrale commandocentrum van ISIS in Libië. Daarna zal deze
macht zich in twee taakgroepen splitsen. Een groep zal richting Tripoli optrekken, de stad overnemen en
zich vervolgens richten op de olievelden op zo’n 370 kilometer afstand.
Op weg naar Tripoli, waar de Libische regering weer in ere moet worden hersteld, zullen de steden Misrata,
Zliten en Khoms uit handen van de moslimterroristen moeten worden genomen.
De tweede taakgroep moet via Ras Lanuf, zo’n 200 kilometer ten oosten van Sirte, Benghazi veroveren.
Ondertussen zal een andere groep mariniers in het oosten van Libië landen om Darnah, met 150.000
inwoners en een bolwerk van radicale islamisten, in te nemen.
Noord Afrika uit handen van ISIS en Al-Qaeda houden
De regering Obama opent dus voor de tweede keer in vier jaar de aanval op Libië, maar nu ook met
grondtroepen. Het doel is om de controle over de olie- en gasvelden van het land over te nemen, ISIS een
zware slag toe te brengen zodat de jihadgroep geen terroristen meer vanuit Libië naar Europa –en vooral
Italië- kan sturen,, en te voorkomen dat Tunesië, Algerije en Marokko eveneens ten prooi vallen aan ISIS en
Al-Qaeda.
Xander - (1) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Amerikaanse-Europese-Russische-invasie-van-Libi-begonnen
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Conflict Syrie neemt gevaarlijke wending
De situatie in Syrië heeft afgelopen week een bijzonder gevaarlijke
wending genomen doordat de Russen een nieuw vliegveld gaan
gebruiken, pal aan de Turkse grens.
Om de spanning er goed in te houden, zijn ook de Amerikanen
begonnen met het opzetten van een geheim vliegveld, vlak naast
de Russen. Syrië belandt in een volkomen waanzinnige toestand
die eigenlijk zo goed als garant staat voor het uit de hand lopen
van het conflict in en omtrent het land. Bekend is dat de Russen
actief zijn in Syrië op uitnodiging van het wettige bewind van de
huidige president Assad. Tot nu opereren de Russen in Syrië
voornamelijk vanaf het Bassel al-Assad vliegveld nabij de
havenstad Latakia. Het is vernoemd is naar de broer van de
huidige president. Volgens de laatste berichten is er echter nu
technisch Russisch personeel gesignaleerd op een vliegveld nabij de stad Quamishili, ook wel gespeld als
Kamishili, in het uiterste noordoosten van Syrië, pal aan de Turkse grens. Het vliegveld ligt bovendien in een
gebied dat onder controle staat van de Koerden en het schijnt de bedoeling te zijn dat de 200 man personeel
het voormalige civiele vliegveld nabij Kamishili gereedmaken voor militair gebruik. Op de volgende
afbeelding is het vliegveld te zien en ook dat het pal aan de Turkse grens ligt. De Russen zijn echter niet de
enige die actief zijn met het klaarmaken van een vliegveld in dat gebied. Iets verderop schijnen
de Amerikanen bezig te zijn met het aanleggen van een geheim vliegveld op een verlaten airstrip in de buurt
van de stad Rmelan. Dit kleine vliegveld heeft de afgelopen twee jaar onder controle gestaan van
de Koerdische YPG en deze heeft het beheer ervan nu overgedragen aan de Amerikanen. Het formele doel
van die vliegveld wordt een mogelijkheid voor de Amerikanen om de Koerden te bevoorraden in de strijd
tegen ISIS. Hiermee is het eerste door de Amerikanen gecontroleerde vliegveld in Syrië een feit en op het
volgende kaartje is te zien hoe dicht dit bij het nieuwe Russische vliegveld ligt. Beide vliegvelden liggen pal
aan de Turkse grens en het enige verschil is dat Rusland zich daar bevindt op uitnodiging van de Syrische
regering en dat Amerika geen enkel mandaat heeft om controle te nemen over een vliegveld in Syrië.
Net over de grens is Turkije druk bezig met het voorbereiden van een militaire operatie tegen Koerdische
strijdkrachten in Syrië. Formeel wordt dit aan de slapende wereldbevolking verkocht als het “opvoeren van
de strijd tegen ISIS”. In werkelijkheid zal het een aanval op de Koerden worden.
De afgelopen maanden is meer dan duidelijk geworden dat ISIS bestaat bij de gratie van Turkije die voor
inkomsten zorgt door het faciliteren van de ISIS olie. Ook leiden zij strijders op, worden gewonden verpleegd
en de ISIS leden voorzien van wapens. In de beleving van Erdogan vormen de Koerden dan ook een veel
grotere “bedreiging” voor Turkije dan ISIS. In de buurt ten noorden van Aleppo zijn de Turken aan hun kant
van de grens begonnen met het verwijderen van mijnen. Vaak is het opruimen van mijnen een goede
indicatie om vast te stellen dat er iets staat te gebeuren in dat gebied. Ook is Turkije bezig met het maken
van loopgraven in een gebied dat ze zelf als bufferzone hebben aangemerkt. Er doen onbevestigde
berichten de ronde dat ongeveer 1.000 man Turkse troepen de grens zijn overgetrokken en Syrië via de stad
Jarablus zijn binnengegaan. Daarnaast heeft Turkije verklaard dat ze geen Russische troepen langs de
grens tolereren. Ondertussen maakt het Syrische overheidsleger goede vorderingen op een aantal fronten,
waaronder net ten zuiden van Damascus en in het noorden in de buurt van Aleppo.
Dit betekent dan weer dat de Syrische legereenheden in combinatie met de Russen zich steeds dichter naar
de Turkse grens in dat gebied begeven. Volgens de Syrian Observatory for Human Rights vechten
Russische grondtroepen naast Syrische legereenheden in de strijd in het noorden. Als dat waar is dan wordt
er een hele nieuwe dimensie aan het conflict toegevoegd. Terwijl er druk wordt onderhandeld over welke
partijen mogen deelnemen aan de deze week weer startende vredesonderhandelingen in Wenen waarvan
weinig wordt verwacht, verklaarde de Amerikaanse Vice President Joe Biden afgelopen zaterdag dat als een
diplomatieke oplossing niet werkt er ook een militaire optie is om het probleem op te lossen.
Later werd daar door commentatoren heel snel aan toegevoegd dat hij bedoelde, een militaire oplossing
tegen ISIS en niet voor de situatie in Syrië in het algemeen.
Biden maakte deze opmerkingen na een bezoek van de Turkse premier Davutoglu aan Amerika.
Uiteraard werd er volop gesproken over manieren waarop ze de Syrische president Assad alsnog de laan uit
kunnen sturen. Het maakt eigenlijk ook niet zoveel meer uit van welke kant je dit conflict bekijkt, het wordt zo
langzamerhand waanzin ten top. De Amerikanen nemen een vliegveld in gebruik om de Koerden te
bevoorraden, terwijl Turkije zich klaarmaakt om diezelfde Koerden aan te vallen. Ondertussen zijn Turkije en
Amerika NAVO partners en komt Rusland steeds dichterbij de Turkse grens.
Los van het feit dat geen mens zo langzamerhand nog een touw kan vastknopen aan de situatie daar, wordt
de kans op “ongelukken” in die regio met de dag groter.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10261:conflict-syrie-neemtgevaarlijke-wending&catid=37:wereld&Itemid=50
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Geert Wilders is de Mol…!!
23 januari 2016Door GuidoJ. © WantToKnow.nl/.be
In 2010 maakten de filmmakers Joost van der Valk en Mags Gavan een
documentaire over Geert Wilders.. Want wie is deze vreemde, voor velen
controversiële man toch, die man met dat radicaal geblondeerde haar..? De
documentaire is gebaseerd op uitspraken van Geert Wilders in 1991… De
PVV-leider en ‘aanvoerder’ van extreem-rechts Nederland, was toen 28 jaar
en zou toen op een VVD-kerstborrel, (de partij waarvan hij toen nog lid
was), na een stevige borrel uit de school hebben geklapt.. Hij zou verteld
hebben dat hij is getrouwd met een Israëlische, zelf een Israëlisch paspoort
bezit en.. let op, dat hij is getraind in Israël. Naar eigen zeggen is Geert Wilders zelfs gemarteld als
onderdeel van die ‘harde training’, zoals hij het zelf omschreef. Maar getraind voor wat dan..? Hij vertelde
ook dat zijn carrière niet door hemzelf, maar door anderen is (en wordt!) uitgestippeld.. Dat verklaarde hij
dus tijdens diezelfde kerstborrel. En ook dat zijn scheiding van zijn eerste vrouw en het huidige huwelijk met
zijn huidige partner gearrangeerd was zonder zijn tussenkomst… Let wel, dat ‘onze Geert’ toen nog gewoon
VVD-kamerlid was..!
Feit is dat Geert Wilders de zoon is van een Nederlands-Indische vader en een Joodse moeder. Daarmee is
hij sowieso, vanuit Joods-religieus standpunt gezien, zelf ook Joods. Zijn tweede, Hongaars-Joodse vrouw
Krisztina werkt, naar het verhaal van Wilders, óók voor de Mossad. En in het dagelijkse leven werkt ze voor
Big Pharma-reus, pillenboer Pfizer.
Er is opvallend weinig heldere aandacht in de media, voor de achtergronden van Geert Wilders. Terwijl zijn
impact, ook economisch, toch zeer dominant is. Geert Wilders is een bewezen seculiere, vrijezionist en is
afkomstig uit het (neo)liberale gedachtegoed. Een geloofsovertuiging is het zionisme niet, het zionisme
beschrijft een seculiere extreem harde nationalistische liberale Joodse staatsinrichting, met géén enkele
tolerantie voor andersdenkenden. Het is een keiharde politieke richting, waarbij het Jodendom geen enkele
voorwaarde is. Hoe vreemd dit ook mag klinken..! De verklaring over Wilders’ uitlatingen in
De jeugd van Geert Wilders in Venlo, als ‘De neger van Venlo’..
Dat Geert Wilders het op school niet makkelijk had, bewijzen vele verhalen uit zijn
Limburgse thuisbasis Venlo. Hij zou door mede-scholieren ‘de Neger van Venlo’ zijn
genoemd, zo bevestigen deze bronnen uit het verleden van deze geblondeerde
Limburger. Deze bijnaam zou voortkomen uit zijn Indische afkomst. Het was al in de
eerste klas van de lagere St. Mattheusschool in Venlo, dat Geertje regelmatig door een
groep jongens in een hoek van het schoolplein werd gedreven. Want hij was ‘anders’ en
met ‘andere kinderen’ weten jonge pestkoppen op school wel raad.. Oud-klasgenoot Kas
Verhoeff weet het nog goed: “Sjefke, een populaire jongen bij ons in de klas, begon
Wilders voor ‘neger’ uit te maken en al snel deed iedereen mee. Geert was gewoon het
pispaaltje zoals iedere klas wel een pispaaltje heeft.”
Hoe deze Sjefke erbij kwam om Wilders ‘neger’ te noemen, weet Verhoeff niet
meer. Maar Ludde Gubbels, een gepensioneerd leraar van deze school, heeft
wel een vermoeden: “Wij hadden op school, en überhaupt in de stad Venlo,
vrijwel geen allochtonen. En daardoor vielen de Indische gelaatstrekken van
Geert Wilders extra op. Natuurlijk is iemand van Indische komaf geen neger,
maar probeer dat een kind maar eens uit te leggen.”Zonder succes probeerde
de school dit pesten te stoppen. “Het was eigenlijk niet te doen”, legt Gubbels
uit. “Je kon wel streng optreden op het schoolplein, maar dan kreeg hij het op
weg naar huis extra hard voor zijn kiezen.”
Leerplichtambtenaar
Vervolgens volgde Geert Wilders MAVO-onderwijs op het Venlose Sint Thomas College, waar het pesten
stevig doorging. Wilders kwam regelmatig bont en blauw thuis en op deze school werd alleen nog maar over
hem gesproken als ‘de Neger van Venlo’. Dit leidde tot een zeer hevige pubertijd, waarin Wilders vaak
spijbelde om deze pesterijen te ontlopen. Leerplichtambtenaar Trees Hupkens zorgde ervoor dat Wilders
toch zijn MAVO-diploma haalde. Hupkens hierover: “Hij luisterde naar niemand meer, niet naar z’n ouders,
zijn leraren, en vaak ook niet naar mij. Dag in dag uit praatte ik op hem in dat hij geen neger was, maar hij
had zich helemaal afgesloten.”
Het lukte deze leerplichtambtenaar toch om Wilders zelfs zijn havo-diploma te laten halen, maar daarna
hield hij het echter voor gezien. Hupkens: “Ik heb hem nog even gevolgd vanaf de zijlijn, maar hij heeft
eigenlijk geen echte opleiding meer afgemaakt. Hij is niet verder gekomen dan een paar juridische vakken
en een cursus over sociale verzekeringen. Hij werkte liever op een augurkenfabriek dan dat hij nog een keer
de kans liep om gepest te worden. Mijn ogen vielen dan ook uit mijn kop toen ik hem jaren later ineens op tv
zag als Tweede Kamerlid.”
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Diepgewortelde frustratie
Volgens oud-klasgenoot Kas Verhoeff werkt de moeilijke jeugd van Wilders door in zijn politieke
gedachtegoed. En volgens Verhoeff diskwalificeert Wilders zich daarmee als politicus. “Ik heb het idee dat
veel van wat hij zegt voortkomt uit een diepgewortelde frustratie. En dan geen frustratie over de wereld om
hem heen, maar frustratie over iets dat binnen in hem zit.Zo’n persoonlijke frustratie is natuurlijk geen goede
basis voor een politiek partijprogramma. Zijn geblondeerde haar laat zien dat hij nog steeds kampt met de
vooroordelen uit zijn schooltijd. Laat hem eerst maar eens met zichzelf in het reine komen voordat hij zich op
Nederland stort..!”
Waarom is Geert Wilders niet eerlijk over zijn eigen dubbele paspoorten; het Nederlandse en Israëlische
paspoort…?
Maar ondertussen wel Tweede Kamervoorzitter Arib afbranden om haar dubbele Nederlands-Marokaanse
nationaliteit..!
Het kerstdiner en de schriftelijke verklaring..
Het verhaal van Wilders op het genoemde kerstdiner in 1984 verhaalt ook over zijn verblijf in een kibboets in
Israël. Daar zou Geert gerekruteerd zijn door de Israëlische Geheime Dienst, waarschijnlijk via de
Amerikaans-Zionistische organisatie AIPAC. Deze club steunt hem nog steeds financieel, ook al probeert
Geert Wilders dat met alle macht te verbergen. Naar eigen zeggen zou de 28-jarige Geert Wilders
vervolgens een aantal jaren een zware opleiding bij de Mossad hebben gehad en een Israëlisch paspoort
gekregen.
Daarmee is het natuurlijk heel bijzonder dat juist deze populistische politicus, van leer trekt tegen de dubbele
paspoorten van de nieuwe Tweede Kamervoorzitster Khadija Arib, die de Nederlandse én Marokkaanse
nationaliteit heeft.. Waarom begint niet één van de Tweede Kamer-politici over dit dubbele paspoort van
Wilders en over ZIJN dubbele nationaliteit..? Enfin, een heel verhaal over de uitlatingen van Wilders komt
van de vroegere medewerkster van de VVD-fractie, mevrouw M.B. Kwint-de Roos, dat wordt bevestigd door
haar man J. Kwint. Het is Hendrick Smit die in deze YouTube laat zien met hun ondertekende verklaring
zien, die indertijd door de BVD in een dode la is gelegd.
En het was KRO Reporter dat in september 2012 aantoonde dat de PVV, de partij van Wilders, gerund wordt
als een Maffia-organisatie; als een geheime dienst met zwijgplicht. Over Wilders’ politieke visie wordt veel uit
de doeken gedaan, maar over zijn vette schijnheiligheid echter nauwelijks. Zijn journalisten bang om een
breekijzer in dit krakkemikkige materie te zetten..? Een voorbeeld dat in deze reportage te zien is, is de
Euro-flappentappende Geert Wilders, die zogenaamd anti-Europa is, maar tijdens de laatste Europese
verkiezingen, wel zélf probeerde op een dik betaalde zetel in het Europarlement te komen. De PVV stemt op
alle mogelijke fronten zowel rechts als asociaal, maar weet in Nederland juist de sociaal zwakkeren aan zich
te binnen met vooral haar bekende anti-Arabische propaganda..! https://youtu.be/6nf4YqPnPSU
Wie van de reguliere media durft dit verharde ventje, deze seculier-liberale zionistische beroepsacteur te
confronteren met deze duistere informatie? Of zien we in 2017 na de verkiezingen een meerderheidskabinet
met VVD en PVV verschijnen? Maar laten we er ook even om lachen. (Met dank aan Peterd.H. voor de tip)
Een prachtige imitatie van Ronald Goedemondt die ‘Onze Geert’ zo prachtig neerzet.
https://youtu.be/oBK8YXHQqNI
Is de heftige verklaring van Mw. De Kwint juist..?
Deze Mw. De Kwint is inmiddels overleden, waarmee de controverse over dit ‘kerstverhaal’ blijft hangen. Is
het waar..? Je maakt toch niet ‘zomaar’ een schriftelijke verklaring.. Toch? Hier de argumenten die pleiten
vóór de authenticiteit van het verhaal en de verklaring van de dronken Wilders. Op 15 mei 2007 schreef
Emile Fallaux in Vrij Nederland dat ze een brief hadden ontvangen van een hoge ambtenaar die schreef: “…
de internationale veiligheidsdirectie van Buitenlandse Zaken ‘ongeveer een formatieplaats nodig had voor
het beantwoorden van (soms zeer gedetailleerde) vragen van Wilders over met name het Midden-oosten.
Hoewel we dat niet echt konden bewijzen was het duidelijk dat hij veel vragen toegespeeld kreeg van de
Israëlische ambassade.”
Op 10 april 2007 schreef de Volkskrant: ” … Feit is wel dat Wilders als VVD-Kamerlid lange tijd een
medewerker had die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade. Deze voormalige
rechterhand, Elliott Wagschal, wil echter geen vragen beantwoorden over zijn werkzaamheden voor de
parlementariër: ‘Ik praat niet over mijn vroegere baas’
In diezelfde weken verscheen in ‘De Telegraaf’ het bericht dat de AIVD Wilders zou
hebben geschaduwd, omdat hij wel erg vaak naar de Israëlische Ambassade langs ging.
En dat hij daar vaak langs ging, ontkent Wilders niet.
Vrij Nederland: ‘Wilders heeft intussen aangegeven dat hij de Israëlische
ambassade minstens 1x per maan bezocht. En dat die relatie was ontstaan in de
periode dat hij VVD-woordvoerder voor buitenlandse zaken was.’Elliot Wagschal
heeft bevestigd dat hij Tweede Kamer-medewerker was van Wilders, maar doet daar
geen inhoudelijke mededelingen over..!
Het totaalbeeld is dus in overeenstemming met het verhaal van de Kwint’s, over Wilders
dronkemansverhaal. De Kwints noemen ook de naam van een andere getuige van het
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gesprek: ene A. Ament. Er zijn slechts twee mensen in Den Haag die zo heten, dus welke journalist belt hier
achteraan..? En stel nu eens dat de Kwints dit verhaal zelf bedacht hebben. Wat zou hun motief kunnen
zijn? Of als ze voor anderen werken: voor wie zou dat dan zijn? Wie zou een dergelijk opzetje maken..?
De Israëlische agenda van Geert Wilders
Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, een volgend knutselwerk van Geert Wilders, die dat
verklaarde in een interview met de Israëlische krant Haáretz. In hetzelfde interview laat Wilders ook weten
weinig heil te zien in een Palestijnse staat en spreekt hij lovend over de extreem-nationalistische minister
van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman. Kortom, Geert Wilders toont zich keer op keer zeer loyaal aan
Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land.
Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Wilders doet
daarmee niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de
(vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een
ander land aanloopt. Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een
verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeën, zelf niet transparant is over haar
buitenlandse geldbronnen.
Wilders en Israel
Dat Wilders nauwe banden heeft met Israel is al langer bekend. Hij doet
daar zelf overigens ook niet erg geheimzinnig over. Hij heeft er twee jaar
gewoond en heeft het land naar eigen zeggen de afgelopen 25 jaar
minimaal 40 keer bezocht. Hij heeft er een groot politiek netwerk en
heeft bijvoorbeeld de voormalige premier Sharon vele malen ontmoet.
VVD-Kamerleden die Wilders als fractiegenoot hebben meegemaakt,
omschrijven hem als een pleitbezorger voor de Joodse staat. ?
“Geert Wilders heeft een heel groot hart voor Israël én de politieke
belangen van dat land”, aldus John Manheim (CIDI) in de Volkskrant.
Toen Wilders nog voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had hij dus meneer Elliott Wagschal als werknemer
in dienst, die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade en ging hij ooit voor de VVD naar
Israël om stemmen te ronselen onder Nederlandse immigranten..!
Wilders verklaarde destijds:”De VVD doet het doorgaans goed onder Nederlanders in het buitenland. In
Israël wonen tienduizend Nederlanders, die ik wil laten weten dat de VVD er is voor de joodse kiezer.”
Tijdens de presentatie van zijn film ‘Fitna’ in Jerusalem gaf Wilders blijk van zijn emotionele verbondenheid
met Israel. Hij verklaarde: “We all carry Jerusalem in our blood, in our genes. We all live and breathe
Jerusalem. We talk Jerusalem, we dream Jerusalem. Simply because, the values of ancient Israel have
become the values of the West. We are all Israel, and Israel is in all of us.”
Wilders: “Wij dragen Jeruzalem in ons bloed; in onze genen. We leven en ademen Jeruzalem. We spreken
Jeruzalem en we dromen Jeruzalem. Eenvoudig doordat de waarden van het oud-Israël, de waarden van
het Westen zijn geworden. Wij zijn allemaal Israël, en Israël leeft in ons allemaal.”
Geert Wilders en zijn afkeer van de Palestijnse zaak..
En zo heeft Wilders weinig geloof in een Palestijnse Staat.Wilders liet deze denigrerende opmerking door
Haaretz opschrijven:”My personal belief is that there is a two state solution for the Palestinians. One of those
states is called Jordan.”(‘Mijn persoonlijke mening is dat er twee-staten-oplossing is voor de Palestijnen. Een
van die staten heet Jordanië’). Hiermee spreekt hij feitelijk zijn voorkeur uit voor de zogenaamde
driestatenoplossing, waarin de Palestijnse nationaliteit en identiteit keihard wordt ontkent. Volgens deze visie
wordt de Gazastrook geannexeerd door Egypte en (het resterende deel van) de Westelijke Jordaanoever
door Jordanië.
Wilders verklaart in hetzelfde interview met Haaretz dat hij ‘geschokt’ is over uitspraken van Obama, die bij
een bezoek aan Caïro sprak over een nieuw begin in de relatie met de islamitische wereld. Obama riep
Israël op om de bouw van nederzettingen te stoppen en refereerde aan het lijden van het Palestijnse volk.
Volgens Wilders gaat Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen moeilijkere tijden tegemoet…
Daarnaast toont Wilders vooral affiniteit met de ultra-rechtse partijen in Israel die pleiten voor etnische
zuivering. Zo is Wilders lyrisch over de ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Avgidor
Lieberman. Wilders noemt hem in het interview met Haaretz een intelligent, sterk en slim politicus.
Lieberman is voorstander van een groot Israël waarin voor Palestijnen geen plaats is. In 2004 kwam hij met
een plan om Israël etnisch te zuiveren, in 2006 betitelde hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas als
niet van belang. Door de kleine linkse partijen in Israel wordt hij betiteld als een racist en fascist.
Toen Wilders zijn film Fitna in Jerusalem presenteerde, sprak hij daar op uitnodiging van parlementslid Aryeh
Eldad, die de laatste verkiezingen de vlag van de Nationale Unie vertegenwoordigde, een partij die vindt dat
Israël etnisch gezuiverd moet worden door het vertrek van Arabische Israëli’s, eventueel onder dwang.
Eldad is een revisionistische zionist die een groot voorstander is van de nederzettingenpolitiek en niet in
vrede met de Arabieren gelooft. Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat
de Palestijnen wat hem betreft de Sinaï in konden worden gedreven en in december herhaalde hij: “Knikker
de hele bende maar de Sinaï in”.
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Populisme..
In het PVV-verkiezingspamflet verklaart de PVV in het buitenlands beleid meer aandacht te willen besteden
aan mensenrechten. Hartstikke mooi, maar het is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig en je reinste
populisme, wanneer de PPV tegelijkertijd Israël zo kritiekloos volgt. En inzake het Midden-Oostenbeleid van
Wilders mag de PVV-fractie weinig problemen hebben, want de feodale Wilders is immers heer en meester
binnen de PVV, waarvan Wilders… het enige lid is..!
Maar of de achterban van de PVV de pro-Israëlische, ultra-rechtse standpunten van de partij steunt, is nog
maar de vraag. En preciés daar zit voor Wilders het probleem. Uit een enquête die in december 2007 werd
gehouden, bleek dat het merendeel van de PVV-aanhang weinig op heeft met Israël. 39% van de PVVstemmers vond toen dat Nederland Israël niet zou moeten steunen wanneer het land zou worden
aangevallen. Bij alle andere partijen waren er minder tegenstanders van steun aan Israël.
Financiële steun
Wilders steunt Israël en krijgt op zijn beurt financiële steun vanuit Israël, zo meldde een correspondent van
‘De Groene Amsterdammer’ “In Israël wordt flink voor Geert Wilders gecollecteerd.” Ook vanuit de Verenigde
Staten ontvangt Wilders steun van pro-Israëlische en/of anti-islamitische organisaties. In Amerika bestaat
zijn aanhang volgen Ronny Naftaniel (CIDI) vooral uit republikeinse, conservatieve joodse kringen waar veel
geld zit. Naftaniel: ”Zowel in Amerika als in Israel begeeft Wilders zich in geaccepteerde extreemrechtse kringen.” Even googlen leert dat Wilders steun krijgt vanaf veel buitenlandse sites, waaronder Atlas
Shrugs, Jihad-watch, Samizdata.net, Yidwithlid, GatesofVienna. En ja, om al die ‘buitenlandse
belangstellenden’ te informeren levert de PVV tegenwoordig ook haar nieuwsbrief in het Engels..
De beweging in de VS, die volgers stimuleert om zich in Israël te vestigen of om het te bezoeken,
heet AIPAC(American-Israëli
Public
Affairs
Committee)
is
een
zeer
zware
en
uiterst
controversiële Zionistische lobby, gezeteld in de VS. Deze organisatie doneert en financiert pro-zionistische
bewegingen zoals die van Wilders. Ze helpt financieel, spioneert er wereldwijd lustig op los en is in de VS de
grootste Joodse lobby-club, voornamelijk gefinancierd door Amerikaans-Joodse grootbankiers, in en rond
zakencentrum Wallstreet. Wilders wordt o.m. sterk gefinancierd door AIPAC’s David Horowitz De laatste
is een Amerikaans-Joodse schrijver, zionist, conservatief, anti-islamist, anti-socialist, en een policy advocate.
Ofwel een agressieve lobby die vecht voor waar-ie-in-gelooft; voor puur eigen gewin… En ook dat
lobbykantoor van Horowitz ligt toevallig bij Wallstreet, New York City.
Buitengewoon onfrisse vermenging van belangen door een volksvertegenwoordiger..!
Een deel van deze giften zijn bedoeld voor zijn juridische verdedigingen in rechtszaken; dit geld komt
volgens de Volkskrant binnen op de bankrekening waarop ook de partijdonaties uit Nederland worden
gestort. “Dat vind ik buitengewoon onfris”,oordeelt Remco Nehmelman, hoofddocent staats- en
bestuursrecht aan de universiteit Utrecht in de Volkskrant. Nehmelman:“In veel landen, zoals Duitsland en
Groot-Brittannië, zijn buitenlandse giften verboden. Je wilt uitsluiten dat buitenlandse krachten het
binnenlandse beleid beïnvloeden.”
En de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga verklaart in de Volkskrant.“Pas als een donateur
een tegenprestatie verlangt, is er formeel een probleem, maar in Nederland kunnen we ongeoorloofde
afhankelijkheid echter niet vaststellen, omdat we de geldstromen niet kennen.”
En zo is er straks zomaar ineens sprake van Zionistisch-buitenlandse inmenging..
Relevant is dan ook de vraag in welke mate conservatieve geldschieters uit de VS en Israël invloed hebben
op de standpunten van de PVV. Stel je voor dat Wilders minister wordt in een volgend kabinet. Misschien
zelfs premier; dan is het toch van essentieel belang te weten in welke mate zijn beleid vanuit het buitenland
wordt beïnvloed. Dat hoeft niet alleen relevant te zijn voor het Midden-Oostenbeleid van de partij, maar ook
wanneer het gaat om het beleid ten opzichte van Iran of zelfs wanneer het gaat om de vrijheid van
meningsuiting. Zo hield Wilders, die zich anders graag profileert als strijder voor de vrijheid van
meningsuiting, zich opvallend stil toen Mark Rutte suggereerde de ontkenning van de holocaust niet meer
strafbaar te stellen. Wanneer Wilders consequent was geweest, had hij Rutte gesteund, maar hij hield zich
gedeisd, ongetwijfeld om zijn geldschieters niet voor het hoofd te stuiten…! Maar ook de opvattingen van de
partij over de islam zouden verklaard kunnen worden uit de banden van Wilders met ultra-nationalistische
partijen in Israel die een grote aanhang hebben onder de Joodse kolonisten, vaak religieuze zionisten of
revisionistische zionisten.
Zo hebben deze partijen in Israël, net als de islamisten van Hamas overigens, er alle belang bij om van het
Midden-Oostenconflict een religieus conflict om heilige grond te maken. Intern gebruiken deze partijen het in
de strijd met seculiere krachten en in de onderlinge propaganda-oorlog tussen Israël en Palestijnen wordt
dankbaar gebruik gemaakt van extremistische uitspraken die aan weerszijden worden gedaan.
Zionisme als schuilmantel voor Rothschild-overheersers..
Het verhaal van de Khazaren, die de Rothschilds voorbrachten, die op hun beurt voor het RothschildZionisme verantwoordelijk zijn, speelt hier wel degelijk een rol. Kijk naar de heftige uitspraken die Auschwitzoverlevende, wijlen Hajo Meyer deed over Zionisten.. Het is een dekmantel voor overheersing en heeft
NIETS, maar dan ook HELEMAAL NIETS met Jodendom te maken, aldus niet alleen Meyer.
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Wil je meer lezen over de achtergronden van het Zionisme, dat feitelijk het Jodendom misbruikt voor haar
camouflage-activiteiten, evenals de wereldwijde valse-vlag-operaties, om hun agenda te verwezenlijken, dan
raden we je aan om deze twee artikelen te lezen.. Het eerste (HIER) vertelt de historie over het ontstaan van
het Zionisme in het Oekraïne van zo’n 100/125 jaar jaar geleden. Daar waren de Khazaren/Bolsjewieken
verantwoordelijk voor… het overvallen van reizigers en.. het afnemen van hun reispapieren en.. identiteiten..
Zo waren zij in staat, onder het mom van een andere identiteit, berovingen en verwoestingen te plegen, en
zelf buiten schot te blijven. Komt het je bekend voor..? Zie je het Zionistische DNA-patroon..?
Toen Tsaar Peter tegen hen probeerde op te treden, was dát meteen het einde van diens macht, omdat de
Bosljewieken zich tegen hem keerden en hem ten val brachten. De macht van deze Khazaren breidde zich
sinds die tijd alleen maar verder uit en resulteerde in het Rothschild-imperium, dat achtereenvolgens de VS
verorverde, via het stelen van de US-dollar en toen de staat Israël liet ontstaan als ‘veilige haven’ voor
Zionisten. (het tweede artikel HIER)
Zionisten, die door de wereld veelal als échte Joden worden gezien, maar dit zelden zijn..!! Lees je in over
dit enorme onderwerp en kijk eens naar de illustraties die we hier afbeelden..Hoe is het mogelijk dat Joden
vragen om aandacht voor dit verhaal, dat voor de onwetende in de wereld zo vreemd over komt.. Zionisme
IS toch het streven naar de staat Israël..? Jazeker, maar daarbij is Israël slechts een camouflage, een
perfecte schuilplaats voor de wereldheersers-achter-de-schermen. Nogmaals: dit heeft NIETS met het
Jodendom te maken!!
Vooral het verhaal van Albert Pike is in dit verband in één woord fascinerend en bizar.. (lees hierover in dit
artikel bij onze collega’s HIER) Deze Amerikaanse generaal is één van de oprichters van de Klu Klux Klan,
was een van de machtigste leden van de Vrijmetselarij en belangrijk architect van de Nieuwe W ereld Orde.
Daarvoor waren in zijn visie drie Wereldoorlogen nodig. Heeft deze illuminati zijn zin gekregen?
Zitten we inmiddels niet in WO III? Pike werkte namelijk tussen 1859 en 1871 aan een geheim programma
die zou moeten leiden tot het uitroepen van een absolute wereldorde. Om het volk en hun leiders daartoe te
mobiliseren en met de duivelse gevolgen in te laten stemmen diende er volgens deze 33-ste graad
Vrijmetselaar eerst wereldwijd een enorme chaos te worden gecreëerd.En laat dát nou preciés het motto zijn
van de Vrijmetselaars.. Orde uit Chaos, ‘Ordo ab Chao’..!
De rampspoed zou van bovenaf met opzet zo hopeloos mogelijk gemaakt moeten worden, zo stelde hij, dat
iedereen uiteindelijk ten einde raad raakt en hunkert naar een alles oplossende wereldregering. Deze leiders
zouden dan de Nieuwe Wereldorde uitroepen, een werelddictatuur met het uiterlijk van een verlossende
machtdie paradijs op Aarde belooft maar uiteindelijk de mens reduceert tot een zombie die slechts de
belangen van de wereldelite dient.
Fitna2
Hoe staat Geert Wilders, met zijn grote bewondering voor het Zionisme in dit verhaal…? Waarom
draagt hij het niet uit, maar spreekt er wel in het geheim over. In het buitenland bijvoorbeeld...
Is het tegen deze achtergrond, dat in de ogen van Wilders, de staat Israël de ‘voorhoede’ van het Westen is
en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel moet zijn van Europa tegen de oprukkende
‘islamiseringsgolf’…? Kijk naar deze uitspraak van Albert Pike.. Wil Wilders, vanuit deze beweging, in zijn
volgende film ‘Fitna 2’ aandacht besteden aan Israel èn de islamisering van Europa. Hoe onschuldig is deze
bizar-geblondeerde man eigenlijk..? Is Wilders de mol? In het interview met Haaretz zegt Wilders over zijn
plannen voor de nieuwe Fitna:
”The film will demonstrate that the fight against Israel is not territorial, and hence Israel is only the first line of
defense for the West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyond solidarity, it is in Europe’s interest
to stand by Israel.”
Vert. “De film zal aantonen dat het gevecht tegen Israël niets te maken heeft met de territoriale grond. Israël
is de slechts de eerste verdediginglinie van het Westen. Nu is het Israël, maar straks zijn wij aan de beurt.
Daarom is het in het belang van Europa, om zich náást Israël op te stellen.”
We moeten Israël dus steunen om de islamisering van Europa te stoppen. Dat is de boodschap van Wilders,
geïnspireerd en bekostigd door conservatieve krachten in Israël en de VS. Of de Rothschild Zionisten, zoals
David Icke ze consequent noemt.. Verdiep je in dit facet van Wilders’ achtergrond en je zult versteld staan
van toch wel enge overeenkomsten, tussen zijn beloftes en loze retoriek en die van de ZionistischeRothschild-wereldheersers..!
Het politieke sprookje van Wilders..
En even terug op de grond in eigen land; ondertusssen blijf de PVV, Wilders’ partij, maar aan populariteit
winnen. Hoe harder Wilders schreeuwt, des te groter zijn gevolg, zo lijkt het. Bij verkiezingen zou de PVV nu
33 zetels halen, waarbij natuurlijk de vluchtelingencrisis koren op de molen is voor de geblondeerde
praatjesmaker van de PVV. Het is de op één na hoogste score ooit. En ja, veel mensen zien Geert Wilders
als de redder van Nederland, de man die Nederland gaat behoeden voor uitlevering aan Islam en
vluchtelingen. Maar waar staat Wilders wérkelijk voor..? Op de Facebookpagina van Alternatieve Media
Nederland staat een lijst met punten waar de PVV zich werkelijk mee bezig heeft gehouden. En wat blijkt?
De PVV komt helemaal niet op voor de gewone man..! Het is vooral en keihard een verdraaiing van de
feiten, die het programma van de PVV ‘inhoud’ lijkt te geven. Zo denkt de gemiddelde PVV-stemmer, dat er
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veel schort aan de ouderenzorg, DOORDAT we nu meer vluchtelingen opvangen! Of… DOORDAT
Marokkaanse pensioengerechtigden in hun thuisland van hun pensioen genieten i.p.v. in Nederland…
We raden je aan deze lijst eens goed te bekijken; zeker wanneer je ná dit artikel nog de neiging blijft houden,
op de éénmanspartij van Wilders te gaan stemmen.. Deze man is een dictator al binnen zijn partij, getuige
de openbaarmakingen van Wilders gedrag en houding door oud-PVV-kamerleden als Brinkman, Bontes en
Van Klaveren. Kortom, kijkend naar het totale plaatje van de wijze waarop Wilders zijn partij, de PVV, leidt,
dan komt daar een totalitaire leider tevoorschijn, die geen tegenspraak duldt.. Waarom dat is? Omdat
Wilders’ plannen kennelijk zódanig zijn, dat hij ze niet aan veranderingen en inspraak onderhevig wil doen
zijn. Als we kijken naar Wilders’ achtergrond en zijn jeugd, dan begrijpen we waarom dat is. Dát hij dus een
verborgen agenda uitvoert, die met zijn verblijf in Israël en het Zionisme te maken heeft, is dan ineens een
heel reële optie geworden.. Trek zelf je conclusies en kijk door de fratsen van deze vreemd-geblondeerde
man heen..

Prikbord nr. 490 van Columnist. Leo J.J. Dorrestijn
Desinformatie (1)
Duitsland streeft naar ‘Europese’ oplossingen voor het vluchtelingenprobleem, maar wil intussen zelf
bepalen hoe die eruit zien. Zie de ‘Duitse ‘oplossing elders in dit prikbord.
Het kan nog tegenstrijdiger: Duitse (en Nederlandse) deskundigen beweren dat het vijandige gedrag
tegenover vrouwen geen gevolg is van de islam. Let wel: het gaat om mannen afkomstig uit een land met
een islamitische cultuur, islamitische wetgeving en islamitische wereldbeelden! Je kunt even goed zeggen
dat de Russische corruptie geen gevolg is van het Russisch-orthodoxe geloof … tot je ontdekt hoe corrupt
die orthodoxe kerken in Rusland (en Griekenland) zijn. Net als in Rome. Als de discussie dan niet over de
islam als religie (ca. 60 geloofsrichtingen) mag gaan, laat dan in ieder geval de cultuur en mentaliteit van
bepaalde gelukszoekers bespreekbaar blijven.
Desinformatie (2)
Enkele politiek-correcte figuren, ook uit het bedrijfsleven, proberen de burger bang te maken voor
grenscontroles. Dan zou de economie ernstig schade lijden. Niemand heeft ooit uitgezocht wat de
economische voordelen zijn van het vrije verkeer van personen in de Schengenlanden, maar Zwitserland lijkt
niet echt onder de indruk van de gevolgen van haar afwijzing. En om gelukszoekers te rekenen tot het vrije
verkeer van goederen, ook al hebben sommigen bezittingen bij zich, gaat in ieder geval te ver.
Maar de desinformatie gaat nog verder. Turkije zou de indruk hebben gekregen, dat een bijdrage aan het
‘opvangen’ (tegenhouden) van immigranten, ook het lidmaatschap van de EU kan opleveren. Heeft Berlijn dit
ingefluisterd, of Brussel? Want vanaf dat moment mag Turkije zijn grenzen juist niet meer sluiten en zullen
alle miljarden die de VN zou moeten besteden aan het vluchtelingenvraagstuk in het Midden-Oosten, door
de EU opgebracht moeten worden. Met de migratietaks, door Dijsselbloem ondersteund, worden de EUlanden alvast klaargestoomd voor dat scenario.
Desinformatie (3)
Naar verluidt heeft de heer Pechtold beweerd dat zijn met de noorder zon vertrokken Kamerlid geen
aanspraak zou maken op wachtgeld. Inmiddels suggereert dit ex-Kamerlid zelf dat ze nog geen contract
heeft bij het verkiezingsteam van Clinton en voorlopig wel aanspraak maakt op wachtgeld totdat er is
getekend. Wie probeerde Pechtold nu te misleiden: zijn achterban? Het doet niet alleen denken aan de
affaire Rehwinkel, maar ook aan de mysterieuze declaraties van mevr. Herfkens die weliswaar valsheid in
geschrifte dan wel fraude pleegde, maar niets hoefde terug te betalen. Politici zijn sterk in de feiten
verdraaien. Dit zijn niet de enige voorbeelden van een vrouw op de verkeerde plaats, waarbij de
opportunistische Pechtold een nog grotere opportuniste binnenhaalde. Ook Dijsselbloem kan er wat van, net
als mevr. Ploumen. Waarom worden de kosten van asiel niet uit de pot ontwikkelingshulp betaald, net als
opvang in de regio? En waarom moet er nog meer geld komen voor Frontex als de grenzen niet gesloten
(mogen) worden? En waarom is de 3 miljard voor Turkije niet toereikend: er is toch een overeenkomst? En
waarom mogen vrachtwagens bij de grenzen van Schengenlanden niet (per steekproef) gecontroleerd
worden? Ze kunnen niet alleen vol zitten met illegale immigranten, maar ook met terroristen, wapens, drugs,
geronselde vrouwen en buit van Oost-Europese bendes.
Grootheidswaan
Bondskanselier Merkel kan het niet laten. Na haar blunders met het asielbeleid en de Turkse toenadering,
voert ze – namens de EU ? – opnieuw onderhandelingen met Turkije. Toeval of niet, tegelijkertijd verklaart
haar minister Schäuble dat Europa vele miljarden moet gaan besteden aan de opvang van vluchtelingen in
de regio. Daarbij wordt niet alleen de VN gepasseerd, maar ook Brussel. Die ‘regio’ is toch niet toevallig
Turkije? Want humanitaire hulp en ontwikkelingsgelden bestaan al heel lang en dat heet gewoonlijk
ontwikkelingshulp waarmee corrupte landen worden gesponsord en de overbevolking gestimuleerd. Berlijn
wil kennelijk van iedere arme sloeber een ‘vluchteling’ maken, die een Europese verantwoordelijkheid zou
moeten worden(?)
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Ongehoorzaamheid aan overheid officieel een psychiatrische stoornis
bron: jdreport · januari 22, 2015
U bent het niet eens met de overheid, vraagt zich af of ze u
wel de waarheid vertellen en het goede met u voor hebben,
en bent van plan om hen niet meer in alles te gehoorzamen?
Dan bent u al vanaf 2013 officieel psychisch ziek en lijdt u aan
ODD, Oppositional Defiant Disorder,
oftewel een
Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (OOG). Deze
omvat alle mensen die ‘zich niet conformeren, en twijfelen aan
(de) autoriteiten’. Sommige critici zijn bang dat deze nieuwe
stoornis in de toekomst als voorwendsel gebruikt zal worden om alle tegenstanders van bijvoorbeeld de EU
en het milieubeleid monddood te maken en desnoods in inrichtingen op te sluiten.
In de meest recente (vijfde) versie van het internationaal gehanteerde DSM (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) worden mensen met OOG omschreven als ‘negatief, vijandig en openlijk
ongehoorzaam’ en ‘snel geïrriteerd’.
De eerste versie van het DSM verscheen ongeveer een eeuw geleden en bevatte 7 stoornissen; in de vierde
editie van 2010 was dat aantal al gegroeid naar 374, een stijging met maar liefst 77 psychiatrische
aandoeningen in slechts 7 jaar tijd.
‘Mentaal gezond zijn steeds moeilijker’
Psycholoog dr. Paula Caplan was destijds een van de critici van het DSM-IV, en zei in een interview dat het
er sterk op leek dat het ‘steeds moeilijker wordt om mentaal gezond te zijn… Nieuwe mentale ziekten
bevatten arrogantie, narcisme, over-creativiteit, cynisme en antisociaal gedrag. In het verleden waren dat
‘persoonlijkheidskenmerken’, maar nu zijn het ziekten. En natuurlijk zijn daar behandelingen voor.’
Wel of geen medicatie?
Sceptici beweren vaak dat de meeste van deze medicijnen sowieso niet werken of zelfs een averechts effect
hebben. Klinische studies en ervaringen wijzen echter uit veel mensen er wel degelijk baat bij hebben. In
Nederland wordt er overigens veel voorzichtiger omgegaan met het stellen van psychiatrische diagnoses en
het voorschrijven van medicijnen dan in de VS.
Tegenstanders van psychofarmaceutische middelen wijzen nogal eens op Albert Einstein, die in onze tijd
hoogstwaarschijnlijk de diagnose ADHD en ook OOG zou hebben gekregen, omdat hij zich zo verzette
tegen autoriteit. De redenatie is dat Einstein nooit zo briljant had kunnen zijn als hij ‘onder’ de medicatie had
gezeten, maar dat valt natuurlijk nooit te bewijzen.
Misbruik door politici
Medici, psychologen en psychiaters zullen ongetwijfeld het beste met hun patiënten voor hebben, maar
politici zouden al die stoornissen wel eens voor hun eigen doeleinden kunnen misbruiken, zo vrezen
sommige commentatoren. Voorbeeld: al in 1959 verklaarde Sovjetleider Nikita Krushchev dat ‘het duidelijk is
dat mensen die zich tegen het communisme verzetten mentaal niet normaal zijn.’
Daar maakten de Sovjets meteen werk van; alle oppositie werd monddood gemaakt, gearresteerd en in
psychiatrische inrichtingen of werkkampen (in onder andere het beruchte Siberië) gestopt.
Milieufreaks willen ‘klimaatontkenners’ gestoord verklaren
De afgelopen jaren gaan er in bepaalde kringen opnieuw stemmen op om mensen met een afwijkende, nietpolitiek correcte mening op de één of andere manier uit te schakelen. Vooral vanuit de linkse milieuhoek
wordt nogal eens gesuggereerd dat ‘klimaatontkenners’ –in werkelijkheid klimaatrealisten- geen stem
zouden mogen hebben, feitelijk ziek en ‘gestoord’ zijn en daarom verplicht behandeld zouden moeten
worden.
Ook vanuit Brussel zijn vergelijkbare suggesties gehoord over burgers die zich openlijk verzetten tegen de
EU. De autoriteiten kunnen sinds 2013 in theorie officieel een beroep doen OOG, ‘anti-autoritair gedrag’, om
tegenstanders van hun beleid ‘legaal’ de mond te snoeren. Het behoeft geen uitleg dat op het moment dat
dit daadwerkelijk gaat gebeuren de fascistische staat een feit zal zijn.
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Drie wetten die dit jaar de privacy bedreigen
© iStock
Dit jaar worden drie wetsvoorstellen in behandeling genomen
die grote invloed kunnen hebben op je privacy. Mag
bijvoorbeeld de politie jouw computer hacken? Mogen de
inlichtingendiensten internetgebruikers bespioneren? En
moeten providers data bewaren om jouw belgeschiedenis
doorzoekbaar te maken?
Opvallend genoeg hebben alle drie de wetsvoorstellen grote
gevolgen voor de privacy van Nederlandse burgers. De overheid leek erg happig om deze in te dienen in
een jaar dat werd overspoeld door terroristische aanslagen.
De voorstellen zijn op dit moment nog door de politiek in behandeling. Er moet nog over de wetten
gedebatteerd worden en er kunnen nog aanpassingen plaatsvinden, voordat er over wet gestemd wordt.
In 2015 zijn verschillende wetsvoorstellen gepresenteerd: de Wet Computercriminaliteit 3, de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de bewaarplicht.
Wat betekenen deze wetsvoorstellen voor de Nederlandse burgers en waarom is er zo veel kritiek op? Een
overzicht.
1. De politie mag je hacken (Wet Computercriminaliteit 3)
Als je wordt verdacht van een misdrijf, mag de politie je hacken. Dat mag nu nog niet. Alleen de Nederlandse
inlichtingendienst AIVD is op dit moment bevoegd om computers te hacken, en richt zich vooral op
terreurverdachten. De politie wil de nieuwe wet inzetten om verdachten van misdrijven waar minimaal vier
jaar celstraf voor staat te hacken, zoals verdachten van wietteelt, zware mishandeling of fraude.
Het belang om verdachten te kunnen hacken komt doordat steeds meer digitale informatie wordt versleuteld.
De politie mag een internettap plaatsen, maar als daar alleen versleutelde informatie wordt buitgemaakt
heeft de politie nog steeds weinig aan deze maatregel. Door een computer te hacken kan de politie
binnendringen nog voordat de versleuteling plaatsvindt.
Hoe werkt het?
De mogelijkheid om te tappen, of dit nu bij een computer of telefoon is, werd oorspronkelijk geïntroduceerd
als een allerlaatste maatregel. Een actie die alleen mag worden uitgevoerd als de politie niet op een andere
manier informatie verkrijgt. Inmiddels is Nederland het tapland van de wereld, waardoor critici bang zijn dat
hetzelfde gebeurt met de mogelijkheid om te hacken.
Bij het hacken mag de politie bijvoorbeeld de webcam
inschakelen, de microfoon afluisteren of malware installeren
om het typegedrag van de verdachte bij te houden. Het blijft
wel lastig om te bepalen of een computer daadwerkelijk van
een verdachte is. Zo wisselen apparaten regelmatig van ipadres (bijvoorbeeld tijdens het wisselen van wifi-netwerk) en
worden apparaten vaker door meerdere mensen gebruikt.
Andere controversiële punten
Twee andere controversiële punten in het wetsvoorstel zijn
de mogelijkheid van de politie om op eigen initiatief te
hacken in het buitenland en dat er geen onafhankelijk toezicht is op de hackpraktijken. Deze maatregel zorgt
ervoor dat Nederland dergelijke hackacties terug kan verwachten van de betreffende landen.
Het onafhankelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Centrale Toetsingscommissie, die is bestaat uit leden
van het openbaar ministerie en politie. Dat is niet per se heel onafhankelijk: politie die politie controleert.
Vaagheden in de tekst
Ondanks de wet is het kabinet voor sterkte encryptie. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en
Justitie benadrukt dat elke Nederlandse burger de mogelijkheid moet hebben om zijn deur dicht te doen,
maar dat de opsporingsdiensten soms ‘ook een deur moeten kunnen intrappen’.
Daarnaast stelt het kabinet dat het ‘op dit moment niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen’ te
nemen om encryptie te verzwakken. Daarmee impliceert het kabinet dat het over enkele jaren wel
noodzakelijk kan zijn.
2. De AIVD mag je bespioneren (Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten)
De Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt dit jaar vernieuwd om de wet ‘weer eigentijds te
maken’. Het doel is om grote hoeveelheden internetdata te onderscheppen, zoals WhatsApp-berichtjes, emails en surfgedrag. Daaruit filtert de AIVD vervolgens mogelijk interessante informatie op basis van
lopende onderzoeken.
De onderschepte data betreffen vooral metadata, zoals wie met wie communiceert. Als er interessante
metadata zijn gevonden, dan kan de AIVD besluiten om actie te ondernemen. De organisatie benadrukt dat
ze nooit ongericht aftappen en dat er altijd een belangrijke aanleiding moet zijn om data te onderscheppen.
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Mogelijkheden nieuwe wet
Met de nieuwe Wiv zou het mogelijk worden om alle
communicatie tussen Nederland en Syrië te onderscheppen
en vervolgens te analyseren. Dat is een voorbeeld dat de
overheid graag aangrijpt om het doel van de wet te
verantwoorden. De AIVD zei al eerder dat jihadisme de
grootste dreiging is voor Nederland, en dat het overgrote
gedeelte van hun tijd wordt besteed aan het ontdekken en
opsporen van potentiële IS-sympathisanten.
Naast het onderscheppen van internetdata kan de AIVD ook
telefoon- en internettaps plaatsen en verdachte personen hacken. De nieuwe Wiv maakt het zelfs mogelijk
dat de AIVD bekenden van de verdachte hackt, om zo dichterbij de verdachte te komen.
Er is veel kritiek op de nieuwe Wiv. Critici vinden dat het wetsvoorstelmassaspionage van Nederlandse
burgers mogelijk maakt. Ook de Partij van de Arbeid (PvdA) heeft kritiek: zij willen dat er een rechtelijke
toetsing komt voor het op grote schaal verzamelen van gegevens van Nederlandse burgers.
3. Providers moeten je bel- en locatiegegevens bewaren (Bewaarplicht)
Het kabinet werkt aan een nieuwe bewaarplicht, omdat de vorige ongeldig werd verklaard. Zowel het
Europees Hof als een Nederlandse rechter oordeelde dat de bewaarplicht ernstige inbreuk op de privacy
maakt.
De vorige bewaarplicht werd onder andere afgeschoten omdat er geen rechterlijke toetsing was vereist
voordat politie en justitie konden grasduinen in de opgeslagen data.
Dat wil het kabinet nu veranderen in een nieuwe wet. Als de politie telefoon- of internetgegevens van een
verdachte wil opvragen, moet het voortaan eerst toestemming vragen aan de rechter. Daarmee wordt de
bewaarplicht iets aangescherpt, en zou hij wel legaal zijn.
Wat mag wel en niet?
Bij de vorige bewaarplicht werden providers verplicht voor zes tot twaalf maanden lang bel-, internet- en
locatiegegevens bij te houden. Het is nog onduidelijk welke gegevens het kabinet met het nieuwe
wetsvoorstel door de providers wil laten opslaan.
De overheid mag alleen persoonlijke informatie bij de providers opvragen als het gaat om een misdrijf
waarvoor voorlopige hechtenis nodig is. Ook moet het misdrijf zodanig ernstig zijn dat het opvragen van
dergelijke gegevens gerechtvaardigd is. Daar moet een rechter zich dan over buigen.
RTL Z / Daniël Verlaan

Politieke en financiële elite zijn de échte terroristen
Natuurlijk ligt het voor de hand dat de Europese burgers de schuld geven aan de vluchtelingen, maar zo
natuurlijk is dat toch niet…
Wij hebben er in tal van artikelen op gewezen dat de aanslagen in New York op de Twin Towers en de
eropvolgende aanslagen het werk zijn van een luguber groepje onmetelijk rijke mensen en politici die angst
en terreur willen zaaien over de hele wereld om burgerlijke vrijheden in te dammen en zodoende hun lang
gekoesterde wens van één wereldregering (NWO) te kunnen realiseren. Hoe meer angst zij creëren hoe
gewilliger de burgers worden om toe te staan dat zij in hun vrijheden worden beknot.
Zij schromen totaal niet om de twee grootste religies op aarde (christendom en islam) tegen elkaar op te
zetten door onderlinge vijandschap en haat te creëren en verder aan te wakkeren.
De ‘plotseling’ ontstane vluchtelingenstroom richting Europa is hier een onderdeel van. Het is een door de
elite ontworpen plan om de de tegenstellingen tussen christelijke- en moslim gemeenschappen te laten
escaleren.
Als wij in deze, door de elite en mainstream media opgezette val trappen en onze houding tegenover
moslims hierop baseren, zullen de tegenstellingen alleen maar groter en groter worden en uiteindelijk
resulteren in burgeroorlog in Europa. Dit is precies wat dit lugubere clubje onmetelijk rijke en op macht
beluste psychopaten wil bereiken om hun New World Order er doorheen te drukken.
Zo heeft het er alle schijn van dat een ‘selectie’ opgetrommelde ‘activisten’ zich op oudejaarsnacht voor het
station van Keulen hebben verzameld om vrouwen lastig te vallen en te betasten, met het doel om afgrijzen
op te wekken onder de Duitse bevolking en zo de afkeer en haat aan te wakkeren tegen Noord-Afrikaanse
en Arabische vluchtelingen. Het is toch op zijn minst opmerkelijk dat de politie juist op een van de méést
risicovolle plekken van Keulen in geen velden of wegen te zien was.
Een gewaarschuwd mens..
John Diks - https://youtu.be/KUPuMs3E_k0
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/de-verkrachting-van-europese-normen-en-waarden/#.VqaKGfnhC9I
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Wordt dit een Valentijnsdag om nooit te vergeten? (video)
Via
wat
men
noemt predictive
programming wordt
de
wereldbevolking op een subtiele manier voorbereid op dingen die
gaan komen, vaak via films of televisieseries.
In dat geval kan de komende Valentijnsdag op 14 februari er wel
eens een worden om nooit meer te vergeten.
Uiteindelijk leiden alle wegen op deze wereld naar Lucifer.
Die heeft op dit moment de wereld ferm in z'n greep en is nu druk
bezig om via zijn primaire organisatie op aarde, de Jezuïeten, de
totale wereldcontrole in handen te krijgen.
Bijna alle macht op aarde is op dit moment dan ook in handen van satanisten. De Jezuïeten hebben de
controle over alle geheime genootschappen, veiligheidsdiensten, bankiers en politieke organisaties zoals de
Zionisten.
Wanneer er dingen gebeuren op deze aarde waarbij grote aantallen onschuldige slachtoffers vallen dan is
dit niet zomaar, maar dan zijn het gebeurtenissen die lang van te voren zijn gepland als rituele offers voor
satan.
Het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 en ook de schietpartij in het Bataclan theater in Parijs
onlangs zijn voorbeelden van rituele offers.
Echter, er is een grote kans dat er heel binnenkort een nieuwe aanval wordt uitgevoerd op eigen burgers,
maar dan dit keer één die erger is dan alle voorgaande.
Dat dit zo is, is mede af te leiden uit de krantenberichten die nu beginnen te verschijnen met titels zoals:
IS bereidt grote aanslagen Europa voor
En dan verder:
Volgens de baas van Europol, de Brit Rob Wainwright, plannen terroristen meer aanslagen in Europa, zo zei
hij bij de aftrap van een nieuw coördinatiecentrum tegen terrorisme.
De grote vraag is alleen nog waar en wanneer deze aanval op de bevolking zal plaatsvinden. Uiteraard
staan beiden op dit moment al vast.
De satanische elite heeft de gewoonte om bepaalde boodschappen zoals gebeurtenissen, data en/of
locaties via zogenaamde "predictive programming" naar buiten te brengen.
Heel vaak gebeurt dit door middel van Hollywood films, televisieseries of zelfs cartoons zoals de Simpsons.
Zo werden de aanslagen van 11 september 2001 voorspeld, of beter gezegd aangekondigd, in verschillende
series.
In 1989 kwam Ghostbuster II uit.
In die film komt op een bepaald moment een scene voor waar de actrice Chloe Webb een helderziende
dame speelt met de naam Elaine.
Elaine verschijnt in de film in een televisie-uitzending waar haar wordt gevraagd om een datum te geven
voor het einde van de wereld.
Zij geeft een datum en die haar is doorgegeven door buitenaardsen.
De datum waarop volgens Elaine het eind van de wereld zoals wij die kennen een feit zal zijn, is 14 februari
2016, Valentijnsdag. https://youtu.be/nYndBvhz8hU
Het is bijna 14 februari 2016 en die dag zal ongetwijfeld niet het einde van de wereld betekenen.
Het zou wel iets anders kunnen inhouden.
De datum 14 februari die wij Valentijnsdag noemen, is in occulte kringen een dag waarop volgens de
kalender van de satanisten er offers worden gebracht aan de grote baas, satan.
Offers die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
The human sacrifice required during many of these occult dates needs to contain the following elements,
each one of which is exaggerated to the highest possible degree:
1. Trauma, stress, and mental anguish, sheer terror
2. The final act in the drama should be destruction by a fire; preferably a conflagration
3. People must die as human sacrifices, especially children, since Lord Satan looks upon a younger human
sacrifice as his most desirable
Gezien de situatie in de wereld op dit moment en de berichten in het mainstream nieuws over te verwachten
ISIS aanslagen, is het niet zo vreemd om een mogelijke grote terroristische actie te verwachten op 14
februari waarbij veel onschuldige slachtoffers vallen.
Misschien wel een dusdanig grote aanslag dat de wereld daarna totaal anders wordt dan zoals wij die nu
kennen, het einde van onze (vrije) wereld.
Of er wel of niet iets gebeurt die dag weten we niet natuurlijk, maar het is interessant om bepaalde
aanwijzingen die in films of televisieseries worden gegeven in de gaten te houden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10266:wordt-dit-een-valentijnsdagom-nooit-te-vergeten&catid=69:occult&Itemid=81
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De bail-in wordt gebruikt om je geld te stelen (video)
Het doel is om te zorgen dat minder dan één procent van de
wereldbevolking straks alles in handen heeft en via een centrale
wereldregering de planeet onder controle heeft.
Helaas zijn er op dit moment nog teveel mensen die niet bij de
minder dan één procent horen, maar toch nog wel aardig wat geld
hebben.
De economische ineenstorting zoals die nu wereldwijd in rap tempo
zal plaatsvinden, is onderdeel van het geplande scenario.
Het is "nodig" om op deze manier de mensen te kunnen scheiden van hun geld.
Of we het nu leuk vinden of niet, we worden gebruikt als pionnen in een spel. Wat erop is gebaseerd dat
minder dan één procent van de wereldbevolking straks als heersende elite een sterk gereduceerde
slavenbevolking zal hebben, voorzien van microchips met één wereldregering en één centrale bank zonder
dingen zoals contant geld.
David Icke noemt deze maatschappij waar we nu heel snel naar op weg zijn de Hunger Games
maatschappij. Zij die deze films hebben gezien, weten precies wat hij bedoelt en degenen die deze nog niet
gezien hebben, raden wij aan om dit wel te doen omdat het een goed beeld geeft van de nabije toekomst.
Iets wat ook al door één van de hoofdrolspelers in de Hunger Games, acteur Donald Sutherland, in niet mis
te verstane woorden wordt gezegd.
Hij heeft het dan nog over de top tien procent; in werkelijkheid is dat nog minder dan één procent.
https://youtu.be/a98uJTo0RkI
De bevolking die mag blijven, zal leven in bittere armoede en niets meer zijn dan slaven voor de minder dan
één procent groep.
Tussen de één procent groep de grote massa bevindt zich de politiestaat. Een staat zonder enig gevoel of
mededogen die zonder enige gewetenswroeging de orders van de minder dan één procent zal uitvoeren.
Wanneer je echter als elite een dergelijke situatie wilt bereiken, dien je er absoluut voor te zorgen dat
mensen hun geld en zoveel mogelijk bezittingen kwijtraken. Allemaal dingen die hen nu het gevoel geven
nog enigszins “onafhankelijk” te zijn.
We hebben al een voorproefje meegemaakt over wat er gaat gebeuren in de vorige crisis in 2008. De
banken en grote verzekeringsmaatschappijen die overal door roekeloos gokken en manipulatie achter de
schermen op omvallen stonden, moesten worden gered.
Dit probleem werd in eerste instantie bij overheden neergelegd die vervolgens het gehele probleem
doorschuiven naar de bevolking. Een bevolking die niets van doen heeft met het gokken van bankiers draait
op de voor de schade en raakt daar bovenop nog kapitalen aan spaargeld en pensioenen kwijt.
Er zijn natuurlijk ook na de crisis nog veel mensen die niet horen bij de minder dan één procent, maar nog
wel degelijk een behoorlijke hoeveelheid geld bezitten. Dát geld willen ze ook.
En dat is de reden dat we nu de bail-in hebben.
Om het systeem te testen hadden we natuurlijk de geplande bankcrisis in
Cyprus in 2013. Voor het eerst werd dit keer niet het principe van de bailout gehanteerd, het redden van de bank door de belastingbetaler, maar de
bail-in, het redden van de bank door de rekeninghouders.
In die dagen zijn heel wat mensen aanzienlijke sommen geld kwijtgeraakt.
Iedereen die meer geld op de bank had dan 100.000 Euro werd vogelvrij
verklaard. De bank pakte gewoon het geld van hun rekening met één druk
op de knop en hopla weg (spaar)geld.
Het was ook een test om te zien of de bevolkingen overal de straat op zou
gaan om de bankiers en de door hen gekochte politici zou opknopen aan
lantaarnpalen. Dat dit niet gebeurde en de grote massa dit als “gewoon” slikte, weten we ondertussen.
Daarom hebben wij sinds 1 januari dit jaar de bail-in als regel in Europa. De reden daarvoor is eenvoudig.
Het eerstvolgende doelwit voor diefstal zijn die mensen die er nu warmpjes bij zitten.
De mensen die niet horen bij de minder dan één procent, maar die toch wel in de ogen van een doorsnee
burger een aanzienlijke hoeveelheid geld bezitten.
Het financiële systeem is bewust zo opgezet dat slechts enkele mensen controle kunnen uitoefenen over de
massa. Een systeem dat bewust is gecreëerd om de massa tot slaaf te maken.
De nu komende ineenstorting is dan ook niets anders dan om te zorgen dat er straks nog meer mensen
zonder geld komen te zitten. Is deze ineenstorting nog niet voldoende dan zal er nóg volgen totdat we
aanbeland zijn bij de Hunger Games maatschappij.
https://youtu.be/xyfW80dvAwA
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10265:de-bail-in-wordt-gebruikt-omje-geld-te-stelen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Zika-virus verovert de Amerika’s
Foto: CDC Gathany (bron: Wikimedia Commons)
Dit gaat helemaal fout.
De World Health Organization vreest dat het Zika-virus zich over het
hele Amerikaanse continent verspreidt. De enige landen die veilig
zijn, zijn Canada en Chili. En dat komt alleen maar doordat de
mugsoort daar niet voorkomt.
De WHO zegt dat vrouwen die van plan zijn naar gebieden te reizen
waar het zika-virus heerst, eerst een zorgverlener moeten
raadplegen.
Het virus kan via bloed worden overgedragen, maar is ook aangetroffen in menselijk sperma. Volgens de
WHO is echter meer bewijs nodig om te bevestigen dat het ook via seksueel contact kan worden
overgedragen.
Het virus is bijzonder slecht voor vrouwen die zwanger zijn. Het zorgt namelijk voor een foetale misvorming,
waardoor baby’s worden geboren met kleinere hersenen dan normaal. Het gevolg: kinderen van moeders
met het Zika-virus worden geboren met onvolgroeide hersenen en veel te kleine schedels. Die afwijkingen
kunnen vervolgens resulteren in de dood of een verstandelijke afwijking. In Brazilië overkwam dat vorig
jaar 3.893 baby’s, wat dertig keer meer is dan in 2010.
Het virus is ook slecht voor volwassenen, maar die krijgen alleen wat koorts, gewrichtsklachten en
huiduitslag. Die klachten verdwijnen echter weer na een week.
Voor ongeboren kinderen is het virus echter een ware nachtmerrie.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/zika-virus-verovert-de-amerikas/

‘Nieuw tijdperk': Rusland, Iran en China vormen een sterk team
in: Buitenland Robin de Boer 28 januari 2016
De samenwerking tussen Rusland, Iran en China
lijkt een nieuw tijdperk in te luiden. Een tijdperk
waarin de situatie in de wereld zowel in politiek als
strategisch
opzicht
verandert.
De
recente
ontwikkelingen rond de relaties tussen de drie
landen zijn mogelijk belangrijker dan men beseft, zo
stelt de Amerikaanse onderzoeksjournalist Carol
Gould. Onlangs bracht de Chinese president Xi
Jinping een tweedaags bezoek aan Teheran.
Jinping was de eerste internationale leider die na de opheffing van de sancties naar Iran afreisde. De landen
sloten 17 samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van energie, handel en industrie.
Daarnaast moet de waarde van de handel tussen de landen in de komende 10 jaar oplopen tot 555 miljard
euro, zo hebben de staatshoofden van beide landen afgesproken. ‘Een nieuw tijdperk’ in de wederzijdse
betrekkingen is aangebroken, zeiden Jinping en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani na afloop van hun
ontmoeting tegen de pers.
Nieuw bondgenootschap
China trok zich de afgelopen jaren niet veel aan van de sancties, en heeft nu dus een voorsprong op andere
landen die een ingang zoeken voor handelsbetrekkingen. Jinping wil daarnaast dat Iran lid wordt van de
Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO), een organisatie waar ook Rusland lid van is. Teheran vroeg in
2008 lidmaatschap aan, maar de internationale sancties gooiden roet in het eten.
Vorige maand zei de Russische minister van Handel en Industrie Denis Manturov tijdens zijn bezoek aan
Teheran dat ‘Rusland geïnteresseerd is in samenwerking op het gebied van luchtvaart, scheepsbouw,
energie, landbouw, transport en medicijnen’.
Gould merkt op dat de samenwerking vooral gericht is op handel, niet op militaire macht. Dit alles wijst zeker
in de richting van een nieuw bondgenootschap, aldus de onderzoeksjournalist.
Erg gunstig
Ook China kan hier volgens haar veel profijt van hebben. “China kan alle hulp op dit moment goed
gebruiken,” zei Gould. “De economie groeide te snel; de markten in Europa en de VS produceerden niet veel
inkomen voor China omdat die landen veel problemen hebben.”
Als sommige westerse banken weer dreigen om te vallen zoals in 2008, kan een dergelijke samenwerking
erg gunstig zijn, voegde ze toe.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/nieuw-tijdperk-rusland-iran-en-china-vormen-een-sterk-team/
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Draagvlak vluchtelingen flinterdun door politici als Timmermans
Spuit elf Timmermans durft eindelijk de waarheid te vertellen - Foto:EPA door René van Rijckevorsel 26 jan 2016
Waarom heeft zijn Europese Commissie niet vanaf vorige zomer alles op
alles gezet om de buitengrenzen van het Schengen-gebied te bewaken, in
plaats van alleen maar te hameren op solidariteit?
Iedereen die een beetje zijn ogen en oren de kost heeft gegeven, weet dat
een flink deel van de migrantenstroom die sinds 5 september vorig jaar ('Wir schaffen das') Europa
overspoelt, geen echte vluchteling is. Ondanks de voorkeur van veel media om vooral jonge gezinnen met
kleine kinderen in beeld te brengen, is duidelijk dat het merendeel van de migranten man was, ergens
tussen de 18 en de 30, en niet per se afkomstig uit oorlogsgebieden.
Bengalen
De verslaggever die voor Elsevier in de nazomer naar Midden-Europa trok, ontmoette daar al tal van
Bengalen, Indiërs en Albanezen. Ook vele Noord-Afrikanen sloten zich aan bij de migrantenkaravaan. Zij
konden zich makkelijker uitgeven voor Syriër. Frans Timmermans geeft toe dat de meerderheid van de
asielzoekers die naar Europa komen, niet gevlucht is voor oorlog, maar handelt uit economische
motieven Lees verder >. Toch bleven politici en media maandenlang volharden in het beeld van allemaal
zielige 'vluchtelingen', waardoor het begrip aan een enorme inflatie onderhevig werd.
Armoede
Een vluchteling bleek niet langer alleen maar op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging (dat zijn de
vluchtelingen uit het Vluchtelingenverdrag van 1951), maar een vluchteling kon opeens ook op de vlucht zijn
voor 'armoede' of een gebrek aan kansen. In de Europese landen die zich geconfronteerd wisten met de
grootste migrantenstromen, namen door dit gegoochel met het begrip 'vluchteling' de scepsis jegens
asielzoekers en het wantrouwen jegens politici en beeldvervormende media hand over hand toe.
Buitengrenzen
Maar maandag erkende eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) als spuit elf opeens dat 60 procent van
de migranten geen echte vluchteling is.
'Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden, moet je die mensen zo snel mogelijk
uitzetten.' Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet hij zelf ook wel.
Solidariteit
Fijn dat Timmermans eindelijk de waarheid durft te vertellen. Maar waarom heeft zijn Europese Commissie
niet vanaf vorige zomer alles op alles gezet om de buitengrenzen van het Schengen-gebied te bewaken, in
plaats van de aantallen te bagatelliseren en te hameren op solidariteit? Dan was de migrantenstroom
tweevijfde geweest van de omvang van nu, en veel makkelijker te behapstukken.
Met dergelijke aantallen echte vluchtelingen had het draagvlak voor opvang, dat inmiddels zo dik is als een
ijsvloer na twee nachten lichte vorst, inderdaad nog stevig kunnen zijn.
http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/1/Draagvlak-vluchtelingen-al-flinterdun-door-politici-alsTimmermans-2751692W/?cmpid=NLC%7Celsevier_dagelijks%7C2016-0126%7CDraagvlak_vluchtelingen_is_al_flinterdun_door_politici_als_Timmermans&utm_source=TripolisDial

Nieuw licht op Angela Merkel’s uitspraak in 2011
De massale seksuele mishandeling en betasting van Duitse vrouwen door
Arabische en Noord-Afrikaanse mannen in Keulen en andere steden op
oudejaarsavond, verdient het om een nieuw licht te werpen op opmerkingen van
Angela Merkel in 2011 toen ze zei dat de Duitsers het ‘feit’ zouden moeten
accepteren dat migranten meer misdaden zullen plegen.
In een reactie op bezorgdheid over de hoge misdaadcijfers toegeschreven aan
migranten, verklaarde Merkel : “We moeten accepteren dat het aantal misdaden
gepleegd door jonge migranten bijzonder hoog is .”
Vijf jaar geleden bezwoer Merkel dat de veiligheid van Duitsers in alle openbare ruimtes zou worden
gegarandeerd en er een ‘zero tolerance’ beleid wat betreft geweld zou worden gevoerd. Een belofte die
jammerlijk faalde toen zo’n duizend ‘migranten’ overgingen tot een massale seksuele aanval gericht op
vrouwen waarbij hun intieme delen ongegeneerd en openlijk werden betast, gedeeltelijk werden ontkleed en
in sommige gevallen zelfs verkracht.
De aanslagen in Keulen, Stuttgart, Hamburg en andere gebieden staan niet op zichzelf. Sinds Merkel de
grenzen heeft geopend voor vluchtelingen is het aantal verkrachtingen in en rond asielzoekerscentra
geëxplodeerd.
Bron: InfoWars
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Boete voor banaan achter stuur
Christchurch Een 45-jarige automobiliste stond raar te kijken toen ze hoorde
waarom ze door een agent van de weg werd gehaald. Ze kreeg een
boete van 190 euro omdat ze een banaan had gegeten achter het
stuur. Elsa Harris uit het Britse Christchurch, kwam vorig jaar juni in
de file terecht toen ze besloot een banaantje te pellen tijdens het
wachten. In dezelfde file stond echter een politieagent, die de vrouw
staande hield, melden Britse media.
Toen ze nietsvermoedend vroeg wat er aan de hand was, kwam de aap uit de mouw. Ze had volgens de
agent haar handen aan het stuur moeten houden en zou andere weggebruikers in gevaar hebben gebracht.
Harris kreeg een boete van 130 euro, maar ging daar direct tegen in beroep. ,,Ik vond het
buitenproportioneel, dus besloot in de boete aan te vechten”, zegt ze tegen The Daily Mail. Dat kwam haar
echter duur te staan, want afgelopen week werd ze ook in hoger beroep schuldig verklaard. De straf viel nog
hoger uit met een boete van 190 euro en drie strafpunten op haar rijbewijs.
Vooral het feit dat ze strafpunten heeft gekregen vindt Harris heel krom. ,,Ik zou gevaarlijk gedrag hebben
vertoond. Alsof ik een voetganger heb aangereden, terwijl ik alleen maar een banaan at!”
De politie blijft echter volledig achter de aanhouding en straf staan. ,,Mensen moeten beter nadenken over
de gevaren van eten en drinken achter het stuur.”
http://www.telegraaf.nl/buitenland/25081292/__Boete_voor_banaan_achter_stuur__.html

‘Gevaarlijk spel': Amerikaanse volk is demonisering van Russische president Poetin zat
in: Buitenland Robin de Boer 27 januari 2016 17:00 5238 keer bekeken
Om regimeveranderingen in bepaalde landen te
rechtvaardigen, demoniseert Washington de
leiders van die landen. Deze leiders worden
afgeschilderd als afschuwelijke mensen, waardoor
de opinie van het Amerikaanse volk wordt
beïnvloed. Dit spelletje is met name gevaarlijk als
je het speelt tegen de leider van een land als
Rusland. Dat stelt een Amerikaanse hoogleraar psychologie. Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in
de VS, herinnert professor John Ivens Amerikanen eraan dat ze geen leiders van andere landen kunnen
kiezen. De Russische president wordt gekozen door Russen, aldus de vredesactivist, ‘die in het grootste
land op aarde leven’. Dit land strekt zich uit over zes tijdzones en beschikt over een groot kernarsenaal,
voegde hij toe.
Albright
“De Russische geschiedenis begint vier eeuwen voor de eerste ontmoeting die Columbus had met de
inheemse bevolking,” schrijft hij in een artikel voor de website Consortiumnews. “Russen zijn goed opgeleid
en spreken over het algemeen meer talen dan Amerikanen.”
In plaats van de vrede te bewaren, slaat presidentskandidaat Hillary Clinton een vijandige toon aan. En wel
op advies van Madeleine Albirght, die minister van Buitenlandse Zaken was onder Bill Clinton. Momenteel is
ze nauw betrokken bij Hillary’s presidentscampagne.
“Ik vroeg minister Albright wat voor advies ze Hillary Clinton zou geven over de Russische president Vladimir
Poetin,” zei Ivens. “Ze antwoordde dat we moeten blijven praten met Poetin, maar dat we tegelijkertijd op
moeten passen omdat hij bij iedere gelegenheid de Russische invloed zal uitbreiden.”
Hitler
Toen in maart 2014 een crisis uitbrak in Oekraïne, nadat de VS erin was geslaagd de democratisch gekozen
president Viktor Janoekovitsj af te zetten en etnische Russen in het oosten en zuiden van Oekraïne werden
aangevallen door het nieuwe regime, vergeleek Hillary Clinton Poetin met Hitler.
Clinton heeft een heel hoofdstuk van haar memoires gewijd aan de Russische president. Het hoofdstuk gaat
onder meer over ongemakkelijke situaties en frustraties over haar werkrelatie met Poetin als
onderhandelingspartner. Vreemd genoeg vergelijkt ze Poetin nergens in het hoofdstuk met Hitler, aldus
Ivens. Professor Ivens merkt op dat het Amerikaanse volk klaar is met de demonisering van leiders van
andere landen. “Oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger heeft onlangs aangegeven dat deze
demonisering het falen van buitenlands beleid blootlegt,” zei hij.
“Wat Amerikanen kunnen doen is stemmen op een president die vrede maakt met Russische leiders,”
besloot Ivens.
[Consortiumnews]
http://www.ninefornews.nl/gevaarlijk-spel-amerikaanse-volk-is-demonisering-van-russische-president-poetin-zat/
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Van HAARP tot Volkel: Deze 9 plaatsen zijn zo geheim dat Google Earth ze onherkenbaar heeft
gemaakt
in: Buitenland Robin de Boer 23 januari 2016
Er zijn plekken op aarde die zo geheim zijn
dat Google Earth ze voor je verborgen houdt.
Het gaat onder meer om legerbases,
koninklijke paleizen en Noord-Korea, maar er
zitten ook verrassende plaatsen tussen. De
meeste van deze locaties zijn omgeven door
complottheorieën.
HAARP
Bij de grens tussen de staten Washington en Oregon is op Google Earth een donkere rechthoek te zien.
Daar bevindt zich de controversiële HAARP-installatie. Er wordt gespeculeerd dat de mensen achter HAARP
en FEMA verborgen agenda’s hebben. Complottheoretici menen dat HAARP een geheim wapen is dat wordt
gebruikt om het weer te beïnvloeden. Zo zou de installatie verantwoordelijk zijn voor overstromingen,
droogte, stroomstoringen en zelfs aardbevingen in Iran.
Olieraffinaderij
In Hongarije is een deel van een olieraffinaderij onzichtbaar gemaakt, maar niemand weet waarom. Op de
foto is een grasveld te zien, waar in realiteit gebouwen zijn opgetrokken.
Keowee Dam
Foto’s van dit reservoir in South Carolina worden gecensureerd door Google. De dam zou onderdeel vormen
van de Oconee Nuclear Station, die ook wel ‘Amerika’s Fukushima’ wordt genoemd.
Onbekend gebied in Siberië
In Siberië is een gebied onherkenbaar gemaakt. Het blijft een mysterie waarom Google dat heeft gedaan.
Op de website Siberian Light wordt gespeculeerd dat er een raketschild is ondergebracht.
Faeröer
De Faeröer bevinden zich tussen Noorwegen en IJsland, maar vormen een autonoom gebied binnen
Denemarken. Niemand weet waarom delen van de eilandengroep door Google verborgen worden
gehouden.
Vliegbasis Volkel
Ook in ons land doet Google geheimzinnig over de bestemming van grondgebied. Als we de documenten
van WikiLeaks mogen geloven liggen hier Amerikaanse kernkoppen opgeslagen. Volgens oud-premier Ruud
Lubbers zijn in de bunkers van de basis 22 kernbommen opgeslagen. Die zouden vier keer krachtiger zijn
dan de bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn gegooid.
Michael AAF
Deze basis in Utah bevindt zich op grondgebied dat eigendom is van het Amerikaanse leger en wordt
gebruikt om biologische en chemische wapens te testen.
Valencia
In deze Filipijnse stad staat naar verluidt het hoofdkwartier van het raketdefensieprogramma van het leger.
Baker Lake
Op een luchtfoto van Baker Lake, een nederzetting en tevens een meer in het Canadese Nunavut, is een
zwarte balk te zien, waardoor we niet weten wat zich op de plek bevindt. Een man die zichzelf dr. Boylan
noemt, beweert dat ‘onderzoek naar buitenaards leven’ aan de basis ligt van de censuur. [News.com.au]
http://www.ninefornews.nl/van-haarp-tot-volkel-deze-9-plaatsen-zijn-zo-geheim-dat-google-earth-zeonherkenbaar-heeft-gemaakt/

Wat je nooit verteld is over de bankiers
Iedere keer lees je opnieuw dat de kloof tussen rijk en arm steeds
groter wordt. Steeds minder mensen bezitten een steeds groter
deel van alle vermogen op aarde. Wat niemand je vertelt, is hoe dit
gekomen is en welke smerige truc er door de bankiers is
uitgehaald. Enkele dagen geleden kon je overal in de media cijfers
vinden zoals die door Oxfam waren gepubliceerd over hoe 62
mensen op deze aarde evenveel geld bezitten als de armste helft
van de wereld. Wat eigenlijk niemand zich afvraagt, is hoe zoiets
kan. Iedereen schijnt het maar heel gewoon te vinden dat de minder dan 1 procent groep steeds kleiner lijkt
te worden en het aantal mensen dat armoede lijdt op deze aarde steeds groter. Het antwoord is heel
eenvoudig en dat is: goud. Of beter gezegd de goudstandaard zoals wij die vroeger kenden. Wanneer je een
stukje historie van het goud bekijkt en de rol die dit vervulde dan kom je een aantal interessante zaken

NIEUWSBRIEF 241 – 31 JANUARI 2015 – PAG. 62

tegen. Tijdens de overeenkomsten van Bretton Woods aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden
valuta zoals de Nederlandse Gulden wat wisselkoers betreft gekoppeld aan de Dollar. De Dollar op zijn beurt
vertegenwoordigde weer een bepaalde hoeveelheid fysiek goud.
Met andere woorden, voor iedere Dollar die je in je bezit had, had je dus in feite een stukje goud.
De bankiers van de Federal Reserve hadden echter eind jaren zestig veel meer Dollars bijgedrukt en in
omloop gebracht dan er fysiek goud was.
Een en ander werd een echt probleem toen Frankrijk dat kluizen vol met Dollars had voor geleverde kaas,
wijn en dat soort zaken aan Amerika liet weten dat ze hun Dollars wilden inwisselen voor goud.
De hoeveelheid goud die iedere Dollar waard was, was tenslotte vastgelegd in de Bretton Woods
overeenkomsten. Die prijs was 35 papieren Dollars voor iedere troy ounce (31,1 gram) goud.
Frankrijk wilde zo'n 14 miljard Dollar omwisselen voor goud terwijl Amerika op dat moment niet meer dan 3,2
miljard Dollar aan goud bezat. Dus werd door de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon op 15
augustus 1971 de koppeling van de Dollar met goud stopgezet.
Zoals intussen bekend, is deze tijdelijke maatregel later definitief geworden en zitten wij sinds die tijd
opgescheept met zogenaamd fiatgeld wat geen enkele onderliggende waarde vertegenwoordigd.
Er zit nog een ander aspect aan dit hele verhaal waar nimmer door iemand over wordt gepraat.
Bij de Federal Reserve gebeuren nooit dingen per ongeluk. Wanneer daar iets wordt gedaan, heeft dit altijd
een achterliggende agenda. Zo ook dat de FED in de jaren zestig teveel Dollars had gedrukt, waardoor
Nixon “gedwongen” werd om de Dollar los te koppelen van het fysieke goud.
Hierna volgt een grafiek met twee lijnen die alles duidelijk maakt. De blauwe lijn omvat 90 procent van de
bevolking, mensen die over het algemeen een laag inkomen hebben. De rode lijn is de 1 procent met een
hoog inkomen.
In de grafiek zie je dat de inkomens van de 90 procent groep na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren '70
groeit en daarna afvlakt en na 2000 sterk begint te dalen. De rode lijn van 1 procent van de bevolking met de
hoge inkomens blijft tot eind jaren '70 vrij laag en schiet daarna als een raket omhoog en doet dat tot op de
dag van vandaag nog steeds.
De bankiers hebben dus bewust een periode gecreëerd waarbij de
inkomens van 90 procent van de bevolking steeg. De periode dat de
Dollar was gekoppeld aan fysiek goud.
Je ziet op het moment dat die relatie tussen goud en geld wordt
verbroken dat het gat tussen rijk en arm enorm toeneemt. Dat is dan
weer precies volgens het plan waarbij zo goed als alle rijkdom van
de wereld moet worden overgeheveld van de werkende bevolking
naar de veel minder dan 1 procent.
Er bestaat dan ook geen grotere dreiging voor de elite dan een
bevolking die terug wil naar de goudstandaard.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10273:wat-je-nooit-verteld-is-over-debankiers&catid=20:het-complot&Itemid=33

Samenwerken met Rusland zal vluchtelingenstroom stoppen
In een wereld die verkeert op de rand van een nieuwe recessie of
misschien wel depressie kan Europa zich niet langer de grote
stromen
vluchtelingen
permitteren.
Miljarden
steun
richting schurkenstaat Turkije zal niet helpen, maar samenwerken
met Rusland zou voorgoed een einde kunnen maken aan de stroom
Syrische vluchtelingen. De stroom vluchtelingen is wellicht tijdelijk
iets afgenomen, maar zodra het weer iets verbetert in het voorjaar
zullen de stromen weer op gang komen. Er wordt veel gekletst, maar in feite gebeurt er helemaal niets en is
het nog steeds heel gemakkelijk om van Syrië naar Libanon te reizen, dan de boot te nemen naar Turkije en
van daar naar Griekenland en vervolgens richting noordwest Europa. Het is voor gewetenloze zakenlieden
gewoon big business die simpelweg enkele reizen organiseren naar Europa. Ongetwijfeld zullen er een
aantal ISIS strijders zich vermengen met de grote stroom, maar het grote merendeel zijn Soenitische
moslims die de verwoesting en dood van een militaire interventie in hun regio willen ontsnappen.
Daarom ook met veel seksmisdaden als gevolg want het grootste deel van die vluchtelingen bestaat uit
jongemannen die vanuit een onderdrukte cultuur opeens in een open Europese gemeenschap
terechtkomen. De grootste stroom vluchtelingen komt binnen via het economisch failliete Griekenland. Een
land dat is vernietigd door teveel overheidsschuld, aangewakkerd door de banken, een overdaad aan
corruptie en teveel overheid in allerlei vormen. Dit land is dus niet een positie om veel te kunnen doen om de
eindeloze stroom te kunnen stoppen.
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Daarnaast beginnen toch steeds meer mensen vragen te stellen bij de manier waarop de vluchtelingen met
het allergrootste gemak naar het hart van Europa kunnen wandelen. Er gaan vragen op of we hier misschien
toch niet te maken hebben met een georganiseerde operatie die een aantal doelen voor ogen heeft.
Naast het grotere doel zoals eerder door ons beschreven, het Kalergi-plan voor het creëren van een nieuw
Europees subras, is dan een tweede doel het scheppen van een nieuwe NAVO missie.
Een niveau lager zijn de gebeurtenissen zoals die zich de laatste tijd hebben afgespeeld ook te vergelijken
met een aantal schaakwedstrijden tussen Obama en Poetin.
Auteur Ronald Holland die regelmatig boeken en artikelen schrijft over zaken zoals financiën, investeringen
en politiek schrijft onder andere het volgende over deze voortdurende schaakwedstrijden tussen Obama en
Poetin. Wat is dan nu de stand in die onderlinge schaakwedstrijden?
Schaakwedstrijd 1
Hiervoor kijken we naar het patroon van de acties door Washington richting Rusland. In de eerste plaats zat
Amerika achter het omverwerpen van de legitieme, maar pro Russische regering van Oekraïne.
Het doel hiervan was drieledig. De eerste was om controle te krijgen over de Russische gasexport naar
Europa via Oekraïne en deze af te sluiten. De tweede was om te zorgen dat de Russen hun enige
marinebasis in warme wateren (de Krim) zouden verlaten of als dat niet zou lukken en de Russen zouden
militair ingrijpen in Oekraïne zou hiermee de angst voor een Russische bedreiging in Europa hard gemaakt
kunnen worden.
Hierdoor zou Europa gedwongen meer afhankelijk worden van de NAVO, wat in essentie niets anders is dan
de Amerikaanse militaire macht in Europa.
Doordat Poetin niet toehapte, mislukte dit plan jammerlijk en slaagde Obama er niet in om op deze manier
de NAVO en daarmee het Amerikaanse leiderschap tegen Rusland in Europa te versterken.
Door het niet toehappen van Poetin stond Obama in deze wedstrijd schaakmat.
Schaakwedstrijd 2
De tweede poging van Obama bestond uit het proberen Assad van zijn troon te stoten door ISIS het vuile
werk te laten opknappen. Hierdoor zou de mogelijkheid ontstaan voor het aanleggen van een gaspijplijn
vanuit Quatar naar Europa waarmee een einde gemaakt zou worden aan de afhankelijkheid van Russisch
gas voor Europa. Hiermee zou Rusland een fiks deel van hun inkomsten verliezen.
Ook hier weer een verrassing van Poetin want door het verdedigen van Syrië en Assad tegen ISIS is Obama
ook in deze wedstrijd schaakmat gezet.
Schaakwedstrijd 3
Wij bevinden ons op dit moment midden in de derde schaakwedstrijd tussen beide partijen.
Sinds de ineenstorting van de muur en het einde van het Sovjet tijdperk is er eigenlijk weinig reden geweest
om de NAVO in stand te houden.
De derde wedstrijd bestaat uit het stelselmatig vernietigen van het Midden Oosten, het creëren van enorme
vluchtelingenstromen met ook als doel het weer scheppen van nieuwe taken voor de NAVO. Met de
belangrijkere rol voor de NAVO kan er weer meer druk op Rusland worden gezet.
De vraag is dan ook welke zetten Poetin kan doen om ook in deze wedstrijd Obama schaakmat te zetten.
De ultieme oplossing voor Rusland zou zijn als zij erin zouden slagen om een halt toe te roepen aan de
enorme stroom vluchtelingen. Dit kunnen ze doen door ISIS te verdrijven uit Syrië en de door vluchtelingen
gebruikte routes naar Turkije, zowel over land als over zee, af te sluiten.
Zoals dat nu gaat, zal dat waarschijnlijk niet lukken. Wat er nodig is, is een verzoek van zowel Syrië als
Libanon voor Russische grondtroepen om de bezetting van ISIS te beëindigen en eveneens een einde te
maken aan de exodus van vluchtelingen.
Op deze manier zou de stroom vluchtelingen stoppen omdat het probleem wordt aangepakt bij de bron.
Rusland zou dan terecht de eer krijgen voor het oplossen van het
vluchtelingenprobleem en dit zou een heel mooi begin kunnen zijn
voor een hernieuwde toenadering tussen de twee buren Europa en
Rusland. Omdat Rusland dan het Europese probleem heeft opgelost,
kan Europa weinig anders dan weer vriendschappelijke betrekkingen
aanknopen met Rusland in plaats van het instellen van sancties. Dit
zou dan de ultieme schaakmat betekenen voor Obama en
waarschijnlijk tevens het einde van veel ellende in het Midden
Oosten. De wereld staat aan de rand van een nieuwe economische
recessie of depressie en Europa kan zich in dat klimaat al helemaal
geen grote stroom vluchtelingen meer veroorloven.
De oplossing ligt voor handen en wanneer men hier nog een klein beetje gezond verstand over heeft, kiest
men voor samenwerking met Rusland om een einde te maken aan die enorme niet meer te behappen
stroom mensen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10260:samenwerken-met-rusland-zalvluchtelingenstroom-stoppen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Massa-ontslagen in China zullen voor sociale onrust zorgen
Eén van de grootste kopzorgen van de Chinese overheid is de
komende massale opstand van de ontslagen arbeiders in het
land.
Nu wordt de werkelijkheid nog veelal verdoezeld in dit land met
enorme overproductie, maar veel langer zal men dit niet vol
kunnen houden.
Iedereen spreekt over de steeds verder dalende olieprijs en
bijna niemand kijkt naar de werkelijke oorzaak daarvan.
Wat nu wel begint door te dringen tot de grote massa is dat
een lage olieprijs niet alleen maar goed nieuws is aan de
pomp, maar dat dit toch ook betekent dat er ergens wel
degelijk een probleem is.
Wanneer je dan kijkt naar China zie je waar dit probleem hoofdzakelijk vandaan komt. Dat hetgeen wij
schreven, namelijk dat de door de Chinese overheid opgegeven economische cijfers alleen kunnen kloppen
als ze aan buitenaardse export doen, inderdaad waar blijkt te zijn.
Afgelopen september begonnen in China de eerste verhalen de ronde te doen over massa-ontslagen. Toen
maakte de Longmay Group (kolenmijnen) bekend dat ze van de ene dag op de andere 100.000 mensen
gingen ontslaan. Dit kwam neer op 40 procent van het totale bestand werknemers van 240.000.
Toen begonnen ook de berichten dat veel Chinese arbeiders die naar de grote steden waren getrokken
moeite hadden om nog werk te vinden in een steeds verder teruglopende economie. Fabrieken kwamen
zonder geld te zitten en er kwam een einde aan de alsmaar voortdurende onroerend goed projecten.
Dat was ook de tijd dat de Chinese overheid zich behoorlijk zorgen begon te maken over iets dat ze absoluut
niet willen en dat is sociale onrust.
De combinatie van een sterk teruglopende economie en grootschalige onrust en onlusten was iets dat de
Chinese overheid zich niet kon veroorloven.
Nu zijn we inmiddels een aantal maanden verder en zijn er nu berichten dat men verwacht dat er binnenkort
in de staalindustrie massale ontslagen zullen vallen. Vanwege de teruglopende economie kampt het land
met een overcapaciteit in eigenlijk alles.
Dit is de reden dat de staalproductie teruggebracht zal worden en dit brengt met zich mee dat er in de orde
van grootte van 400.000 mensen ontslagen zullen worden. Omdat de staalindustrie indirect ook weer werk
biedt aan veel mensen zullen er naar verwachting voor iedere baan die verloren gaat in de staalindustrie ook
twee tot drie andere mensen ontslagen worden in wat men noemt de “downstream jobs”.
Dit betekent met een aantal van 400.000 primaire ontslagen dat er tussen de 1,2 en 1,6 miljoen mensen hun
baan kwijt zullen raken. Ook andere industrietakken zullen minder moeten gaan produceren vanwege
minder vraag en minder export. De Chinese overheid zit dan ook met een megaprobleem opgescheept. Als
ze de markt z'n gang laten gaan dan zullen er miljoenen Chinezen dit jaar hun baan kwijtraken, wat
gegarandeerd voor grote sociale onrust zal zorgen.
Of zal de Chinese overheid bedrijven dwingen om in ieder geval voorlopig door te draaien op volle kracht om
zo de schijn op te houden dan alles goed gaat?
Wanneer je dan bedenkt dat het in 2015 nog “meeviel” en je ziet op de volgende grafiek dat het aantal
stakingen in China vorig jaar meer dan verdubbeld was ten opzichte van het jaar daarvoor dan staat de
Chinese overheid voor een behoorlijke uitdaging.
Nu kan de overheid door middel van allerlei kunstgrepen
misschien nog even de schijn ophouden, maar er zal binnen
niet al te lange tijd een punt komen waarop dat niet meer gaat.
Hoe zal de Chinese overheid dan omgaan met dat er miljoenen
Chinezen hun baan kwijt zullen raken?
Er is op dit moment in China ook geen enkel sociaal vangnet
voor die mensen. In de achtergrond wordt koortsachtig gewerkt
aan een plan om een soort WW in het leven te roepen zodat
mensen in ieder geval een deel van hun loon krijgen terwijl ze
op zoek gaan naar ander werk, wat er dan niet zal zijn.
Ook wordt er door de industrie in sneltreinvaart een soort sociaal fonds opgezet dat gebruikt gaat worden
voor mensen die hun baan verliezen, maar het zijn allemaal noodmaatregelen die in alle haast bedacht
worden en waarvan de kans van slagen klein wordt geacht.
De realiteit zal straks zijn dat er miljoenen Chinezen zonder baan of geld de straat op zullen gaan in massale
protesten.
Dat is iets dat de overheid daar al langere tijd verwacht want al sinds 2014 wordt er bij de politie druk
geoefend op precies dat soort incidenten.
De volgende twee afbeeldingen zijn voorbeelden van die politieoefeningen.
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Iedereen met een beetje geld en ogen in zijn hoofd voelt de bui al
hangen in China. Niet alleen zullen er de komende jaren miljoenen
Chinezen hun baan verliezen, maar degenen die er warmpjes bij
zitten doen er van alles aan om te zorgen dat ze bezittingen in het
buitenland in handen krijgen.
Om de export nog enigszins op gang te houden, zal de Chinese
Yuan de komende tijd waarschijnlijk nog veel verder devalueren ten
opzichte van de Dollar. Dit betekent dan weer dat Chinezen in de
toekomst veel minder kunnen doen in het buitenland omdat hun
valuta internationaal minder waard wordt.
Daarom zie je nu al een grote kapitaalvlucht uit China.
Volgens schattingen van Bloomberg heeft alleen al in de afgelopen maand december een bedrag van 158,7
miljard Dollar China verlaten. Dit was iets lager dan het recordbedrag dat in september het land uit ging van
194,3 miljard Dollar.
Kortom, het gaat niet goed met China en de overheid aldaar weet dat de komende opstand van de grote
arbeidersmassa niet al te ver meer weg is.
Een ideaal scenario voor een escalatie van de al langer dreigende oorlog in die regio.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10267:massa-ontslagen-in-chinazullen-voor-sociale-onrust-zorgen&catid=37:wereld&Itemid=50
FBI maakt met schietpartij einde aan bezetting Oregon (video)
Het was enige tijd stil rond de bezetting van een Amerikaans
overheidsgebouw door een aantal zeer ontevreden burgers in de
Amerikaanse staat Oregon.
Daar is nu op een wrede manier voorlopig een einde aan gekomen
door een schietpartij met de FBI, waarbij een dode is gevallen en
de leider Ammon Bundy onder andere is gearresteerd.
De bezettingsactie in de staat Oregon liep al sinds het begin van
deze maand en begon met het opnieuw terugsturen naar de
gevangenis van vader en zoon Hammond uit het plaatsje Burns in
Oregon.
Het verhaal van nu begint in 2001 toen Dwight Hammond en zijn
zoon Steven een aantal stukken land in brand staken. Zij verklaarden dit te doen in een poging om
agressieve onkruidsoorten aan te pakken en ironisch genoeg om bosbranden te voorkomen.
In 2006 deden ze nog een keer hetzelfde en werden toen veroordeeld voor brandstichting. Andere berichten
vertellen dat het allemaal draait om het feit dat de familie niet bereid is hun land (gedwongen) te verkopen
aan de overheid.
Beide mannen, zowel vader als zoon, verdwenen enige tijd in het gevang. Na hun vrijlating echter, besloot
een rechter dat de mannen een te lichte straf hadden gekregen en oordeelde dat ze voor langere tijd terug
moesten naar de gevangenis.
Dit besluit van de rechter werd allesbehalve goed ontvangen bij de lokale bevolking en zij organiseerden
vervolgens een protestmars door het nabijgelegen plaatsje Burns, een stadje met zo’n 3.000 inwoners.
Later bleek inderdaad dat de bezetting van het overheidsgebouw onder leiding van Amon Bundy wel degelijk
een diepere oorzaak had.
De arrestatie en de veroordeling van vader en zoon Hammond had weinig te maken met een door hen
uitgevoerde misdaad, maar alles met mafiapraktijken van de federale overheid.
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.
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.
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Gisteren aan het einde van de middag waren Bundy en een aantal van zijn metgezellen op weg naar een
bespreking buiten het bezette pand zoals ze dat wel vaker deden, toen de auto’s onderweg werden
aangehouden door de FBI.
Vervolgens ontstond een schietpartij waarbij één iemand werd gedood en er meerdere (licht) gewonden
vielen.
De toedracht van wat er is gebeurd, is op dit moment niet
duidelijk. Wel dat Ammon Bundy, zijn broer Ryan en nog
twee metgezellen ter plekke zijn gearresteerd.
De dode is de man die vandaag 55 zou zijn geworden en
over wie wij al eerder schreven omdat de overheid naar
aanleiding van zijn betrokkenheid bij de actie zijn kinderen
had afgepakt.
In dit geval hebben ze het op de kinderen van een aantal
van die actievoerders gemunt.
Eén van die actievoerders is Robert “LaVoy” Finicum. Samen met zijn vrouw Jeanette heeft hij een ranch in
de buurt van Chino Valley in Arizona. Het stel is volledig gediplomeerd voor het opvoeden van
adoptiekinderen en dat is iets dat ze ook een hele lange tijd hebben gedaan.
Gedurende de afgelopen tien jaar zijn er meer dan 50 jongens ondergebracht bij Robert en zijn vrouw op
hun ranch. Veel van de kinderen die daar terechtkwamen, waren afkomstig uit psychiatrische inrichtingen en
drugs afkickklinieken.
De ranch was een ideale plek voor die jongens en het heeft de
meesten dan ook heel goed gedaan.
Robert voelde dat hij mee moest doen met de actie in Oregon en
liet Jeanette achter op de ranch met haar vier adoptiekinderen. Dat
was toen en nu zijn alle adoptiekinderen verdwenen.
De sociale dienst heeft binnen een paar dagen dat de actie in
Oregon begon de laatste van de vier jongens weggehaald.
Naast de broers Bundy en een aantal metgezellen is ook
een journalist gearresteerd in Burns die al vanaf het begin de actie ondersteunde en live radio- en
videoreportages maakte vanuit Oregon.
Zijn naam is de bij veel Youtube gebruikers bekende Pete Santilli.
De volgende video is door hem gemaakt net voor zijn arrestatie door de FBI. https://youtu.be/8LlhJRnw50Y
De overval door de FBI op de actievoerders is niet gebeurd in of nabij de bezette gebouwen. Niet lang echter
na de overval en de arrestaties is de FBI schijnbaar ook binnengevallen in de bezette gebouwen waar op dat
moment nog zo’n dertig mensen verbleven.
Onduidelijk is op dit moment wat er met hen is gebeurd, maar ze zullen ongetwijfeld zijn gearresteerd.
Zo heeft de politiestaat, althans voorlopig, een einde gemaakt aan een, in onze ogen, ludiek, maar in ieder
geval vreedzaam protest.
Zo kan de staat voorlopig doorgaan met hun mafiapraktijken en zullen de “terroristen” ongetwijfeld zware
gevangenisstraffen tegemoet kunnen zien.
Hoe deze situatie zich verder gaat ontwikkelen, is niet duidelijk. Wel dat de actie door deze burgers tegen de
onrechtvaardige praktijken van de overheid veel heeft losgemaakt.
Het laat zien dat er steeds meer mensen zijn die het niet langer pikken slachtoffer te zijn van een tirannieke
overheid. Een ontwikkeling die je trouwens op meer plekken ziet, niet alleen in Amerika.
De volgende video is een interview dat RT News had met Ammon Bundy op het terrein van de bezetting. Het
geeft een goed beeld van de man en de mensen die hem hielpen.
Gewone burgers die allesbehalve terroristen zijn zoals ze door de mainstream-media worden bestempeld en
die niets meer willen dan gerechtigheid. https://youtu.be/sX-X1hkXcRQ
Onderstaande video die wij al eerder publiceerden, geeft in niet mis te verstane woorden van een ervaren
advocate, weer hoe de juridische situatie in elkaar steekt. Dat de overheid ver buiten hun boekje gaat. Met
nu dus nog
weer
eens een overheidsmoord en illegale arrestaties te betreuren.
https://youtu.be/T424sWq1SkE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10272:fbi-maakt-met-schietpartijeinde-aan-bezetting-oregon&catid=10:buitenland&Itemid=23

Marokkaanse bendes terroriseren centra en stations Stockholm en Salzburg
Wanhopige Zweedse regering overweegt criminele straat’kinderen’ te deporteren – Moslimmigranten randen
meisjes München aan, maar bouw mega moskee gaat door
Leden van moslimbendes in Stockholm. Inzet: het zoveelste dodelijke slachtoffer van de islamitische jihad
tegen vrouwen, de 22 jarige AZC-hulpverlener Alexandra Mezher.
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Het begon vorige week in Salzburg, sloeg over naar Linz (4),
en naar nu blijkt ook naar (hoe kan het ook anders) Stockholm:
Marokkaanse moslimbendes die de omgeving van het centraal
station dermate terroriseren, dat steeds minder mensen er nog
durven komen. De bendes bestaan uitsluitend uit soms zeer
jonge Marokkaanse jongens die meisjes aanranden, mensen
en winkels beroven en beveiligers aanvallen. De islamitische
anarchie begint langzaam maar zeker steeds meer steden in
Europa over te nemen, maar in Den Haag wil men nog steeds
niets weten van het sluiten van de grenzen hiervoor.
Islamitische terreur verspreidt zich over Europa
PVV-leider Geert Wilders werd natuurlijk weer eens verketterd vanwege zijn oproep de ‘islamitische
testosteron bommen’ in AZC’s op te sluiten en de grenzen dicht te gooien. Gezien de opiniepeilingen, waarin
zijn partij met afstand de allergrootste is, vragen grote aantallen Nederlanders zich bezorgd af wat toch het
motief van de andere politieke partijen is om het volledig uit de hand lopende terreur van moslimmigranten
tegen de autochtone bevolking van Europa te negeren, en te blijven beweren dat zoiets in Nederland niet
gebeurt en niet mogelijk zou zijn.
Steeds meer zwembaden, restaurants en uitgaansgelegenheden zijn niet meer veilig omdat vrouwen en
meisjes er worden aangerand en aangevallen door moslimmigranten. Bestaande islamitische no-go zones in
buitenwijken breiden zich razendsnel uit naar de centra van grote steden zoals Salzburg, Linz, Malmö,
Hamburg, Berlijn, Parijs, Brussel en Stockholm.
Marokkaanse jeugdbendes mogelijk gedeporteerd
De afgelopen jaren, en vooral in 2015, is het aantal Marokkaanse immigranten in Zweden geëxplodeerd. De
politie in Stockholm waarschuwt dat het centraal station onveilig is geworden door zeker 200 criminele
Marokkaanse straat’kinderen’, die het centrum van de stad terroriseren met berovingen, aanrandingen en
andere gewelddaden, zelfs tegen beveiligers. De bendeleden, sommigen niet ouder dan 9, weigeren hulp te
aanvaarden van de Zweedse autoriteiten, lopen weg uit opvangcentra en stropen dag en nacht het centrum
af op zoek naar buit en prooi. ‘Deze jongens zijn een enorm probleem voor ons,’ verklaarde een agent. ‘Ze
stelen overal en vallen beveiligers in het centraal station aan. Ze grijpen meisjes tussen hun benen en slaan
hen in het gezicht als ze protesteren. Alle agenten weten dit.’
Veel bendeleden zijn wezen die opgroeiden in de straten van Casablanca en Tanger, waar volgens
schattingen zo’n 800.000 dakloze ‘straatkinderen’ leven. Zeker 500 vroegen asiel aan in Zweden, waarvan
een grote groep is ‘verdwenen’ en zich blijkt te hebben aangesloten bij criminele bendes, waar ze de
autoriteiten ‘op hun knieën’ hebben gebracht.
Tot nu toe probeerde de politie het probleem tijdelijk op te lossen door leden te arresteren vanwege
openbare dronkenschap, zodat ze eventjes van de straat konden worden gehouden. Dat werkt echter maar
even. Minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman suggereert inmiddels om ze allemaal maar op te
pakken en terug te sturen naar Marokko.
22-jarige hulpverleenster doodgestoken in AZC
Voor Alexandra Mezher, een 22 jarige hulpverleenster in een Zweeds AZC bij Göteborg, kwamen eventuele
maatregelen om de bevolking te beschermen te laat, want die raakte dodelijk gewond toen een minderjarige
asielzoeker haar neerstak. (3)
Maar de politiek-correcte linkse regering kan natuurlijk ook zoals de Oostenrijkers, Zwitsers en Duitsers wat
cartoons uitdelen om de migranten duidelijk te maken dat hun schandalige gedrag niet op prijs wordt
gesteld...
Roemenen randen vrouwen aan en slaan voorbijgangers in elkaar
In het Zuid Duitse Lörrach, vlakbij Basel, hebben die tekeningetjes in ieder geval niet geholpen. Op het plein
bij het postkantoor randden drie agressieve Roemeense migranten diverse vrouwen aan. Toen een
voorbijganger voor de slachtoffers in de bres sprong, werd hij brutaal in elkaar geslagen. Anderen schoten
hem te hulp, en ook die werden door de Roemenen aangevallen. Daarbij raakten minstens vier mensen
gewond. De toegesnelde politie kon de daders arresteren. (2)
Aanrandingen München, maar bouw mega moskee gaat door
In München roept de politie de hulp van inwoners in nadat diverse 18- en 19 jarige meisjes door asielzoekers
met een Turks en Irakees accent werden aangerand en zwaar werden mishandeld als ze zich verzetten (5).
Desondanks reserveert de rood-zwarte (socialistische/christendemocratische) gemeenteraad van München
een groot stuk grond op een A-locatie voor de bouw van een megamoskee in de stad, en dat terwijl het geld
ervoor na drie uitstellen nog steeds niet binnen is. Bovendien wordt de uitslag van een referendum,
waarmee de inwoners tegen de komst van de moskee stemden, genegeerd (6).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ;
(4) Nachrichten.at ; (5) Focus ; (6) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Marokkaanse-bendes-terroriseren-centra-en-stationsStockholm-en-Salzburg
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Maya culturen wisten ook van de planeet Nibiru (video)
Niet alleen in het heden wordt er nu zomaar ineens een totaal
onbekende planeet in ons zonnestelsel ontdekt, ook uit het verleden
duiken steeds meer aanwijzingen op.
De Mexicaanse overheid heeft gedurende zo’n 80 jaar objecten uit
de Mayatijd verborgen gehouden die hele specifieke aanwijzingen
geven over buitenaardsen en meer.
De Oostenrijkse onderzoeker, auteur en spreker Klaus Dona komt
regelmatig met interessante objecten.
Hele oude objecten, meestal duizenden jaren, die vaak dingen uitbeelden die volgens de bestaande regels
in onze maatschappij niet mogelijk zijn. Het zijn dan ook dingen die door de mainstream archeologie maar
liever worden vermeden want daar houdt men niet zo van een “inconvenient truth”.
Eén van de objecten die via Klaus Dona bekend zijn geworden is de volgende. Het is een afbeelding zo te
zien op steen van duizenden jaren oud die is gevonden in centraal Mexico.
Op het kunstwerk staan afbeeldingen die gewoonweg niet anders uit te leggen zijn dan als zijnde
ruimteschepen/UFO’s. Zelfs met de beste wil van de wereld is er niets anders van te maken.
In de volgende video heeft Klaus Dona te gast ene Nasim Haramein. Samen
bespreken ze voor een publiek een aantal van de gevonden objecten in centraal
Mexico waaronder die op het plaatje hierboven.
Haramein is nogal omstreden vanwege zijn theorieën, maar daar gaat het nu
niet om, maar wel om een aantal interessante dingen waar hij komt.
Zoals dat het voor hem helemaal duidelijk is dat op één van de objecten die
Dona hem laat zien de UFO’s uit zogenaamde wormgaten komen.
Een wormgat, ook wel een Einstein-Rosen brug genoemd, is een theoretische
doorgang in de ruimtetijd. Hierbij zou een wormgat de mogelijkheid bieden tot
het afleggen van enorme afstanden in het universum, of zelfs tussen
verschillende universa, aan snelheden groter dan het licht.
Dit is natuurlijk toch wel erg interessant om dit nu juist is wat de laatste jaren veelvuldig wordt waargenomen.
UFO’s die via wormgaten of dimensieportalen zoals wij ze noemen, tevoorschijn komen en weer verdwijnen.
Een ander interessant punt uit de hiernavolgende video is de uitleg van Haramein bij het hierboven getoonde
object. Volgens hem is het duidelijk dat één van UFO’s (aan de rechterkant) aankomt op aarde in de baan
van een komeet. De planeet op de afbeelding is de aarde vanwege de afgebeelde atmosfeer.
https://youtu.be/cawZBMrGkTQ
De reden dat Haramein zegt dat we een komeet zien op de afbeelding uit Mexico is vanwege de elliptische
omloopbaan. Als we vervogens kijken naar de eveneens elliptische
omloopbaan zoals die begin jaren tachtig door de astronoom Dr.
Robert Harrington werd getekend, van de planeet Nibiru dan zien we
een verbluffende overeenkomst. Het zou ook niet echt logisch zijn voor
die oude Mayaculturen om een komeet af te beelden. Kometen zijn er
altijd geweest en zullen er waarschijnlijk altijd zijnen dus op zich niet zo
veel bijzonders.
Wat wel bijzonder is, is dat een planeet die eens in de zoveel jaar
langskomt naast alle ellende ons ook weer in contact brengt met de
buitenaardsen die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor onze
creatie. Zo zien we misschien op een kunstwerk uit een ver verleden
de antwoorden voor de nabije toekomst. Filmmaker John Gress was vergevorderd met het maken van een
film over de Anunnaki welke om onbekende redenen nooit is uitgekomen en waar de betrokkenen op
mysterieuze wijze geheel uit beeld verdwenen. Hij gaf kort voor het geplande verschijnen van zijn film
een interview met een Nederlands televisiestation.
Is de afbeelding uit Mexico misschien een boodschap die ons laat zien dat UFO’s gebruikmaken
vandimensieportalen en dat ze, onder andere, afkomstig zijn van een planeet die naar de onze gaat komen
in een elliptische omloopbaan?
Het is natuurlijk ook niet voor niets dat één van de meest bijzondere astronomen ooit op deze wereld, Carlos
Munoz Ferrada, de planeet Nibiru een cometa-planeta noemde, zoals wij eerder schreven:
Voor het eerst zien we hier fysiek, goed onderbouwd bewijs, wat ons betreft, over het daadwerkelijk bestaan
van Nibiru, deze cometa-planeta. Overweldigend wordt het voor ons omdat wat deze man al in 1940
berekende alle andere serieuze theorieën, voorspellingen, channelings, verslagen, visoenen,
overleveringen, legendes en verhalen ondersteunt. Dit is het eerste serieuze wetenschappelijke bewijs van
het bestaan van een onbekende komeet-planeet in ons zonnestelsel. Jammer dat het zo lang heeft liggen
onderstoffen. Zegt het voort! https://youtu.be/VJJ0N-Qq3CI
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Enkele dagen geleden schreven wij een artikel over dat er onlangs bekend is gemaakt dat er een onbekende
planeet in ons zonnestelsel is ontdekt en dat deze al veel eerder is ontdekt zoals dat bleek uit een
krantenartikel in de Washington Post in december 1983.
Wij ontvingen hierop de volgende reactie van Evert Jan Poorterman uit Brummen (Gelderland), auteur op
deze site:
De genoemde planeet (die in 1983 al ontdekt zou zijn...) is al in 1978 door twee astronomen van het MarineObservatorium in Washington ontdekt.Zecharia Sitchin heeft hen, meteen na de publicatie in 1978, reeds
bezocht. Hij sprak met hen en overhandigde hen zijn boek; ‘De Twaalfde Planeet’ en reeds vijf jaren later
hadden de Amerikanen, samen met Nederland, reeds IRAS in elkaar geknutseld en de ruimte ingestuurd...
met als bedoeling ‘warmtebronnen’ te gaan zoeken. IRAS was het gevolg van het contact tussen Sitchin en
de twee astronomen. Dit als aanvulling op jullie bericht.
Sitchin schrijft dit voor in zijn boek (de eerste druk in het Nederlands – Uitgeverij Mirananda, Wassenaar, uit
1980), vier jaren na de verschijning van het boek in Amerika.
IRAS was voor meer dan 50% een Nederlands project... en gezien de relatie Nederland-Anunnaki-Marduk,
geen toeval... en ook niet omdat de VS/USA/Amerika nog steeds een kolonie is van Holland.
De banden (achter de schermen uiteraard – zijn zeer nauw).
Groet Evert Jan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10262:maya-culturen-wisten-ook-vande-planeet-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48
‘Onzichtbare poppenspelers': Wie trekt er echt aan de touwtjes in het Witte Huis?
in: Buitenland Robin de Boer 28 januari 2016
De recente roep van de Amerikaanse minister
van Defensie om meer laarzen op de grond in
Irak en Syrië laat duidelijk zien wie ‘de baas is
in Washington’, wie er ‘aan de touwtjes trekt’
in het Witte Huis en wie ‘het laatste woord
heeft’ in Amerika. De Amerikaanse president
is slechts een gehoorzame marionet, stelt de
Amerikaanse journalist en analist Martin Berger.
Het recente besluit van de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter om meer troepen naar Irak en
Syrië te sturen staat haaks op beloftes van president Obama dat de VS niet betrokken zal raken bij een
nieuwe grootschalige grondoorlog. “Dit laat zien wie er aan de touwtjes trekt in het Witte Huis,” schrijft Berger
in een artikel voor New Eastern Outlook. “Het besluit van Ashton Carter laat duidelijk zien wie de baas is in
Washington,” zegt hij. “Het zijn de wapenreuzen die het laatste woord hebben in Amerika, zij trekken aan de
touwtjes. De Amerikaanse president is niets meer dan een gehoorzame marionet.”
Onzichtbare poppenspelers
De journalist voegt toe dat Washington een derde van alle militaire uitgaven verspilt aan dure wapens. Dat
geld had volgens hem beter in de Amerikaanse burgers geïnvesteerd kunnen worden, in een poging hun
leefomstandigheden te verbeteren.
Berger haalt fel uit naar de Republikeinse senatoren John McCain en Lindsey Graham, die pleiten voor een
grootschalig offensief in Syrië en een verdriedubbeling van het aantal Amerikaanse troepen in Irak.
“Graham wilde 100.000 troepen uit Saoedi-Arabië, Egypte en Turkije en 10.000 Amerikaanse soldaten naar
Syrië sturen,” zegt hij. “Dergelijke interventies door Amerikaanse en Arabische troepen zijn al vaker
voorgesteld, met name door McCain, die profiteert van wapencontracten tussen Amerika en Saoedi-Arabië.”
Berger suggereert dat de ‘onzichtbare poppenspelers’ ervan overtuigd zijn dat ze niet alleen het Witte Huis,
maar ook de rest van de wereld in handen hebben.
Onpartijdige rechtbank
“Ze hebben hun eigen coalitie tegen IS gevormd, voeren zonder toestemming militaire operaties uit in
soevereine landen en overtreden artikel 51 van het VN-Handvest,” legt hij uit. “Het is onwaarschijnlijk dat
deze Amerikaanse functionarissen eerst om toestemming zullen vragen voordat ze Irak of Syrië weer
opnieuw aanvallen, omdat ze weten dat de VN-Veiligheidsraad een waardeloos relict is dat gemakkelijk kan
worden genegeerd.”
De journalist roept de internationale gemeenschap op het nieuwe avontuur van de ‘Amerikaanse militaire
poppenspelers’, die andere landen platbombarderen, niet te steunen.
Hij pleit voor de oprichting van een onpartijdige rechtbank, die oorlogszuchtige Amerikanen, Britten en
andere slaafse Amerikaanse bondgenoten die verantwoordelijk zijn voor gewapende conflicten, chaos,
armoede en honger, uiteindelijk zal straffen.
[New Eastern Outlook]
http://www.ninefornews.nl/onzichtbare-poppenspelers-wie-trekt-er-echt-aan-de-touwtjes-in-het-witte-huis/
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FBI wil Hillary Clinton voor de rechter
Eén van de meest corrupte mensen op deze aarde is toch wel
Hillary Clinton samen met haar man Bill.
Dat is ook de mening van de FBI die nu zo ongeveer klaar is met
het onderzoek naar de beruchte e-mails van Hillary.
De spanningen in Amerika lopen verder op met betrekking tot het
beruchte e-mail schandaal van Hillary Clinton.
Een stukje uit de historie om het geheugen op te frissen:
Het illustere duo Bill en Hillary Clinton is inmiddels berucht om hun liegen, bedriegen en zakkenvullerij.
Hillary dacht dat ze zaken aardig onder controle had voor wat betreft het dreigende e-mail-schandaal dat
haar als een zwaard van Damocles boven het hoofd hing.
In de vier jaar dat ze minister van Buitenlandse Zaken was heeft Hillary Clinton, anders dan de regels
voorschrijven, uitsluitend gebruik gemaakt van haar persoonlijke email-account. Ze hád niet eens een
officieel adres.
Toen dit schandaal recent naar buiten kwam, beweerde Hillary dat ongeveer de helft van de 60.000 e-mails
die ze op haar server had staan door haar zelf waren gecontroleerd en verwijderd omdat ze persoonlijke
informatie zouden bevatten zoals plannen voor de bruiloft van dochter Chelsea, yoga zaken en andere
persoonlijke berichten.
Het personeel van Clinton heeft vervolgens afgedrukte kopieën van de werk-e-mails van Clinton
overhandigd aan het Ministerie. Probleem was echter dat men er in maart achter kwam dat veel van de emails die Hillary had overhandigd zogenaamde “classified” (staatsgeheime) informatie bevatte.
Deze ontdekking, gecombineerd met dat ze afkomstig waren van een privé-server, deed de FBI besluiten
om een onderzoek in te stellen naar wat al die persoonlijke e-mails dan mogelijk aan geheime informatie
zouden herbergden.
Nu is bekend geworden dat de FBI erin is geslaagd om de door Hillary verwijderde e-mails weer terug te
krijgen. Dit is iets waar zij geen rekening mee heeft gehouden want ze dacht dat ze alles wat ze niet wilde
dat anderen zouden zien, had weggepoetst. Het is ook niet Hillary die de bewuste computer heeft
overhandigd aan de FBI, maar het bedrijf die verantwoordelijk was voor het beheer van deze server.
De FBI is nu klaar met het onderzoek en wil dat de Amerikaanse Minister van Justitie, Loretta Lynch,
overgaattot vervolging van Hillary Clinton.
Volgens een ingewijde, de politicus Tom DeLay, zal de FBI zelf naar buiten komen met alle belastende
informatie wanneer Lynch besluit om Clinton niet te vervolgen.
Het schijnt dat dit voor de FBI ook een soort principezaak aan het worden is. Laten ze Clinton, die aan alle
kanten de wet heeft overtreden, gewoon lopen dan knapt er ook iets bij de mensen die maandenlang bezig
geweest met een uitgebreid onderzoek. Nu is Tom DeLay een Republikein dus die zal het misschien wat
aandikken, maar zijn verhaal is waarschijnlijk wel waar.
Wanneer alle e-mails boven water komen dan zal blijken dat ze uiterst gevoelige staatsgeheimen verstuurde
via haar privé server en dat er allerlei belangenverstrengelingen waren tussen haar werk als Minister van
Buitenlandse Zaken en haar zakkenvullerij samen met echtgenoot
Bill via de eveneens beruchte Clinton Foundation.
Zo was Hillary als Minister grotendeels verantwoordelijk voor het tot
stand komen van uitgebreide Amerikaansewapenleveranties aan
Saoedi Arabië ter waarde van 29 miljard Dollar. Als dank hiervoor
ontving de Clinton Foundation een gift van 10 miljoen Dollar van de
Saoedische
koning.
Onderdeel
van
de
deal
waren
gevechtsvliegtuigen die voor een deel geleverd zouden worden
geleverd door Boeing. Ook dit bedrijf toonde hun dankbaarheid door
de Clintons 900.000 Dollar te betalen. En zo gaat het leven van
deze trouwe supporter van Wall Street en de megabedrijven.
Veel Democratische kiezers hebben ondertussen al aangegeven dat
ze evengoed op Hillary zullen stemmen of ze nu wel of niet wordt
aangeklaagd. Anderzijds is er ook sprake van een soort Demmink
situatie met Hillary. Wanneer ze wel aangeklaagd gaat worden, zal
er ongetwijfeld een beerput worden opengetrokken die zijn weerga
niet kent. Een soort tweede Watergate waarbij talloze mensen zullen
worden gedwongen om ontslag te nemen.
Daarom is het niet waarschijnlijk dat Obama en Lynch zullen
besluiten tot vervolging en zal deze “dame” ongetwijfeld straks
terechtkomen in het Witte Huis.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10268:fbi-wil-hillary-clinton-voor-derechter&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Gehanteerd ‘recht op asiel’ bestaat volgens Geneefse Conventie helemaal niet
Het is een fabeltje dat de Conventie de uitwijzing van erkende vluchtelingen zou
verbieden’- Ieder land heeft het recht vluchtelingen te weigeren
Vrijwel niet één van de miljoenen moslims die nu tot Europa
worden toegelaten heeft volgens de internationale regels
daadwerkelijk ‘recht’ om hier (tijdelijk) te blijven. Het islamiseren
van ons continent en ons land is daarom een welbewuste politieke
keuze.
Vandaag lazen we het weer eens: GroenLinks dat bij monde van
Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt dat ‘het recht op asiel niet
mag worden uitgehold’ (2) en de grenzen dus open moeten blijven
voor iedereen die zichzelf een ‘vluchteling’ noemt. De Duitse
journalist, publicist en professor Peter Meier-Bergfeld schreef onlangs in de Wiener Zeitung dat de Geneefse
Conventie door politici die pro-immigratie zijn weliswaar heel vaak wordt geciteerd, maar slechts zelden echt
gelezen wordt. Doet men dat wel, dan blijkt het door Voortman en veel anderen aangehaalde ‘recht op asiel’
zoals dat nu wordt gehanteerd helemaal niet te bestaan.
Zodra politici en anderen de komst van miljoenen moslim’vluchtelingen’ naar Europa in twijfel trekken,
steigeren de gevestigde partijen onmiddellijk en wijzen vervolgens op de Vluchtelingenconventie van
Genève (GFK) en/of het Europese Mensenrechtenconventie (EMRK), waarin zou zijn vastgelegd dat wij de
plicht hebben om iedere ‘vluchteling’ toe te laten. Overigens heeft Groot Brittannië het EMRK al enkele
maanden geleden buiten werking gesteld, maar dit terzijde. Het GFK stamt uit 1951 en gold oorspronkelijk
alleen mensen die uit het communistische Oostblok naar het Westen vluchtten. Pas in 1967 werd het GFK
wereldwijd uitgerold. Inmiddels hebben 137 landen de conventie geratificeerd.
Het GFK omvat GEEN inreisrecht voor individuen en gaat NIET over het ‘recht op asiel’, maar is een
afspraak tussen landen over het recht IN asiel, niet OP. Het vaststellen wie wel of geen vluchteling is wordt
in het GFK geheel aan de onafhankelijke lidstaten zelf overgelaten.
Ieder land heeft het recht vluchtelingen te weigeren
Natuurlijk kan (volgens artikel 1) een vluchteling gewoon worden teruggestuurd als de gronden waarop hij
werd toegelaten zijn weggevallen. Het GFK is tevens niet van toepassing op personen die misdaden hebben
gegaan (artikel 1f), en vanzelfsprekend heeft iedere vluchteling ‘tegen het land waar hij zich bevindt, de
verplichting om wetten en andere gerechtelijke regels, en tevens maatregelen die werden getroffen om de
openbare orde te handhaven, te respecteren’ (artikel 2).
In artikel 9 wordt dat verscherpt: ‘Geen enkele bepaling van dit verdrag verhindert een staat... in het geval
van zwaarwegende en buitengewone omstandigheden om tegen bepaalde personen voorlopige
maatregelen te nemen, die deze staat voor zijn veiligheid noodzakelijk houdt.’ Illegalen kunnen daarom
gewoon worden bestraft, tenzij ze direct uit een gebied komen waarin hun leven en vrijheid wordt bedreigd’,
en ‘onder voorwaarde dat hij zich onmiddellijk bij de autoriteiten meldt en redenen geeft om zijn
onrechtmatige binnenkomst te rechtvaardigen.’
Verbod op uitwijzing erkende vluchtelingen is fabeltje
Het is tevens een fabeltje dat artikel 32 en 33 van het GFK de uitwijzing van erkende vluchtelingen zou
verbieden. Dit is ‘om redenen van openbare veiligheid en orde’ wel degelijk mogelijk, zelfs zonder dat de
vluchtelingen hier gerechtelijk ook maar iets tegen kunnen ondernemen.
Het vaak aangehaalde uitwijzingsverbod in artikel 33 wordt in alinea 2 namelijk beperkt: ‘Op het voorrecht in
dit voorschrift kan een vluchteling zich echter niet beroepen, als hij vanwege zwaarwegende oorzaken als
een gevaar voor de veiligheid van het land waarin hij zich bevindt wordt beschouwd, of een gevaar voor de
algemeenheid van deze staat vormt, omdat hij wegens een misdrijf of een bijzonder zwaar vergrijp
gerechtelijk veroordeeld werd.’ Iedere drugsdealer kan daarom, ook als hij een erkende vluchteling is,
worden uitgewezen. Hetzelfde geldt voor iedere vluchteling die zijn paspoort of andere identiteitspapieren
vernietigd heeft, een vervalst paspoort heeft of op wat voor wijze dan ook bewust zijn eventuele uitzetting
verhindert. Wie werkelijk voor zijn leven is gevlucht –en enkel dàt is grond voor asiel- zal dat dan ook niet
doen. Tot slot heeft zoals bijna alle internationale verdragen ook de Geneefse Conventie in artikel 10 een
clausule waarmee het GFK gewoon kan worden opgezegd. ‘Iedere verdragsluitende staat kan het akkoord
op ieder moment door een mededeling aan de secretaris-generaal van de VN opzeggen.’ De opzegtermijn
bedraagt 1 jaar. Bovendien kan volgens artikel 45 op ieder moment om een herziening van het verdrag
worden verzocht. (1)
Politieke keuze om Nederland te islamiseren
Het ‘asielrecht’ zoals de gevestigde politieke partijen in Den Haag dat nu gebruiken misbruiken om een
onbeperkt aantal ‘vluchtelingen’, waarvan de meesten hun papieren hebben weggegooid en door tal van
veilige derde landen zijn gereisd, bestaat in werkelijkheid dus helemaal niet.
Het is dan ook niets anders dan een welbewuste politieke keuze om onze landen te ondermijnen met het
toelaten van grote aantallen mensen die overduidelijk niet voor hun leven zijn gevlucht, en die bijna allemaal
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een religieuze ideologie aanhangen die in vrijwel alle opzichten rechtstreeks tegen onze normen, waarden,
cultuur en maatschappelijke orde ingaat. Kortom: Den Haag WIL Nederland islamiseren, ongeacht of dat nu
wel of niet afgedwongen wordt door de antidemocraten in Brussel en Berlijn.
Xander - (1) Wiener Zeitung ; (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Gehanteerd-recht-op-asiel-bestaat-volgens-GeneefseConventie-helemaal-niet

Zweden en Finland zetten 100.000 migranten het land uit
Geheime islamisering-afspraak EU met Turkije: 1 miljoen moslimmigranten komen in de volgende 5 jaar
legaal naar Europa - Onafhankelijke online peiling Umfrage Neutral (37.617 deelnemers): CDU 1,2%, SPD
5,2%, AfD 65% - Beroemde psychoanalist Maaz: Merkel is irrationele narcist en staat op instorten
Volgens een van Duitslands bekendste psychiaters staan zowel
Merkel als Duitsland op de rand van instorten.
In schrille tegenstelling tot Duitsland en Nederland vinden de
regeringen van Zweden en Finland dat de grens van wat hun
landen en volken kunnen hebben, is bereikt. Nadat Zweden
onlangs aankondigde 80.000 van de 163.000 in 2015
aangekomen asielzoekers weer terug te zullen sturen, heeft EUlid Finland besloten om zeker 20.000 migranten uit te zetten. Dat
is ongeveer twee derde van de 32.000 die vorig jaar asiel in het
land aanvroegen.
Zweden voerde in november 2015 weer grenscontroles in. Sinds deze maand moeten alle trein- en
busmaatschappijen verplicht de identiteit van passagiers vaststellen die via Denemarken het land in willen.
De Denen reageerden vervolgens met het herinvoeren van de eigen controles bij de grenzen met Duitsland.
(1). Zelfs ‘onze’ EU-commissaris Frans Timmermans erkende woensdag dat 60% van alle asielzoekers die
naar Europa komen economische vluchtelingen zijn die geen recht op asiel hebben. Zoals we recent
berichtten gaat het volgens officiële Duitse cijfers in werkelijkheid inmiddels om 95% gelukszoekers, en is
slechts 5% een echte vluchteling.
EU haalt nog eens 1 miljoen moslims legaal uit Turkije naar Europa
Desondanks heeft de EU een geheime afspraak met Turkije gemaakt om de komende 5 jaar nog eens 1
miljoen moslimmigranten legaal naar Europa te halen. De islamisering van ons continent gaat dus
onverminderd in hoog tempo door, ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de Europeanen dat
helemaal niet wil (6).
Steeds minder steun voor Merkel
De Duitse bondskanselier Merkel, die blijft weigeren de grenzen te sluiten, kan op steeds minder steun van
de bevolking rekenen. Volgens een onderzoek van Insa / Focus vindt 40% dat ze moet aftreden vanwege
het falende immigratiebeleid (2). Opiniepeiler Insa constateert dat 62% van de Duitsers de gevestigde
partijen niet meer vertrouwt (3). In diverse onafhankelijke online peilingen onder tienduizenden deelnemers
krijgt de CDU van Merkel nog nauwelijks stemmen (1,2%), en geeft ongeveer 65% aan op de immigratiekritische partij AfD te zullen stemmen (5).
Filosoof: ‘Geen morele plicht om onszelf te vernietigen
Filosoof Peter Sloterdijk uitte forse kritiek op Merkel, omdat die de soevereiniteit van Duitsland heeft
opgegeven en het land laat overspoelen met migranten. ‘De Europeanen zullen vroeger of later een efficiënt
gemeenschappelijk grensbeleid ontwikkelen. Op den duur zet het territoriale gebod zich door. Tenslotte
bestaat er geen moreel plicht om jezelf te vernietigen.’
De nationale lidstaten zullen voorlopig nog niet verdwijnen, stelt hij, omdat ze de enige politieke structuren
zijn die langdurig blijven functioneren. ‘Als los verbond heeft de EU meer toekomst dan als het op verdichting
inzet,’ aldus Sloterdijk.
De filosoof heeft ook geen goed woord over voor de Europese media, die ‘sinds de dagen van de Koude
Oorlog niet meer zulke leugens hebben verspreid’, en wier journalisten niet langer neutraal verslag doen,
maar ‘ongeremd’ partij hebben gekozen voor het pro-immigratie beleid van de gevestigde politieke orde. (4)
Psychoanalist Maaz: Merkel is narcist en staat op instorten
Een van Duitslands bekendste psychoanalisten, dr. Hans-Joachim Maaz, noemt Merkels weigering haar
immigratiebeleid te veranderen ‘compleet irrationeel’. Volgens Maaz is de ’koppige’ Merkel een ‘van de
realiteit vervreemde’ narcist wier aanstaande ‘mentale instorting’ een gevaar vormt voor de Duitse
samenleving. (7)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) T-Online ;
(4) MM news ; (5) Facebook / Umfrage Neutral ; (6) Contra-Magazin ; (7) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Zweden-en-Finland-zetten-100000-migranten-het-land-uit
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In epicentrum Zika-virus werden in 2015 genetisch veranderde muggen losgelaten
Zuid Amerikaanse regeringen bevelen vrouwen aan voorlopig geen kinderen meer te krijgen – Al 4000
baby’s met ernstige schedelafwijking geboren – Brazilië mobiliseert 200.000 soldaten om verspreiding te
stoppen
Op 1 februari houdt de Wereld Gezondheids Organisatie een
spoedbijeenkomst over de uitbraak van het Zika-virus, dat
inmiddels ook Europa (Duitsland) heeft bereikt. Er raken in
dermate snel tempo veel mensen besmet, dat er een
wereldwijde pandemie dreigt. Regeringen in Zuid Amerika
bevelen vrouwen inmiddels aan om voorlopig maar geen
kinderen te krijgen (2), omdat het virus ernstige
geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Zeer opmerkelijk:
precies in het epicentrum van het Zika-virus in het oosten van
Brazilië werden vorig jaar genetisch gemodificeerde muggen
losgelaten. Deze muggen zijn juist veranderd om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
De WHO is zeer bezorgd over de Zika uitbraak. Niet alleen veroorzaakt het virus zeer waarschijnlijk
neurologisch stoornissen en geboorteafwijkingen zoals een te kleine schedel, maar ook lijkt het virus zich
razendsnel over de wereld te gaan verspreiden, waarbij vooral gebieden worden getroffen waar slechts
weinig mensen immuun zijn. Bovendien bestaan er geen medicijnen en effectieve behandelingen tegen Zika.
Ander probleem is dat besmetting met het virus niet snel vast te stellen is, wat verspreiding bevordert.
Zika werd in 1947 ontdekt, maar kwam slechts sporadisch voor in Afrika en zuidelijk Azië. In 2013 waren er
een paar kleine uitbraken in Afrika en het westelijke deel van de Stille Oceaan. In mei 2015 meldde Brazilië
de eerste besmetting. Daarna ging het snel. Sinds oktober vorig jaar zijn er al minstens 4000 baby’s geboren
met microcefalie, een te kleine schedel.
Genetisch veranderde muggen
In het epicentrum van Zika, Juazeiro (in het oosten van Brazilië), werden in juli 2015 voor het eerst genetisch
veranderde muggen losgelaten. Die waren sinds 2012 ontwikkeld in een speciaal daarvoor gebouwde
faciliteit. De Aedes muggen, die ook Zika met zich kunnen meedragen, werden genetisch aangepast om
ervoor te zorgen dat ze minder snel besmettelijke ziektes zoals Dengue koorts zouden verspreiden.
De mannelijke ‘gen’muggen werden door het Britse bedrijf Oxitec zo veranderd, dat ze na paren met
vrouwtjes enkel nageslacht produceerden die nog voordat ze volwassen werden zouden sterven. Hoewel het
bedrijf erin slaagde op deze wijze meer dan 90% van de schadelijke muggen te elimineren, blijkt de circa 3%
tot 4% die overleefde mogelijk voor de Zika uitbraak verantwoordelijk te zijn. De WHO erkent nu dat ‘hoewel
de muggen niet verder dan 400 meter kunnen vliegen, (Zika) onbedoeld door mensen van de ene plaats
naar de andere werd gebracht’.
Resten antibiotica in dierenvoeding
Volgens een intern Oxitec document zijn in voor dierenconsumptie gefabriceerd voedsel voorkomende
resten van onder andere het bekende antibioticum tetracycline er de oorzaak van dat tot 15% van de
muggen de genetisch voorgeprogrammeerde vroegtijdige dood overleven. Deze antibiotica resten zijn
bijvoorbeeld te vinden in kippenvlees dat is verwerkt in kattenvoer.
e
De Braziliaanse landbouw autoriteiten constateerden in februari 2015 dat Brazilië op de 3 plaats staat van
landen die tetracycline gebruiken in hun dieren die bedoeld zijn voor de productie van dierenvoeding.
Dr. Ricarda Steinbrecher, werkzaam bij Oxitec, waarschuwde al in 2010 dat de overlevende muggen
nageslacht kunnen produceren die resistent zijn. Zelfs zonder tetracycline bestond het risico dat er een
‘subsoort’ Aedes muggen zou ontstaan die de besmettelijke ziektes zouden kunnen blijven verspreiden,
maar doordat ze genetisch zijn veranderd veel moeilijker te bestrijden zouden zijn.
Brazilië mobiliseert 200.000 soldaten
En dat lijkt nu dus te zijn gebeurd. Brazilië mobiliseert 200.000 soldaten om de verspreiding van het virus te
stoppen, ook al heeft men eigenlijk geen idee hoe dit moet. De Amerikaanse president Obama heeft
opgeroepen om alles op alles te zetten een vaccin tegen Zika te ontwikkelen. Ironisch genoeg kwam het
prestigieuze MIT op 19 januari met het voorstel om te proberen de muggen (opnieuw) genetisch te
veranderen, met het voorspelbare risico dat er dan een nóg resistentere en gevaarlijkere soort mug wordt
gecreëerd.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/In-epicentrum-Zika-virus-werden-in-2015-genetisch-veranderdemuggen-losgelaten
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Schietpartij Oregon leidt naar uranium en corrupte Hillary Clinton
Precies acht seconden trok de NOS er voor uit om de
schietpartij van de actievoerders in Oregon met de FBI
te vermelden in een van de journaals.
Terwijl hier een verhaal achter zit over Uranium wat
leest als een thriller met in de hoofdrol een volkomen
corrupte Hillary Clinton.
De Nederlandse media waren snel klaar met het
verhaal van de actievoerders in de Amerikaanse staat
Oregon.
“Terroristen” opgepakt en de wet heeft wederom
gezegevierd want iedere burger dient zich tenslotte aan de wet te houden, niet waar?
Tenminste, dat is zo als je een gewone burger bent. Als je overheid bent en/of een corrupte politicus dan
gelden hele andere regels.
Zoals wij eerder schreven werden Ammon Bundy en een aantal metgezellen aangehouden toen ze
onderweg waren naar een vergadering. Vervolgens ontstond er een schietpartij, onduidelijk is hoe die
ontstond, wel duidelijk is dat Robert “LaVoy” Finicum dit incident met de dood heeft moeten bekopen.
Zijn dochter Thara laat via Facebook weten dat haar vader zich had overgegeven met de handen in de lucht
stond of zat en vervolgens in het gezicht werd geschoten.
Ondertussen zijn er beelden door de
FBI vrijgegeven van het moment
waarop Finicum werd neergeschoten.
Het is niet helemaal duidelijk te zien of
hij van plan was om zich over te geven
of dat hij zoals door de FBI wordt
gezegd, iets (een wapen) uit zijn jaszak
probeerde te halen tijdens zijn
arrestatie. https://youtu.be/Tdn7NkiGfds
Vandaag, vrijdag, worden Bundy en zijn
makkers voorgeleid bij een rechter in de stad Portland, nadat eerder borgtocht was geweigerd.
Misschien zal het weinigen hier verbazen, maar de werkelijke achtergrond van dit hele verhaal leest als een
thriller met in de hoofdrol een van de meest corrupte politici ooit op deze aardbol, Hillary Clinton.
Zoals wij eerder schreven, was de werkelijke reden dat de bezetting in Oregon ontstond omdat vader en
zoon Hammond weigerden om hun boerderij met al het bijbehorende land te verkopen aan het Bureau for
Land Management (een onderdeel van de Federale overheid).
De werkelijke reden dat er zoveel druk op de Hammond familie werd en wordt uitgevoerd, is omdat er onder
de grond van die boerderij met bijbehorend grondgebied zich grote hoeveelheden waardevolle mineralen,
metalen en Uranium bevinden.
Het is vanwege dit Uranium dat Hillary Clinton ook bij de gebeurtenissen in Oregon een hoofdrol speelt.
Hillary vormt samen met haar man Bill de kern van een misdaadsyndicaat dat veelal opereert onder de
noemer Clinton Foundation. Hillary en/of Bill “regelen” bepaalde zaken waarvoor ze dan via hun Clinton
Foundation rijkelijk worden beloond. Meestal vinden dit soort beloningen dan plaats in de vorm van
“donaties”. Die betalingen hebben in het geheel niets te maken met donaties, maar alles met uitbetaalde
commissie voor corrupte handelingen door het stel.
Bij die corrupte handelingen maakt het ook weinig uit aan welke kant in publieke conflicten bepaalde partijen
staan want business gaat boven principes.
Eén van de grootste spelers op de wereldmarkt voor wat betreft nucleaire energie en alles wat daar mee
samenhangt, is het Russische staatsbedrijf Rosatom. Het bedrijf is onder andere wereldwijd actief in het
winnen van Uranium.
Uranium is uiteraard een essentiële grondstof voor zowel de kernindustrie als nucleaire wapens.
Rosatom is dan ook altijd op zoek naar meer bronnen voor Uranium en doet dit sinds een aantal jaren ook
actief in zowel Canada als Amerika. Dat was dan ook de reden dat ze in 2013 het Canadese bedrijf Uranium
One overnamen. Dit was een nogal gecompliceerde deal waar veel partijen bij betrokken waren omdat het
gaat over gevoelige dingen zoals Uranium.
Uiteindelijk is dit allemaal gelukt en daarmee had Rosatom de deur geopend voor het winnen van Uranium in
Noord Amerika waaronder staten zoals Wyoming en Oregon. Deze hele deal kwam uiteindelijk via Hillary
Clinton tot stand en haar commissie werd via de Canadezen die bij deze deal betrokken waren als donatie
betaald aan de Clinton Foundation.
Het hele verhaal stond trouwens al in april 2015 voor een groot deel in de New York Times:
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De kern van het hele verhaal wordt gevormd door een aantal belangrijke Canadese mensen uit de
mijnindustrie. Zij zijn heel belangrijke sponsoren/donateurs van de Clinton familie, ook al in de tijd dat Bill
president was. Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, financieren en opbouwen van het
bedrijf dat later bekend zou worden als Uranium One en dat uiteindelijk aan de Russen werd verkocht.
Door deze aankoop kregen de Russen eenvijfde in handen van de totale Uranium delfcapaciteit in de
Verenigde Staten. Omdat Uranium gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid van een land zoals
Amerika moest de deal worden goedgekeurd door de Amerikaanse overheid. Eén van de belangrijkste
componenten in dat geheel was het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich toen toevalligerwijze net
onder de handen bevond van Hillary Clinton, die uiteraard deze deal goedkeurde.
Het hele overnameproces van Uranium One vond geleidelijk plaats in drie verschillende transacties. Dit hield
gelijke tred met donaties die vanuit Canada door de Clinton Foundation werden ontvangen. In totaal werden
er vier “donaties” gedaan op die manier voor een totaal bedrag van 3,35 miljoen Dollar.
Ondanks dat de Clinton’s met het Witte Huis waren overeengekomen om alle donoren publiekelijk bekend te
maken, gebeurde dit in bovenstaande geval niet. Ook ander mensen die banden hadden met Uranium One,
maakten donaties over aan de Clinton Foundation.
Uranium One op haar beurt was al geruime tijd bezig om
bedrijven over te nemen in Amerika. Zo hadden ze in
2007 een Uranium delvingsbedrijf in Utah gekocht en
grote stukken land gekocht in vier verschillende staten in
het westen van Amerika. Daarna volgde de overname
van de Energy Metals Corporation met bijbehorende
Uraniumbelangen in Wymoning, Texas en Utah en een
bedrijf met de naam Oregon Energy L.L.C.
Wanneer je nu op de website kijkt van het eerder
genoemde BLM staat daar het volgende:
In September 2011, a representative from Oregon Energy, L.L.C. (formally Uranium One), met with local
citizens, and county and state officials, to discuss the possibility of opening a uranium oxide ("yellowcake")
mine in southern Malheur County in southeastern Oregon. Oregon Energy is interested in developing a 17Claim parcel of land known as the Aurora Project through an open pit mining method. Besides the mine,
there would be a mill for processing. The claim area occupies about 450 acres and is also referred to as the
"New U" uranium claims.
On May 7, 2012, Oregon Energy LLC made a presentation to the BLM outlining its plans for development for
the mine.
Laat dat nu net precies het gebied zijn waar de Hammond familie woont en hun boerderij heeft en exact het
gebied waar de actie van Ammon Bundy en metgezellen plaatsvond. Met andere woorden: Wat daar
allemaal gebeurt, heeft niets te maken met brandstichting op een stuk land of het recht van koeien om
ergens te mogen grazen, maar alles met grote en belangrijke deals die door bemiddeling van Hillary en Bill
Clinton tot stand zijn gekomen.
Net nadat de Russen hadden aangekondigd dat ze van plan waren
om Uranium One over te nemen, vloog Bill Clinton naar Moskou om
daar een speech te houden namens een Russische investeringsbank
die druk bezig was met het promoten van de aandelen Uranium One.
Een toespraak die onze Bill wel even het bedrag van 500.000 Dollar
opleverde.
Corrupt tot op het bot, dat zijn zo ongeveer de politieke leiders van
vandaag. Natuurlijk is Hillary slechts een van de vele politici die hun
ziel en zaligheid verkopen voor persoonlijk gewin in welke vorm dan
ook.
In de tussentijd zitten bezorgde en vooral onschuldige burgers die aandacht proberen te vragen voor deze
zaak als “terroristen” achter de tralies of zijn dood en gaat de in ieder opzichte corrupte en verrotte Hillary
richting Witte Huis. Er staat de wereld staat nog heel wat te wachten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10276:schietpartij-oregon-leidt-naaruranium-en-corrupte-hillary-clinton&catid=10:buitenland&Itemid=23

Vroeger droegen ze geen burka
http://fubar.mobi/2016/01/30/vroeger-droegen-ze-geen-burka/
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Tijdreiziger begint steeds meer gelijk te krijgen (video)
In het jaar 2005 schreef een man uit de toekomst dat we als
mensheid uiteindelijk gelukkig zullen worden op aarde, maar dat we
wel het nodige zullen meemaken.
De dingen waarover hij schreef en die toen nog moesten gebeuren,
beginnen nu toch akelig nauwkeurig uit te komen.
Al enkele jaren lang schrijven wij over een tijdreiziger uit het jaar
2063 die naar onze aarde is gekomen in het jaar 2005 op een
speciale missie.
Die missie duurde niet zo gek lang en tijdens zijn verblijf in onze tijd schreef deze tijdreiziger onder de naam
Scott op een blog waar hij diverse dingen onthulde betreffende onze toekomst.
In september vorig jaar schreven wij het volgende:
Mijn codenaam is Qronos1 en mijn werkelijke naam is Scott. De eenheid waartoe ik behoor bestaat uit vier
mensen die hier nu in deze tijd zijn. Wij zijn hier op een geheime missie. Er zijn in deze periode ook andere
tijdreizigers en ongetwijfeld zullen er meer volgen in de toekomst. De wereld die ik ongeveer een jaar
geleden verliet is anders en toch hetzelfde. De vooruitgang in tijdreizen heeft het mogelijk gemaakt dat we
nu precies daar naartoe reizen waar we willen.
Er worden op dat blog berichten geplaatst in de periode van 10 september 2005 tot en met 21 september
2005. Daarna stopt het.
Het eerste wat men dan al snel roept is: “Ja, maar dat blog is net gemaakt en ze hebben de data veranderd
om het oud te doen lijken”. Dit is echter niet het geval. Want al in de jaren 2006, 2007 etc. werd er op diverse
fora al over dit blog gediscussieerd. Voor een voorbeeld van een forum uit 2007 klik hier. Als er dus in die
jaren al over werd geschreven, mogen we aannemen dat het blog daadwerkelijk in 2005 is geschreven.
Als Scott geen tijdreiziger was dan wist hij toch heel nauwkeurig te voorspellen wat er de komende jaren zou
gaan gebeuren.
Zo voorspelde hij dat 2007 een heel slecht jaar zou worden, dat er in 2009 in de VS een president zou
worden geïnstalleerd die niet van Amerikaanse oorsprong was en dat er in 2010 een grote olieramp zou
plaatsvinden in de Golf van Mexico.
We zijn nu tien jaar nadat deze voorspellingen allemaal zijn geschreven. De wereld staat er wat stabiliteit
betreft beroerd voor en werkelijk overal zijn er op dit moment dreigingen van een aanstaande wereldoorlog.
Iets dat Scott voorspelt voor dit jaar, 2015:
Maar… wat hij ook zegt is dat de Derde Wereldoorlog zal uitbreken in 2015.
Dat laatste klopt niet helemaal want dat heeft hij zo niet gezegd. Wij hebben wat hij zei geïnterpreteerd als
het uitbreken van de Derde Wereldoorlog in 2015, maar nu we nog eens goed kijken, ligt het toch iets
anders:
Scott schreef letterlijk het volgende:
“In 2015 you will be invaded. Not to long after that WWIII will start”.
Hij zegt dus letterlijk dat er in 2015 een invasie zal plaatsvinden en dat de Derde Wereldoorlog niet al te lang
daarna zal beginnen.
Wanneer je aan een invasie denkt dan denk je normaal gesproken aan een leger, maar dat hoeft niet
natuurlijk. Wat wij in 2015 hebben meegemaakt met de enorme stromen vluchtelingen wordt door velen ook
gezien als een invasie.
Niet al te lang na die invasie hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat die oorlog ook in 2015
uitbreekt, het zou dus ook heel goed het jaar daarna kunnen gebeuren.
Alhoewel Scott op zijn blog voornamelijk spreekt over de situatie in Amerika zegt hij niet waar die invasie zal
plaatsvinden. Hij zou dus ook heel goed de vluchtelingeninvasie in 2015 in Europa kunnen bedoelen.
Scott alias Qronos1 heeft een aantal dingen voorspeld in 2005 die niemand op dat moment kon weten.
In de voorspellingen die hij doet over onze nabije toekomst noemt hij nogal schokkende dingen voor de
mensheid. Uiteindelijk zal alles goed komen en zal de mens zo te horen zelfs gelukkig zijn op aarde, maar
voordat het zover is gebeuren er nog heel wat dingen.
De eerste is de Derde Wereldoorlog die zal komen en de tweede gebeurt in
2032 wanneer er een asteroïde in de oceaan terecht zal komen.
“Yes WW3 took allot from us and the asteroid that hit the earth in 2032 also did
some bad things, but we have come out off all that ok”.
Iemand die in het jaar 2005 praat over een asteroïde die ons zal raken in het
jaar 2032. Iets waar in dat jaar totaal geen sprake van was.
In 2013 verandert dat opeens.
In de wereldwijde media verschijnen het volgende soort koppen:
NASA is er even later als de kippen bij om te zeggen dat er maar een minieme
kans is dat deze asteroïde de aarde zal raken, maar dat zouden ze ook
zeggen als er een honderd procent zekerheid zou zijn dat deze wel de aarde zou raken.
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Merkwaardig is wel natuurlijk dat iemand in 2005 weet te voorspellen dat de aarde geraakt zal worden door
een asteroïde in 2032 en dat er dan vervolgens in 2013 een object wordt ontdekt welke dan mogelijk in 2032
de aarde zou kunnen raken.
De invasie hebben we gedeeltelijk achter de rug en de situatie nu is talloze malen instabieler dan in de tijd
dat Scott zijn blog schreef.
In 2005 leek het vergezocht om te praten over een Derde Wereldoorlog. Nu echter met de oplopende
geopolitieke spanningen lijkt het helemaal niet zo onwaarschijnlijk.
https://youtu.be/K20fm2166WM
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10279:tijdreiziger-begint-steeds-meergelijk-te-krijgen&catid=27:paranormaal&Itemid=40

Vrouwen gedwongen zichzelf te verdedigen (video)
Veel Europeanen hebben het gevoel dat ze slachtoffer zijn geworden
van een invasie en voelen zich niet meer veilig in eigen land.
Het wordt nog erger want een Deens meisje wordt veroordeeld voor
het gebruik van pepperspray toen ze werd aangerand en de dader
loopt nog vrij rond.
Het Amerikaanse US News heeft een onderzoek gehouden naar wat
de beste landen ter wereld zijn voor vrouwen om te wonen.
Bovenaan de lijst komen landen als Zweden, Nederland, Canada,
Duitsland en als nummer één met stip: Denemarken.
Dat was de situatie inderdaad tot niet al te lang geleden, maar in de praktijk lijkt dit nu in snel tempo te
veranderen. Theoretisch klopt het nog wel allemaal, maar praktisch gezien zullen veel vrouwen in Europese
landen zich niet meer op hun gemak voelen en allerminst veilig.
Niet zo vreemd wanneer er een invasie heeft plaatsgevonden van jongemannen uit hele andere culturen die
ongelovige Westerse vrouwen vaak zien als vogelvrij en waar je als man mee mag doen wat je wilt.
Naast het lastigvallen en het seksueel belagen van vrouwen doen zich ook andere schokkende incidenten
voor zoals de moord in een Zweeds ACZ op de 22-jarige hulpverlener Alexandra Mezher door een
Somalische asielzoeker.
Alexandra Mehzer werd rond 8 uur 's morgens in Molndal aangevallen. Andere werknemers konden de
dader vasthouden tot de politie kwam. De jongedame werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar
daar stierf ze aan haar verwondingen. In het centrum worden migrantenkinderen tussen 14 en 17 jaar
opgevangen die er alleen voor staan. Mehzer was er nog maar enkele maanden aan het werk.
Duidelijk is dat vrouwen in onze contreien zich steeds vaker gaan bewapenen omdat ze niet van plan zijn
slachtoffer te worden van een losgeslagen immigrant.
Vooral na de gebeurtenissen in Duitsland na oudejaarsavond steeg daar de verkoop van bijvoorbeeld
pepperspray naar ongekende hoogte en was het volgens Google één van de meest voorkomende
zoektermen.
Op veel sympathie van de autoriteiten hoeven vrouwen die zichzelf bewapenen niet te rekenen. Die geven
meer advies in de richting van wat de burgemeester van Keulen, Henriëtte Reker, deed. Zij suggereerde dat
vrouwen aanrandingen zelf kunnen voorkomen door te zorgen dat ze minimaal een armlengte afstand
houden tot vreemde mannen.
Ondertussen blijft het aantal incidenten met betrekking tot aanrandingen en dergelijke in Duitsland groeien:
Dat de massale aanrandings- en verkrachtingsgolf tijdens oud-en-nieuw bepaald geen incident was blijkt
opnieuw nu de eerste Duitse school onder politiebewaking moet worden gesteld nadat talrijke schoolmeisjes
door asielzoekers werden aangerand.
Volgens Duitsers die berichten op onafhankelijke forums is de situatie in Berlijn en tal van andere steden
volstrekt onhoudbaar geworden. Vecht- en steekpartijen, aanrandingen en verkrachtingen zijn in heel
Duitsland aan de orde van de dag, maar niemand mag daar met anderen over praten. Doen burgers dit toch,
dan worden ze op staande voet ontslagen.
Ook in Denemarken afgelopen week een voorbeeld van hoe het slachtoffer de schuld krijgt en niet de
aanrander. In dit geval ging het om een 17-jarig meisje dat pepper spray gebruikte tegen een aanvaller en
die nu zelf een boete tegemoet kan zien voor het illegaal gebruiken van pepperspray.
Volgens de altijd politiek correcte media gebeurde de aanval nabij een asielzoekerscentrum door een donker
gekleurde Engels sprekende man. Deze man sloeg het meisje tegen de grond en probeerde vervolgens de
kleren van haar lijf te rukken. Gelukkig had het meisje de tegenwoordigheid van geest om snel de
pepperspray te gebruiken die ze bij zich had en zodoende ging de verkrachting niet door.
Het meisje werd echter door de politie verteld dat ze een boete van 50 Euro tegemoet kon zien voor het
illegaal gebruik van pepperspray. De aanrander is weggevlucht en zal ook niet verder worden opgespoord
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en/of vervolgd volgens de berichten. Veel Europeanen hebben het gevoel alsof ze slachtoffer zijn geworden
van een invasie. Ze zien een onwerkelijke wereld waarbij een overwegend christelijke beleefde maatschappij
uiteenvalt en bezwijkt onder de stortvloed van Arabische asielzoekers.
De volgende korte video geeft een beeld van wat nu als een soort normaal wordt gezien in de wereld waarin
wij leven. https://youtu.be/LpKa3Weso8k
Iedere vrouw heeft het recht om zich te beschermen tegen mogelijke aanranders en als de staat daar niet
voor zorgt, zoals dat momenteel het geval is, dan is het enige dat rest om het heft in eigen handen te
nemen. Helaas valt ook in ons land pepperspray in de categorie verboden wapens. Daarom ben je als
Nederlander al strafbaar als je pepperspray in je bezit hebt en zeker strafbaar als je het gebruikt zoals het
Deense meisje dat deed.
In Duitsland echter mag het wel gewoon legaal worden verkocht en de winkels net over de grens die dit
verkopen doen dan ook hele goede zaken. Het kopen en vervoeren van pepperspray in Duitsland is legaal,
maar het gebruik ervan tegen mensen is strafbaar. Busjes pepperspray zijn overal te koop, van online tot in
wapenwinkels en tankstations. In Nederland is de verkoop verboden, voor het bij je dragen van pepperspray
kan je een fikse boete krijgen die kan oplopen tot in de honderden euro's.
Het is natuurlijk diep triest dat we nu in een maatschappij wonen waar dergelijke dingen nodig blijken. Iedere
week opnieuw echter leert de praktijk dat vrouwen overal in Europa slachtoffer worden van op seks beluste
asielzoekers.
Je ogen sluiten voor de werkelijkheid en alleen maar “alles is liefde” prediken zal helaas in dit geval ook
geen slachtoffers voorkomen. Dat soort liefde moet nog altijd van twee kanten komen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10278:vrouwen-gedwongen-zichzelfte-verdedigen&catid=37:wereld&Itemid=50
Rusland reageert op luchtruimschendingsverhaal: “Propaganda.” Erdogan door Nederlands publiek
gekozen tot Dictator van het jaar
Teletekst kopt weer met “Nieuwe schending Russen van Turkse luchtruim. Russen uit op escalatie”.
De reactie van de Russen heeft teletekst (nog) niet getoond.
Die reactie van de Russen is resoluut: “Verhaal puur bedoeld
voor propaganda. De Turken hebben niet eens de radars om te
fixeren waar onze straaljagers zich bevinden. Een schending
zoals die waarvan ze ons beschuldigen is enkel visueel
waarneembaar. En dat visuele contact is er nooit geweest. De
Turken weten dondersgoed dat er niks geschonden is. Wij
hebben hun luchtruim niet geschonden en ook geen contact
met ze gehad (anders dan waarover het teletekst bericht rept)”.
Hollandse STAATS-omroep
Zojuist kwam het luchtruimschendingsbericht ook op de Hollandse STAATS-radio. Volgens goed
propagandagebruik werd enkel het Turkse standpunt gebracht, en niet het Russische. We mogen vanaf nu
met recht spreken over de NATO staatsomroep.
Zorgwekkende rol Turkije
De rol van Turkije wordt steeds zorgwekkender. Enerzijds lijken ze opdrachten uit te voeren om de Russen
te provoceren. Anderzijds lijken ze daar grote bedragen voor te eisen / krijgen. Anders kan de toezegging
om 3 miljard aan de Turken te betalen voor vluchtelingenopvang en hun nieuwe vraag om nog 5 miljard niet
gezien worden. Voorafgaand aan het neerhalen van het Russische militaire vliegtuig door de Turken
kwamen ook de verhalen de wereld in dat de Russen hun luchtruim zouden schenden. Het is niet te hopen
dat deze, dus waarschijnlijk valse, nieuwe beschuldigingen weer de opmaat vormen tot meer wapengekletter
van de Turken jegens de Russen. De Russen zullen niet blijven doorgaan met enkel een tomaten-boycot.
Wanneer gaat Mark Rutte karakter tonen?
Het wordt tijd dat Mark Rutte de Turken tot de orde roept, in plaats van slaafs achter de Amerikanen aan te
lopen waarvan bekend is dat die het liefst zoveel mogelijk chaos zien, van dood in verderf in het Midden
Oosten tot vluchtelingenchaos in West Europa. En het wordt tijd dat de Nederlandse staatsomroep de versie
van de hoogst onbetrouwbare Turken weergeeft maar ook die van de Russen.
Erdogan door Nederlands publiek gekozen tot Dictator v/h jaar
Met overweldigende meerderheid is Erdogan, de lieveling van de VS en de EU door het Nederlands publiek
uitgeroepen tot dictator van het jaar. Het zal wel niet geheel in het plaatje van de VPRO gepast hebben die
via Bureau Buitenland de verkiezing uitgeroepen had. Vandaar dat er waarschijnlijk nauwelijks meer
aandacht aan besteed is.
http://blikopnosjournaal.blogspot.nl/2016/01/rusland-reageert-op-nieuwe.html
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Nederland klaar om Amerikaanse opdracht uit te voeren (video)
Ons land speelt zoals zo vaak in de historie wederom een
handlangersrol in het plezieren van Wall Street en dat daarbij iedere
internationale wetgeving aan de laars wordt gelapt, is bijzaak.
Het land heeft geen eigen mening, geen eigen beleid en voert als
een domme idioot de opdrachten van de corporate elite uit door nu
ook Syrië te gaan bombarderen.
De bankiers van Wall Street en de aandeelhouders van de
megabedrijven bepalen het leven in de Westerse wereld.
En alsof dat niet genoeg is, wordt hun invloed de komende tijd nog vele malen groter door de nieuwe
verdragen die stiekem in de achtergrond tot stand komen zoals de beruchte TTIP.
Een aantal, via onder andere de Bilderberg Groep, geselecteerde corporate managers dienen formeel als
vertegenwoordigers van het volk en “regeren” ons land.
Het verkopen van hun ziel aan de duivel legt onze politici geen windeieren. Als voorbeeld nemen wij de
voorvechter van de arbeiders, de PvdA van Wim Kok.
Een man die zoals bijna alle politici het volk dat ze vertegenwoordiger verraden alsof het de gewoonste zaak
van de wereld is en zonder enige schroom of schaamte hun zakken vullen zoals wij al eerder schreven:
Hoe het beloningssysteem werkt voor dit soort bestuurders wordt nergens duidelijker dan wanneer we kijken
naar voormalig premier Wim Kok. De man die als premier verantwoordelijk was voor de Marianne Vaatstra
doofpot en die als vertegenwoordiger van het volk, de Partij van de Arbeid notabene, rijkelijk werd beloond
voor bewezen diensten.
Na de beëdiging van het kabinet-Balkenende I trad Kok, zoals hij een jaar eerder al had aangekondigd, terug
uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in
2003 enkele commissariaten, bij de ING Groep, TPG Post, Shell en de KLM.
Deze commissariaten leidden tot enige discussie en kritiek, doordat Kok tijdens zijn bewind kritiek geleverd
had op bestuurders van grote bedrijven en daarbij van "ordinaire zakkenvullers" en van "exhibitionistische
zelfverrijking" had gesproken. Als commissaris genoot hij niet alleen zelf royale inkomsten, maar nam hij ook
medeverantwoordelijkheid voor enkele verdere inkomensstijgingen.
Het gebeurt aan de lopende band dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers hun “politieke carrière”
gebruiken als springplank naar een persoonlijke verbetering:
VVD-Kamerlid Bart de Liefde neemt afscheid van de Tweede Kamer. Hij verruilt het Kamerlidmaatschap
voor een functie bij taxidienst Uber.
De VVD'er is niet het eerste Kamerlid dat het parlement tussentijds verlaat. Vorige week nog verraste D66'er
Wassila Hachchi door onverwacht haar vertrek mede te delen. Zij verkoos de campagne van de
Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton boven het lidmaatschap van de volksvertegenwoordiging.
Zolang ze nog wel in Den Haag bivakkeren voeren ze eenvoudigweg de orders van de corporate elite uit.
Zoals ratje Samson die zich nu voordoet als voorvechter voor de arbeiders, maar die ondertussen zijn
toekomst via de Bilderberg Groep allang heeft veiliggesteld.
Het zijn deze mensen die in opdracht van Amerika en de corporate belangen hebben meegewerkt en dat
nog steeds doen om een regeringswissel in Syrië te bewerkstelligen.
Een slapende bevolking accepteert de sprookjesverhalen van een wrede dictator zoals kinderen op de
kleuterschool vol overtuiging alle sprookjes geloven die hen worden verteld.
Alsof menselijk leed iets zou zijn waar de corporate managers in Den Haag zich ook maar iets van aan
zouden trekken? Heeft iemand hen ooit iets horen zeggen over de humanitaire ramp die plaatsvindt door het
onmenselijk optreden van landen zoals Saoedi Arabië en Qatar in Jemen?
De elite heeft primair hele andere belangen dan menselijk leed. https://youtu.be/50buRv1Fpms
Toen Amerika een aantal jaren geleden besloot dat de Syrische president Assad diende te verdwijnen om
een gaspijplijn van Qatar naar Europa te kunnen aanleggen, zijn ze onder andere begonnen met het in leven
roepen van ISIS.
ISIS dat ervoor had moeten zorgen dat Assad zou
verdwijnen, is intussen ontaard in een totale (geplande)
chaos.
Ons land heeft driftig meegewerkt aan het ondersteunen,
financieren, opleiden en bewapenen van allerlei duistere
groeperingen, zolang ze maar tegen Assad waren.
Het originele probleem was “een dictator” die niet wenste te
vertrekken waardoor de belangen van de corporate elite
werden geschaad.
Het resultaat van dit alles is een menselijke tragedie en een
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land dat net zoals Lybië volledig is verwoest. De Syrische infrastructuur is verwoest en een groot deel van de
bevolking is op de vlucht geslagen zoals we hebben gemerkt aan de stroom vluchtelingen.
Nu gaan de corporate managers in Den Haag het besluit nemen dat wij, Nederland, gaan bombarderen in
Syrië.
Daarmee heeft deze natie wederom een dieptepunt bereikt en schaart ook Nederland zich voorgoed in het
rijtje schurkenstaten dat maling heeft aan internationale regels en wetten.
Zonder enige mandaat wordt besloten de grenzen van een soeverein land over te steken om daar nog meer
dood en verderf te zaaien.
Wel zullen ze heel voorzichtig moeten zijn om geen ISIS oliekonvooien van “vriend Erdogan” aan te vallen.
Het zal dan ook even zoeken worden naar iets dat nog niet is vernietigd in Syrië zoals de recente beelden uit
Homs duidelijk maken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:nederland-klaar-omamerikaanse-opdracht-uit-te-voeren&catid=20:het-complot&Itemid=33

Frau merkel: “wir schaffen das!”
Herstel De Republiek ⋅ 29 Januari 2016
Bezet Duitsland zucht onder een loden last uit het verleden en zal zuchten onder
een loden last in de toekomst. De Geschäftsführerin van Deutschland G.m.b.H.
heeft met haar uitspraak gedaan waar ze voor is aangesteld.
De aandeelhouders Corporate D.C., Frankrijk en The Crown City London hebben
Merkel met de “Kanzler Akte” in de houdgreep.
Die zogenaamde kanseliersbrief heeft niemand ooit gelezen, dus we moeten uit
gaan van de serie artikelen die Egon Bahr als voormalig Minister onder
Bondskanselier Willy Brand in 2009, nog voor zijn dood, heeft geschreven in het blad Die Zeit Online.En we
zijn deze keer gewaarschuwd: twijfelen aan de integriteit van Egon Bahr is anti-semitisme; waarvan
akte.
Een citaat:
“Ein hoher Beamter hatte ihm (Willy Brandt) drei Briefe zur Unterschrift vorgelegt. Jeweils an die Botschafter
der drei Mächte – der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Großbritanniens – in ihrer Eigenschaft als Hohe
Kommissare gerichtet. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihrem
Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht
hatten.”
De ambassadeurs van de drie geallieerde bezettingsmachten worden dus door Egon Bahr “Hoge
Commissarissen” genoemd. De Militaire Gouverneurs van de drie bezettingsmachten hadden namelijk een
paar bindende voorwaarden gesteld aan de bekrachtiging van de Duitse grondwet van 12 mei 1949. Wat die
voorwaarden precies zijn, wordt door Bahr niet omschreven, met uitzondering van het buiten werking stellen
van artikel 146 van de Duitse grondwet. Dit Artikel 146 GG luidt als volgt:
“Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche
Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen
Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.”
De bezettingsmachten houden dus tot de dag van vandaag tegen dat: “eine Verfassung in Kraft tritt, die von
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist”, ofwel dat het Duitse volk nooit de
mogelijkheid zal krijgen in vrijheid over een eigen grondwet te beslissen. Dit betekent dat het Militaire bewind
de facto nog steeds van kracht is en dat de drie Hoge Commissarissen de uiteindelijke macht over het
verenigde Duitsland blijven uitoefenen. Frau Merkel wordt dan wel de machtigste vrouw ter wereld genoemd,
te zeggen heeft zij niets. Frau Merkel voert orders uit zonder tegen te stribbelen, want tegenstribbelen kost
haar niet slechts haar baan als “Geschäftsführer”.
Hoe zit dat in het “koninkrijk der Nederlanden”?
In principe, het zal u niet verbazen, komt het hier op hetzelfde neer. Ook hier is het niet de democratie die de
werkelijke besluitvorming voor haar rekening neemt. Geheel andere krachten bepalen de marsroute en
instrueren de “democratische ” instellingen in dit land, zoals parlement en kabinetten. Na de instelling van de
monarchie hebben in dit land 86 kabinetten de revue gepasseerd, met uitzondering van het Hitler-kabinet
van 1940-1945. Er is geen verschil tussen dat Hitler-kabinet en de overige 86 kabinetten.
Parlementariërs en ministers worden niet gekozen, maar voorgeselecteerd en benoemd. Voorgeselecteerd
door toekomstige collega’s die al door het systeem zijn ingepakt en benoemd door een ongekozen
staatshoofd, de regeringschef. De huidige regeringschef is een vermoedelijke telg van de Zur Lippe
Biesterfeld dynastie, zeker geen Oranje, zelfs niet eens een bastaard van Oranje. Door ‘s mans
onbeholpenheid is zijn twee jaar als staatshoofd geleden afgetreden moeder waarschijnlijk nog steeds
degene die de lakens uitdeelt. Namens een duistere macht, welke zich bedient van geld, macht, chantage,
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omkoping, nepotisme, drugshandel, geheime diensten, maffia-criminelen, religie, monopolies, u kunt de rest
zelf wel bedenken. Mevrouw “de prinses” in ruste beslist niets, doch voert uit. Iedereen chanteert iedereen
die denkt iets in de melk te brokkelen te hebben, van hoog tot laag en van links naar rechts.
Ook Nederland is bezet gebied en is als normaal functionerend land bij het opschorten van de Bataafse
Republiek in 1806 door de Franse bezetter opgedoekt. Het later door de koopman-koning bijeen geroofde
kapitaal is uitgebouwd tot miljardenvermogens, ondergebracht bij een verzameling oud-geld families met
criminele inslag onder aanvoering van de Zur Lippe B. criminelen. Crimineel, omdat men door
identiteitsfraude aan de macht is gekomen en gebleven.
Bezet Duitsland en bezet Nederland worden op termijn ingebracht in het herstelde Heilige
Roomse Rijk. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor “het koninkrijk” lijkt het beste
moment aangebroken als bekend wordt dat de regentes van het ongekozen staatshoofd haar
pappie Benno Zur Lippe B. in de hel op heeft gezocht. Als er een hel bestaat, kunnen ze
daar verder feesten. Het onbeholpen staatshoofd zal nog even door een ingevlogen legkip uit
de wind worden gehouden, maar ook dat is van korte duur.
Zolang iedereen zich nog druk maakt om immigranten en de randverschijnselen ervan, is er
voor de regerende kliek niets aan de hand en janken ze met u mee. U wordt geacht te
stemmen op degenen die de oplossing aan komen dragen van de problemen die ze zelf
hebben veroorzaakt. Dan bent u weer koest en kunnen zij weer vrolijk door.
Hier nog wat informatie over de duidelijke situatie in Duitsland:
Der Schwindel mit der Kanzlerakte
http://pdf.zeit.de/2009/21/D-Souveraenitaet.pdf
Dociel Nederland zit in hetzelfde schuitje, maar er is vrijwel niemand die het durft op te schrijven. De situatie
is namelijk zo overduidelijk, dat het wel niet waar zal zijn.
Zo rolt “het koninkrijk”.
DE REPUBLIKEINSE POST

Monsterlijke gaswolk met kracht van twee miljoen zonnen ligt op ramkoers met aarde
in: Universum Robin de Boer 31 januari 2016
Een onzichtbare gaswolk
van
spectaculaire
omvang ligt op ramkoers
met de Melkweg. De
gaswolk, die zich met
meer dan 1,1 miljoen
kilometer
per
uur
voortbeweegt,
bevat
genoeg energie om twee
miljoen nieuwe sterren te
vormen.
Mensen die nu leven hebben niets te vrezen, aangezien de botsing waarschijnlijk pas over 30 miljoen jaar
gaat plaatsvinden, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in The Astrophysical Journal.
De wolk is in 1963 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Gail P. Smith, en later naar hem vernoemd. De
Smith-wolk is door verschillende astronomen nauwkeurig onderzocht met behulp van de Green Bank
Telescope en de Hubble-telescoop.
Gehele avondhemel beslaan
Er zijn aanwijzingen dat de Smith-wolk al eens dwars door de schijf van de Melkweg heen is gevlogen. Met
behulp van de Hubble-telescoop hebben sterrenkundigen bepaald dat de wolk rijk is aan zwavel, wat erop
wijst dat het gevaarte in de Melkweg is gevormd. Volgens astronomen is de gaswolk ongeveer 11.000
lichtjaar lang en 2500 lichtjaar breed. Als de wolk vanaf de aarde met het blote oog was te zien, zou hij de
gehele avondhemel beslaan en 30 keer zo groot zijn als de volle maan.
Spectaculaire explosie
“Onze Melkweg bevat zo’n 100 miljard zonnen,” zei Andrew Fox van het Space Telescope Science
Institute in Baltimore. “Als de wolk ermee in aanraking komt, zal er een spectaculaire explosie volgen,
waarbij genoeg energie vrijkomt om twee miljoen nieuwe sterren te kunnen vormen.”
Rond onze Melkweg zwermen honderden hogesnelheidswolken als de Smith-wolk. Het zijn waarschijnlijk
overgebleven bouwstenen uit de tijd dat ons zonnestelsel nog in aanbouw was of de restanten van kleine
sterrenstelsels die miljarden jaren geleden zo dicht langs de Melkweg zijn gescheerd, dat ze aan flarden
werden getrokken.
Astronomen proberen nog altijd te verklaren waarom de Smith-wolk de Melkweg ooit heeft verlaten.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/monsterlijke-gaswolk-met-kracht-van-twee-miljoen-zonnen-ligt-op-ramkoers-met-aarde/
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Asielterroristen voeren jihad tegen ambulancebroeders en politie
Posted on 31/01/2016 by Fubar in Geen categorie, Immigratie // 2 Comments
Een Irakees wilde zelfmoord plegen met een groot mes.
Delen ze die uit in AZC-s of hoe komt ie daar aan? Hij had
waarschijnlijk een lullig sneetje want wilde niet naar het
ziekenhuis, maar maakte kabaal als een mohammedaans
speenvarken.
30 kolonisten, waarschijnlijk allen hoogopgeleide
ambulancebroeders, wilden de man zelf in de ambulance
stoppen. Dat wilden de Nederlandse ambulancebroeders
niet. Toen de politie de man mee wilde nemen stribbelde
die heftig tegen. Het was dus niet alsof die al half leeg gebloed was uit het schrammetje aan zijn pols.
Omdat de situatie dreigde te escaleren zag de politie zich genoodzaakt zich terug te trekken. Waar heb je
verdomme die pistolen voor? De vrouw van de man wilde hem wel snel in de ambulance hebben en een
neef van de man die over zijn toeren ging werd onwel, islamitische hysterie-psychose. Blijkbaar is de hele
extended family naar hier gekomen. Wat vreemd is want Irak is gewoon veilig. Veilig voor sjiieten in sjiitisch
deel, veilig voor soennieten in soennitisch deel, en veilig voor Koerden in het Koerdisch deel. Gewoon
nieuwe grenzen trekken en klaar.
De man wilde zich van het leven beroven vanwege de onmenselijke omstandigheden, geen geld om naar de
hoeren te gaan of druks te kopen en belabberd Nederlands voer, en hij slaapt ook nog eens slecht.
Noord Hollands dagblad >> plus jankvideo
Telegraaf >> AD >>
http://fubar.mobi/2016/01/31/asielterrororisten-voeren-jihad-tegen-ambulancebroeders-enpolitie/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=fubar&utm_term=islam+eu&utm_cont
ent=islam+eu+eussr`

Intelligentieniveau in kaart gebracht
Dat de huidige invasie, zeg maar gerust aanval op ons land, het onderwijs nadelig zal beïnvloeden lijdt geen
twijfel. Velen komen uit landen waar niet tot nauwelijks onderwijs gegeven wordt en het IQ helpt ook niet
mee. Thilo Sarrazin gaf al het verband aan tussen etnische oorsprong, intelligentie, en de gevolgen daarvan
voor een land als het gemiddelde IQ daalt.
http://fubar.mobi/2016/01/29/ook-kindertjes-de-dupe-van-islaminvasie-onderwijs-verwoest/
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Europese belastingbetalers financieren seks migranten met kinderen
‘Europese asielindustrie verdient miljarden aan immigratie miljoenen moslims, en maakt speciale
uitzonderingspositie voor hen mogelijk’
Europa hanteert hoge straffen voor pedofiele seks, behalve als
je het ‘juiste’ geloof en de ‘juiste’ afkomst hebt.
Overal in Europa is seks met minderjarigen strafbaar. Voor
islamitische asielzoekers worden echter andere regels
gehanteerd. Die blijken in bijvoorbeeld Denemarken in staat te
worden gesteld om op kosten van de belastingbetaler met hun –
soms zeer jonge- bruidjes seks te mogen hebben. Ook hieruit
blijkt hoezeer de Europese gevestigde orde de islam in alles een
bijzondere uitzonderingspositie geeft.
De grote Deense krant Metro Express berichtte enkele dagen
geleden dat minderjarige en alleenreizende vluchtelingenkinderen in speciale centra worden ondergebracht.
De afgelopen tijd melden pas aangekomen vluchtelingen zich bij de autoriteiten met de mededeling dat ze in
hun thuisland met een van die jonge meisjes of jongens legaal zijn getrouwd.
In plaats van het Europese recht te hanteren, namelijk dat kinderhuwelijken en pedofiele seks zijn verboden,
blijken deze moslimmigranten op hun wenken te worden bediend en mogen ze op kosten van de Deense
belastingbetalers van vrijdag tot zondag bij hun ‘vrouwen’ zijn om seks met hen te hebben.
Toen het nieuws naar buiten lekte ontstond er een storm van verontwaardiging onder de Deense bevolking.
Politici haastten zich te verklaren dat gearrangeerde en gedwongen kinderhuwelijken niet verenigbaar zijn
met de Deense wetten. Desondanks schrijven steeds meer kranten dat islamitische asielzoekers overal een
uitzonderingspositie hebben gekregen en zich in het weekend naar hartenlust seksueel mogen uitleven op
kinderen.
Met dank aan asielindustrie
Overigens is dit zeker niet het eerste geval van het heimelijk toestaan van pedofilie door Europese politici. In
Duitsland bestaan dit soort regelingen al veel langer, en ook Nederland is om deze reden al eens eerder
negatief in het nieuws geweest. Volgens de Duitse auteur en voormalige FAZ hoofdredacteur Udo Ulfkotte
zit de Europese asielindustrie hierachter, die immers miljarden verdient met het binnenhalen van miljoenen
moslims. Zonder de pro-immigratie lobby van ‘vluchtelingen’organisaties zouden dit soort wantoestanden
hier niet mogelijk zijn.
‘Extreemrechts’ versus ‘multiculti’
Het uiten van kritiek hierop plaatst politici, journalisten en bloggers onmiddellijk in de hoek van
‘extreemrechts’. ‘Onze’ leiders en regeringen hebben dan ook overduidelijk de meeste traditionele Europese
waarden in de vuilnisbak gegooid, en zijn zelfs bijzonder trots op het geïslamiseerde ‘multiculti’ continent wat
ze hebben geschapen.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Europese-belastingbetalers-financieren-seks-migranten-met-kinderen

Amerika waarschuwt EU: stop ‘epidemie van valse paspoorten’
Posted on 28/01/2016 by Fubar
door Elif Isitman 28 jan 2016
De Verenigde Staten hebben vijf lidstaten van
de Europese Unie gevraagd de ‘epidemie aan
paspoortfraude’ te stoppen. Als dat niet lukt,
kunnen burgers van die landen mogelijk het
recht om visumvrij naar de Verenigde Staten te
reizen, verliezen.
De Europese handel in valse paspoorten loopt
dermate uit de hand, dat de Amerikanen vijf
EU-lidstaten een ultimatum hebben gesteld. Nederland heeft de waarschuwing niet gekregen, het gaat om
de landen Frankrijk, België, Duitsland, Italië en Griekenland, schrijft Politico.
Elsevier >>
http://fubar.mobi/2016/01/28/amerika-waarschuwt-eu-stop-epidemie-van-valse-paspoorten/
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Stukje zeer relevante geschiedenis aangaande de huidige islamisering van Europa in de 21ste eeuw.
De heilige opdracht van de hadiith, dat is ‘een stuk tekst over
een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’.
In de hadith wordt een zeer duidelijke opdracht gegeven door
de profeet Mohammed, zelf aan alle moslims die er ooit zullen
leven. De opdracht luidt dat men ooit de gehele wereld dient te
veroveren maar dat het vooral om vijf steden gaat.
Het betreft de vijf christelijke metropolen van de zevende
eeuw. Mohammed verwachtte dat als de islam die vijf steden
zou veroveren het christendom (de grote concurrent van de
islam) zo goed als verslagen zou zijn.
Het betreft de steden:
Rome – Constantinopel – Alexandrië – Antiochië - Jeruzalem
Toen men aan de profeet vroeg welke stad het allerbelangrijkst was om te veroveren antwoordde hij: “De
stad van Heraclius”.
Heraclius was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat
Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van
Heraclius heeft het, met zijn verschillende heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw
uitgehouden. In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk
van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het een van de eerste
prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft.
Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst
aangevallen. De islam bestond nog maar net maar wist al enorme legers op de been te brengen en was
vrijwel direct een serieuze bedreiging voor het christendom.
De islamitische krijgsheren begeerden alle vijf de steden en wilden deze zo snel mogelijk veroveren.
Alexandrië en Antiochië werden al voor (!) 645 ingenomen. Jeruzalem werd niet veel later veroverd door de
moslims en die stad bleef eeuwen onder islamitische overheersing totdat de Eerste Kruistocht de stad wist te
ontzetten van haar bezetting.
Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van
een turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden.
De eerste aanvallen op de vijfde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade
aan en weten zelfs Rome eens volledig te plunderen. Alleen door de hoge muren valt het Vaticaan niet en
weet het christendom te overleven en daarmee de europese cultuur. Maar omdat Sicilië wel valt en 300 jaar
onder islamitisch bewind moet leven blijven er eeuwenlang aanvallen op zuid-Italië uitgevoerd worden.
Na 1400 jaar islamitische jihad-imperialisme hebben de moslims nog altijd dezelfde wens. De vijf heilige
steden veroveren. Drie daarvan hebben zij stevig in handen. Één er van (Jeruzalem) was eeuwen in hun
handen maar is tegenwoo tieme vernedering voor moslims en reden om er van uit te gaan dat langdurige
vrede in het Midden-Oosten onmogelijk is. De vijfde is Rome. Een stad die in de eeuwen na de val van
Constantinopel is uitgegroeid tot absoluut centrum van het christendom maar waar tegenwoordig de snelst
groeiende religie de islam is, in combinatie met een steeds grotere europese atheïstische bevolking die een
totale desinteresse toont voor zowel haar christelijke roots als voor de gewelddadige imperialistische
geschiedenis van de islam.
Door Karel Martel
http://liefdevoorholland.com/stukje-zeer-relevante-geschiedenis-aangaande-de-huidige-islamisering-vaneuropa-in-de-21ste-eeuw/

Tactiek van de ultieme overwinning
K.M.
Honderd overwinningen halen in honderd slagen is niet de hoogste uitmuntendheid; het leger van de vijand
onderwerpen zonder strijd is de hoogste uitmuntendheid.
Daarom verslaat een vaardige generaal de vijand zonder slag; neemt vijandelijke steden zonder ze aan te
vallen en werpt de vijand omver zonder een lange oorlog te voeren. Zijn doel moet zijn het keizerrijk intact in
te nemen. De wapens zullen dan niet bot worden en de winsten zullen intact zijn. Dat zijn de principes van
het plannen van aanvallen.
De Chinese filosoof en generaal Sun Tzu ca. 544 v.Chr. - ca. 496 v.Chr jiaxiang: Shandong, Huimin
Dit is de tactiek van de huidige islamisten. Daar waar 1400 jaar strijd tussen de islam en Europa die laatste
niet op de knieën kon krijgen lukt het deze keer waarschijnlijk wel door middel van de niet-militaire manier,
namelijk via demografie en massa-immigratie.
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Nu ook Amerika in ban van vreemde geluiden (video)
Een paar weken geleden werd in Nederland over bijna niets anders
gesproken dan de vreemde geluiden in de lucht.
Nu is het vooral de beurt aan de Amerikaanse oostkust waar
vreemde geluiden worden gehoord en “sonic booms” waarbij alles
schudt en trilt als bij een aardbeving.
Enkele dagen geleden ontvingen wij het volgende bericht van iemand
die zich aan de oostkust van Amerika bevindt.
“Just wanted to let you know there are a series of loud sonic booms
that are going on all across the east coast of the US, they are shaking the earth and everything”.
Een combinatie van vreemde geluiden en het gevoel alsof je midden in een aardbeving terecht bent
gekomen, terwijl dat niet het geval is.
Enige weken geleden hoorde je ook in Nederland niets anders dan mensen die vreemde geluiden in de
luchthadden gehoord. Nu is het hier weer wat afgezwakt, maar in andere delen van de wereld duikt het nu
dus weer op, zoals in Amerika.
Er lopen eigenlijk een aantal fenomenen door elkaar heen. We hebben de vreemde geluiden zoals we die in
Nederland hoorden, maar wat men in Amerika ook hoorde waren zogenaamde “sonic booms” en het gevoel
alsof men in een aardbeving terecht was gekomen omdat alles trilde.
Het standaard antwoord van de autoriteiten is altijd dat er ergens een vliegtuig door de geluidsbarrière is
gebroken.
Wanneer er ergens een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat dan zal dat echt niet langs de gehele
Amerikaanse oostkust te horen zijn.
Een voorbeeld van wat er in Amerika waar te nemen was, is te zien in de volgende video:
Een paar mensen die in een auto zitten, een heel merkwaardig geluid horen in de lucht en een auto die heen
en weer gaat waardoor zij ervan overtuigd zijn dat ze in een aardbeving terecht zijn gekomen.
Deze video is gemaakt in New Jersey en het bericht dat wij ontvingen is afkomstig uit South Carolina.
https://youtu.be/zehgg0gVWvc
Enkele dagen daarvoor werden bewoners van El Salvador opgeschrikt door dezelfde “sonic booms” en
vreemde geluiden.
Al met al duurde dit ongeveer drie uur en een voorbeeld van hoe het daar klonk, is te horen in de volgende
video. https://youtu.be/9Tad_cqzS4Y
Het verschijnsel van “sonic booms” zoals zich dat enkele dagen geleden in Amerika voordeed, hadden we
ook in 2013 in ons land en wel in Friesland.
Ook toen stond overal de telefoon roodgloeiend van mensen die meldingen maakten van aardbevingen
terwijl er geen aardbeving was.
"Daar zat ik dan vanmiddag. Thuis in Friesland, rustig een beetje aan het werk achter mijn laptop. Totdat
gerommel aan de tussendeur mij liet schrikken. De honden sloegen direct aan. Het gegrom en geblaf,
maakte mij nog angstiger. Het leek net of er iemand aan de andere kant aan de deur aan het schudden was.
Er flitste van alles door mijn hoofd.“Staat de achterdeur nog open? Is er iemand via de achterkant bij ons
naar binnen gedrongen? Hellup!!”
Verschrikt bel ik mijn partner om te vragen wat het kon zijn. Ik, angsthaas als ik ben, durfde niet zomaar te
gaan kijken. Hij zei dat het misschien tocht zou kunnen zijn die door de brievenbus kwam. Nee dus, want die
zit potdicht. Nou ja, het zal wel niks zijn, want als er daadwerkelijk iemand in huis bleek te zijn, dan had hij of
zij de tussendeur wel opengedaan, lijkt me.
Ineens werd alles duidelijk toen dit bericht mij onder ogen kwam. Een soort aardbeving in Friesland.
Trillingen van lucht, maar niemand weet waarvan of waardoor het komt. Bizar, maar waar. Het moet niet
gekker worden. Ik was niet de enige die zich lam is geschrokken, want ook op Twitter brak de hel los, zo het
schijnt. Wel bijzonder om nu te kunnen zeggen dat ik een “aardbeving” heb overleefd. Hallelujah!"
Wat we toen in Friesland zagen, was klaarblijkelijk een voorproefje voor wat er verder nog ging komen.
Datzelfde fenomeen, gekoppeld aan de steeds verder toenemende vreemde zoem- of bromgeluiden, doet
zich nu overal ter wereld voor.
In de volgende video wat voorbeelden van vreemde geluiden zoals die overal ter wereld in de maand januari
te horen waren. Voorbeelden uit Amerika, Canada, Engeland, Schotland, Dubai, Singapore, Noorwegen en
Polen. https://youtu.be/mTOQvDzihTU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10285:nu-ook-amerika-in-ban-vanvreemde-geluiden&catid=37:wereld&Itemid=50
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Zelf opladende batterij raakt nooit leeg (video)
Stel je voor dat je een batterij hebt die altijd werkt en nooit opgeladen
hoeft te worden dan zou dit behoorlijk revolutionair zijn.
Deze batterij bestaat nu en wordt op de markt gebracht door een Iers
bedrijf dat al 15 jaar lang werkt aan het concept van vrije energie.
Wij kennen Paul Harmans van de website Energy Catalizer NL.
Wij ontvingen van hem het volgende bericht (dank!):
Heb je de laatste maanden de info over het Ierse bedrijf Steorn en
hun Orbo producten gevolgd?
Steorn werkt al 15 jaar aan vrije energie en heeft uiteindelijk een batterij weten te vervaardigen die nooit leeg
raakt.
De batterij bestaat uit diverse lagen materiaal die elkaar blijkbaar onderling beïnvloeden en daardoor stroom
opwekken, of het materiaal vangt van buiten energie (nulpuntenergie?) op en geeft dat weer af in een
voltage.
Deze batterij zit inmiddels in twee producten die ze verkopen, voor een prijs die behoorlijk is, maar er zit 15
jaar ontwikkeling en een hoop eigen geld in, dus niet zo vreemd dat het in eerste instantie duur is.
De roze pilletjes van de farma maffia zijn vaak ook stervensduur en stellen niets voor (ze werken vaak niet
eens, of je moet de bijwerkingen als nuttig zien), maar er zit zoveel onderzoek in volgens de farma boys en
dat moet natuurlijk terugverdiend worden. Iets dat we allemaal (nou ja, sommigen niet) heel normaal vinden.
Zodra iemand met iets komt zoals Steorn, dan opeens schreeuwen de sceptici moord en brand en is het
hoge aanschafbedrag volgens hun een 100% duidelijke aanwijzing dat het om fraude gaat. Afijn, ondanks de
sceptici worden de producten van Steorn massaal gekocht en verscheept. Veel kopers willen het grondig
testen om te kijken of de bewering van Steorn klopt.
Lijkt me een terechte actie, eerst testen, dan pas blèren dat het niet werkt, of daarna eerlijk toegeven dat het
wel degelijk doet wat wordt beloofd.
Ik heb de volgende vertaling gemaakt over het feit dat de Irish Times aandacht heeft besteed aan Steorn en
een product heeft gekocht om dat te testen. Dat zouden meer media eens moeten doen!
“We trachten een batterij te verkopen die nooit leeg raakt”
“Dit is het onmogelijke in een doosje”
“Als het gedurende een maand werkt, dan is het een zeer goede batterij, als het
gedurende twee maanden werkt dan grenst het aan magie, werkt het gedurende
drie maanden dan is het magie… we geven 12 maanden garantie”
“Onze enige optie als een bedrijf nu, is het vervaardigen van producten, omdat alle
andere wegen doodliepen”
“We ontdekten dat we elektromagnetische velden konden vertragen en versnellen,
welke traditioneel op de snelheid van het licht bewegen, en toen we dat deden
kregen we deze energieafwijkingen… we denken dat we tijd in energie omzetten”
(Shaun voegt daar in de video aan toe dat dat vreemd klinkt, “maar,” zegt hij, “we [de wetenschap] begrijpen
zwaartekracht ook nog steeds niet.” Vert.)
Dat zijn slechts een paar citaten van de CEO van Steorn, Shaun McCarthy, welke gastheer was van een
journalist van de Irish Times, hem een rondleiding gaf in de gebouwen van Steorn in Dublin en hem wat
Orbo producten liet zien waarbij ze spraken over de Orbo technologie.
Het is een zeer interessante video, het geeft een goed idee van wat er bij Steorn gebeurt en het geeft wat
inzicht hoe het is voor het bedrijf dat de afgelopen tien jaar te maken had met een intens scepticisme toen
het hun beweringen publiekelijk maakte. https://youtu.be/-mspywNIPpE
Aan het einde van de video wordt beweerd dat de Irish Times de Orbo cube in 2016 gaat testen, dus dat is
weer een andere bron die helpt om het bewijsmateriaal betreffende deze technologie op te stellen. Ik hoop
dat de Ocubes binnenkort verzonden zullen worden, we hebben een Ocube besteld om die bij E-Cat World
te testen, dan kunnen we eindelijk concrete ervaringen met deze technologie opdoen.
UPDATE: Er is bij de video een begeleidend artikel van de Irish Times:
Shaun McCarthy zegt daarin oa: “Alles dat we kunnen zeggen is dat de energie niet minder wordt of
ontrokken wordt aan een bekende energiebron, maar het is zo dat er grote hoeveelheden energie zijn die we
in wetenschappelijke termen ‘donkere energie’ noemen.”
Prof Luke Drury, een natuurkundige aan het Dublin Institute of Advanced Studies sprak ook met de Irish
Times en zei: “Echt, wat Steorn zegt is dat zij massa kunnen creëren uit niets… Materie en energie
verschijnen niet zomaar spontaan uit het niets, en het verdwijnt ook niet zonder een spoor achter te laten.”
(Opmerking Vert. Als Prof Luke Drury of zijn instituut nu eens een Ocube bestellen en het zelf rigoureus
testen, zouden ze niet dan pas het recht hebben om het te verwerpen als zijnde onzin? Of…)
Meer hier.
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Opmerkingen Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Er bestaat een lange lijst van inmiddels bestaande(!) technologische zaken waarvan de wetenschap in de
laatste 100 jaar absoluut zeker was dat die pertinent onmogelijk waren:
In het verleden heb ik net als Frank van E-Cat World, Steorn lange tijd gevolgd. Ooit boden ze een kleine
spoel aan waarmee iedereen kon experimenteren en kon meten dat er daadwerkelijk energie werd opgewekt
zonder dat er een energie-input nodig was. Ik heb toen, net als Frank nu voor de Ocube heeft gedaan, onder
de bezoekers van mijn website (een andere dan deze E-Cat website) geïnteresseerden gezocht en
gevraagd of zij een bedrag wilden overmaken zodat we gezamenlijk een dergelijke spoel konden kopen. Ik
had ook een elektrotechnicus gevonden die de spoel aan zijn meetapparatuur wilde hangen. Helaas was de
vraag naar deze kleine spoel zo gigantisch dat Steorn er niet mee doorging en de zaak cancelde.
Nu heeft Steorn een doorbraak, de producten die ze verkopen zijn de Ocube en een Ophone. De prijzen zijn
inderdaad behoorlijk, maar Steorn zegt daar dan ook over dat deze producten niet voor iedereen zijn, ze zijn
in eerste instantie bedoeld voor mensen en instellingen die ze willen testen of als eerste met iets dergelijks
op zak willen lopen. Na 15 jaar ontwikkelen en een grote investering is dit in eerste instantie de prijs. De
technologie is natuurlijk in ontwikkeling en momenteel is er een groot Iers bedrijf dat een elektronische
sigaret op de markt brengt en een overeenkomt met Steorn heeft gesloten om de Orbo techniek in hun
producten toe te gaan passen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:zelf-opladende-batterij-raaktnooit-leeg&catid=38:wetenschap&Itemid=51

Epicentrum van zika-uitbraak ligt in gebied waar vorig jaar genetisch gemodificeerde muggen zijn
vrijgelaten
in: Buitenland Robin de Boer 30 januari 2016
Het aantal mensen dat is besmet met het zikavirus
groeit
heel
erg
snel.
De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht
dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse
continent zal opduiken. Een oplossing is
voorlopig niet voorhanden.
De WHO vreest dat zo’n drie tot vier miljoen mensen op het Amerikaanse continent besmet zullen raken,
onder wie 1,5 miljoen Brazilianen. Het virus wordt overgebracht door muggenbeten en is niet erg bedreigend
voor volwassenen. Bekende symptomen zijn koorts en uitslag. Zwangere vrouwen die het zika-virus
oplopen, hebben een grotere kans op een kindje met een te klein hoofd. In Brazilië, het land dat wordt
gezien als het epicentrum van de uitbraak, werden vorig jaar 3500 baby’s geboren met onvolgroeide
hersenen. Dat kan leiden tot een verstandelijke beperking of een vroege dood.
Averechts effect
De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC adviseert zwangere vrouwen voorlopig niet naar gebieden te gaan
waar ze het zika-virus kunnen oplopen. Het RIVM heeft 12 meldingen ontvangen van besmettingen.
De Braziliaanse overheid heeft opdracht gegeven in recordtempo een vaccin te ontwikkelen. Volgens
Amerikaanse wetenschappers kan het nog zeker enkele jaren duren voordat het medicijn op de markt ligt.
Het Britse bedrijf Oxitec doet sinds juli 2012 proeven in Brazilië met een genetisch gemodificeerde tijgermug
in een poging het aantal gevallen van knokkelkoorts terug te dringen. Dit insect verspreidt onder meer het
dengue- en zika-virus.
Het bedrijf probeerde de verspreiding van het dengue- en zika-virus te beheersen, maar het vrijlaten van de
muggen lijkt juist een averechts effect te hebben gehad. De genetisch gemodificeerde muggen werden
namelijk vrijgelaten in de regio Juazeiro, waar ook veruit de meeste besmettingsgevallen zijn geconstateerd.
Herpesvirus
Oxitec maakte een gen met een stukje DNA van het herpesvirus en de E. colibacterie en plaatste dit in het
DNA van de tijgermug. Zodra het mannetje paart met een wild vrouwtje, treedt het genetisch gemodificeerde
stukje DNA in werking. Het zorgt ervoor dat vrouwelijke nakomelingen niet kunnen vliegen en paren.
In Florida, Maleisië en Brazilië keerden mensen zich tevergeefs tegen de vrijlating van miljoenen genetisch
gemodificeerde muggen.
Ironisch genoeg stelde het MIT Technology Review afgelopen week voor een uitbraak op het westelijk
halfrond te bestrijden met behulp van genetische modificatie. De Braziliaanse stad Piracicaba heeft
aangegeven meer genetisch gemodificeerde muggen van Oxitec te gaan inzetten.
[The Anti-Media]
http://www.ninefornews.nl/epicentrum-van-zika-uitbraak-ligt-in-gebied-waar-vorig-jaar-genetischgemodificeerde-muggen-zijn-vrijgelaten/
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Geheime-Genootschappen: De Khazariaanse maffia in de tang..!
Heb je geen notie wat de ‘Khazariaanse maffia’ behelst, dan
zou je tóch dit stuk kunnen lezen. In de eerste plaats omdat
het op zichzelf staat, en daarnaast omdat het naadloos
aansluit op onze eerdere stukken over het Rothschild
Zionisme.
Het
ontstaan
van
dit
Zionistische
camouflagenetwerk, dat ZONDER ZICH OOIT TE TONEN,
in staat bleek de wereld te veroveren. Jazeker, natuurlijk met
geld, namelijk de US-dollar, die na de verovering van de
dollar, al snel de petro-dollar moest worden. Het Khazarenzionisme lijkt een diep besmettelijke ziekte, die TOTAAL
NIETS met het Jodendom te maken heeft.
Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president
Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het
‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…
Integendeel, het Jodendom, het wáre Jodendom, verafschuwt het Khazariaanse Zionisme als geen ander
kwaad. Dit Zionisme is er zelfs in geslaagd, zich volledig parasitair op het Jodendom te ‘plakken’, waardoor
velen in de wereld in de war zijn. Door de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog ook wég willen blijven
van alles, wat ook maar in de buurt komt van het pijn doen van het Joods leed uit die tijd. Maar snap je dat
PRECIES DÁT de perfecte camouflage is voor deze Khazariaanse maffia..?
Wil je compleet en goed beslagen aan dit artikel beginnen, is het eigenlijk wel noodzakelijk, dat je de
informatie zoals we die in 2 voorgaande artikelen over dit verwoestende fenomeen’ hebben gevat, tot je
neemt. Het eerste gaat over de geschiedenis van het ontstaan van dit Rothschild-Zionistische-Khazariaanse
gedrocht (), terwijl je in dit artikel (HIER) kunt lezen over de verovering van de VS en het daarna verschuilen
van het Rothschild-Zionisme IN de STAAT Israël.. We plaatsen hier nog maar eens de foto en quote van
Auschwitz-overlevende Hajo Meyer, die preciés laat zien wat we je hier in een paar alinea’s trachten
duidelijk te maken..
Enfin, deze Khazariaanse maffia is té lang aan het bewind geweest; velen in de wereld van vandaag, wéten
wat hier speelt, onderkennen de macht van deze octupus-parasiet, die manipuleert, organiseert, verwoest en
GEEN ENKEL erbarmen kent, geen medeleven noch medemenselijkheid.. Lees jezelf in en laat je niet meer
beetnemen door dit camouflage-verhaal.. Kijk erdoor héén en ontmasker de angsthazen die menen zich te
moeten camoufleren om hun vuil-vernietigende spel te spelen..! Het is óver.. Lees hieronder waar we nu
staan in deze ‘strijd’..
Khazariaanse maffia in de tang
2016 © Preston James, Ph.D - deze vertaalde versie © WantToKnow.nl/.be
De Khazariaanse maffia (KM) verliest elke dag meer macht. Als burger kun je meer surveillance en
intimidatie van de lokale politie verwachten, die hun bevelen en ‘binnenlandse terroristische lijsten’ van
Homeland Security (DHS) ontvangen. Hoeveel macht heeft de KM nog? Is de KM krachtig genoeg om een
grote oorlog in het Midden-Oosten te beginnen, of een nucleaire Derde Wereldoorlog, om de aandacht van
het dreigende verlies van wereldhegemonie af te leiden? Er komen berichten binnen over China, dat de
internationale handel van de KM in de Stille en Atlantische oceaan aan banden heeft gelegd.
Een beeld’ van en uit de London City, het bolwerk van het financieel RothschildZionistische bolwerk De ‘Grote Draak’, de vermeende geheime god van de Rothschild
Khazariaanse Maffia en de grootste parasiet in de geschiedenis van de mensheid..!
Worden deze superintelligente Draco’s wereldwijd ‘overpowered’ door een andere,
krachtiger groep, een meer mensvriendelijke groep..?
China heeft een ultimatum gesteld. Minder handelsschepen tot dat de USG de geheime
overeenkomst (Secret Reset Agreement) nakomt die ze tijdens recente G20bijeenkomsten met het IMF en de Wereldbank hebben gemaaakt. De ‘Baltic Dry
Shipping Index’ staat op minder dan de helft van hun hoogtepunt. De prijs van een vat
ruwe olie is gedaald tot $30 per vat of minder; en in Canada brengt via fracking
geproduceerde olie, nog slechts US$10 per vat op. Mensen kochten teleurstellend weinig, tijdens kerst in de
VS en veel winkelketens sluiten overal winkels, waaronder 269 (!) van het puisant-rijke Wal-Mart concern.
(HIER).
Door de olieprijzen staan oliederivaten van de grote banken in Wall Street onder extreme druk. Zo ook de
Amerikaanse Petrodollar. Niets lijkt te helpen. Niet de massale afgifte van dollarbiljetten bij
reddingsoperaties (we tellen er 7 en dat kunnen er nog meer worden), het geheime ‘Treasury Exchange
Stabilility’ fonds (ESF), de buitenlandse bank reddingsoperaties, of het ‘Plunge Protection Team’: een
werkgroep specifiek gericht op het voorkomen van nieuwe beurscrashes, dat een massa aandelen kan
aankopen.
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Het particuliere Rothschild Khazariaanse Centrale Bank Fiatgeldsysteem is onhoudbaar en de Petrodollar is
een middel dat het Westen versterkt om oneerlijk voordeel te behalen t.o.v. de rest van de wereld.
Verschillende buitenlandse naties hebben hun goud teruggevraagd, dat is opgeslagen bij de Federal
Reserve, maar slechts een gedeelte is teruggekregen omdat de gewelven nu blijkbaar leeg zijn. China en
Rusland hebben grote hoeveelheden goud en zilver gekocht, waardoor ze een enorm voordeel hebben als
het Ponzi schema van het Federal Reserve Systeem ineenstort.
COMEX-goudpapier wordt verondersteld 100% door echt goud gedekt te zijn. Nog zo’n deel van het Federal
Reserve System dat een ijsberg heeft geraakt en aan het zinken is. De top van de Khazariaanse Maffia lijkt
in het nauw gedreven. Ze beweren direct voor Lucifer te werken, hun nieuwe opkomende god (ze noemen
dit “Lucifer Rising”). Sommigen in deze kleine cirkel beschrijven Lucifer als een afvallige kracht die mensen
direct zal laten vallen zodra ze geen nuttig doel meer dienen. En dat is wat nu lijkt te gebeuren. Het lijkt erop
dat hun god hen gaat teleurstellen. Wat valt er anders te verwachten van het pure kwaad?
Het leegplunderen van de US-dollar door de KM, heeft
kunnen gebeuren, doordat de HELE WERELD olie MOEST
verhandelen in US-dollars.. Vind je het gek dat Khadaffi, die
hier een einde aan wilde maken, een kopje kleiner gemaakt
moest worden van de KM?
Als je met de duivel danst, zal je brandplekken krijgen…!
De mensen aan de top met macht, status en rijkdom dienen
als wegwerpartikelen wanneer ze niet langer nodig zijn. Ze
zien het nooit aankomen. Het lijkt erop dat een nieuw
monetair systeem wordt opgezet voor de wereld en het is onwaarschijnlijk dat de Khazariaanse maffia mag
meespelen.
Voordat de Chinese handel daalde eiste China dat hun Renminbi werd toegevoegd als betaalmiddel in de
mand van wereldvaluta’s. We weten dat de Renminbi door goud gedekt is en in het mandje van valuta’s de
Petrodollar zal gaan vervangen die nu nog als wereld reservevaluta fungeert. De Japanse regering heeft
toegestemd onderdeel te worden van de door de Chinezen opgerichte Aziatische Infrastructuur
Investeringsbank (AIIB). Als deze berichten kloppen, dan betekent dit dat Khazariaanse Maffia in een hoek
zijn gedreven. Volgens melding van Intelbronnen is de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank het
bancaire apparaat waardoor de reset zal worden geactiveerd en deze bank is begin januari 2016
operationeel geworden.
Worden de Secret Reset Agreement afspraken die zijn gemaakt in 2013 werkelijk nagekomen, dan is dat
voor de G20 landen, met name de VS, het teken dat de Khazariaanse Maffia (KM) verwijderd wordt van hun
positie in de Wereld Centrale Bank. Blijkbaar is de aanvaarding van de Chinese Renminbi als onderdeel van
het mandje van internationale valuta’s nodig. De Petrodollar als de wereld reserve valuta moet verdwijnen.
De KM lijkt vanuit vele richtingen aangevallen en het verlies aan controle maakt hen wanhopig. Als ’s
werelds grootste misdaadsyndicaat zich in het nauw gedreven voelt zou men verwachten dat het nog
drastischere maatregelen neemt om te proberen de controle te herpakken. Of is de tegenkracht te groot?
Voor de eerste keer zijn meerdere vijanden opgestaan tegen de KM. En twee van hen zijn erg krachtig.
De eerste krachtige vijand is de Russische Federatie.
Poetin en de Russische Federatie hebben KM nu volledig schaakmat gezet, zowel in de Oekraïne, als in
Syrië en ze zijn nu bezig ISIS te vernietigen door de superieure kracht en aanvallen vanuit de lucht. De
andere krachtige tegenstander lijkt het Amerikaanse volk te zijn, een goed gewapende, maar slapende reus,
die nu snel wakker wordt. De macht van de Amerikaanse massa is te wijten aan de alternatieve media op
het internet. Het internet brengt ongelooflijke snelheid. Amerikanen ontdekken eindelijk dat alles uit de mond
van de gekozen politici propaganda, grote leugens en valse-verhalen zijn.
En de recente slechte economie en de massale werkloosheid sinds 2008 hebben verraderlijke
vrijhandelsovereenkomsten en twee illegale, ongrondwettelijk ‘Wall Street Bailouts’ mogelijk gemaakt. Het
spontaan opkomend populisme is een gevolg hiervan. Dit populisme is niet alleen nooit eerder
voorgekomen, het wordt nu begeleid door een stijgende woede tegenover de domme carrière politici uit
Washington.
De KM heeft valse-vlag-aanvallen over de hele wereld ingezet. Schietpartijen in
wapenvrije zones die zijn gehypet door de ’Controlled Major Massamedia’ (CMMM) en
bomaanslagen, zoals bij het Murrah Building in Oklahoma City op 19 april 1995 of in het
World Trade Center in New York op 11 september 2001. Het doel is altijd om meer
macht aan de centrale overheid te rechtvaardigen zodat zij de KM zelf en hun agenda
kunnen beschermen. De Patriot-Act lag klaar in de kast , toen 11 september in aantocht
was..
Maar raakt de KM in de knel..?
Er zijn meer onderzoeksjournalisten die hun werk doen. Er zijn klokkenluiders,
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dissidenten die tegen de propaganda van de KM in gaan, die de leugens van de CCCM doorkruisen. Zullen
we te maken krijgen met mysterieuze verdwijningen, zoals de Zuid-Amerikaanse doodeskaders? Deze
waren immers getraind door Amerika en de CIA binnenin de CIA, en deze scholen voor moord en
martelingen zijn nog steeds paraat. Chicago werd laatst betrapt op het runnen van een geheime plaats voor
DHS (HIER) voor aangewezen individuen die tijdelijk moesten verdwijnen. Andere steden hebben dit soort
gebouwen ook. En het Pentagon en de CIA hebben nog steeds geheime gevangenissen (HIER) in Oost
Europa en gevangenis schepen. Kijk voor meer informatie op een wereldkaart.
We kunnen karaktermoord-rapporten verwachten van de DHS aan de lokale politie door hun toegenomen
angst voor bekende klokkenluiders, dissidenten, patriotten en eigenaren van wapens. Deze zijn illegaal op
binnenlandse terreurlijsten geplaatst met instructies om verscherpt toezicht en pesterijen. We weten nu
zeker dat de KM in het verleden in Amerika de Murrah Building heeft gebombardeerd, de eerste poging tot
bomaanslag op de New York Twin Towers door de FBI. Een test voor de aanslag op 9-11-01. Dus ‘s werelds
grootste georganiseerde misdaadsyndicaat, KM, is in staat tot onnoemelijke kwaad tegen het Amerikaanse
volk en tegen de hele wereld, zolang het is toegestaan om te bestaan en Amerika voor eigen doeleinden
gebruikt.
Rothschild-zionist Michael Chertoff, was de man die het hoofd
werd van DHS. Het Amerikaanse Ministerie van Veiligheid.. De
man leverde via-via de scanners die op de luchthavens in de VS
stonden..! Daarnaast is hij een van de goede vrienden ook van
Rita Katz, die we al eerder hier op de site in het vizier hadden.
(klik voor artikel)
DHS, de sleutel tot controle..
Binnen in America heeft de KM controle over de alfabetagentschappen waaronder de FBI, het belangrijkste dekmantel en
setup agentschap en de BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), evenals de CIA; ze
hebben altijd veel van het illegale werk gedaan voor de KM. Natuurlijk, na de aanval op 9/11, het nieuwe
Pearl Harbor event, was de KM in staat om Homeland Security (DHS) op te richten, de lang geplande
Amerikaanse politie staat was een feit.
Het plan om DHS op te richten was allang geschreven. Het lag te wachten op een gebeurtenis, om dan
alsnog door het Congres geduwd te worden. Het Department of Homeland Security (Departement
Binnenlandse Veiligheid) is een Amerikaans ministerie dat in 2003 werd ingesteld door de Amerikaanse
President George W. Bush. De doelstelling van dit ministerie is het ontwikkelen van een integrale visie op de
nationale veiligheid. De oprichting van dit speciale departement was een rechtstreeks gevolg van de
aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001, en van de Homeland Security Act uit 2002.
Het is 2012 en DHS bestel… 1,2 MILJARD kogels voor..
trainingsdoeleinden.. Hoezo ‘recht onder je neus?’… (klik voor artikel)
De aanval op Amerika op 9/11 is geconstrueerd om de Amerikaanse
rechtshandhaving onder één centraal commando te brengen, gecontroleerd
door de KM, een land dat ‘gerechtvaardigd’ preventieve oorlogen kan
beginnen. Een politiestaat, een totaal gecontroleerde samenleving met
surveillance, zie hier de geheime agenda van DHS. Dat is de reden waarom
Marcus Wolfe (voormalig hoofd van de Stasi in Oost-Duitsland) werd
ingehuurd als adviseur voor het opzetten van DHS. Hij stierf twee jaar later
op mysterieuze wijze. De KM is bezig met een eindspel, Homeland Security
inzetten om Amerika een tweede GAZA te maken, ’s werelds grootste
openlucht gevangenis, de nieuwe Palestijnen zijn de Amerikanen. Dit maakt
allemaal deel uit van het “Grotere-Israël Plan’, geen theorie meer, maar vaststaand feit. Het “Grotere-Israël
Plan” is de coverstory van de KM top (de “Select Few”) die Amerikaans-Israëlische “Israëlisch-eerst” duale
burgers en de Likudisten in Israël gebruiken om hun vuile werk te doen.
De Amerikaanse Controlled Major Massa Media (CMMM) is al jaren zijn geloofwaardigheid aan het
verliezen, de populariteit is nog nooit zo laag geweest. Omdat de CMMM voor de KM de belangrijkste
spreekbuis is en het middel voor mind-control vormt, is haar ondergang een groot verlies van propaganda.
We weten dat de ondergang van de massa media wordt veroorzaakt door de toenemende populariteit van
de alternatieve nieuwssites op het internet.
De KM is nu in het nauw gedreven en je kunt wedden dat Homeland Security druk aan het werk is om
leugenachtige smaadrapporten te creëren in hun ‘fusie centra’. Deze zullen aan de plaatselijke politie
worden gestuurd met de instructies om vermoedelijke binnenlandse terroristen meer te intimideren.
Verwacht meer surveillance, oren en ogen op alle Amerikanen. Ook op de top van KM zelf. Spionage en het
verzamelen van informatie is technisch op een zeer hoog plan gekomen en zal in de toekomst alleen
maar toenemen in mate, reikwijdte en diepte.
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De aanslagen van 9/11 waren nog maar een paar weken achter de rug en een kant en
klare ‘Patriot Act’ werd gepresenteerd.. Een motief op zich om de 911-valse-vlagoperatie te verklaren..! Burgers tot slaven maken, door dezelfde gewetenloze club die
achter de aanslagen zat..!
Veel wordt als banaal entertainment gebruikt door verveelde NSA en NRO-werknemers
die graag kijken naar slaapkamerscenes. De NSA en NRO verzamelen veel meer data
dan ze zelf kunnen verwerken. Sommige zwarte topsecrettechnologie gebruikt
bijvoorbeeld de smarttelevisies in de huizen van mensen, laptops, smarttelefoons, op
afstand bedienbare thermometers en weermeters, Tv-afstandsbedieningen die op de
stem reageren. Hele enge nieuwe methodes zijn: voorbijrijden in een auto en een spijker met speciale microontvanger schieten op de muur, aangepast aan de kleur en de textuur van de achtergrond.
Er worden radarsystemen gebruikt die door de muur heen snelheid kunnen monitoren (in Amerika in witte
bestelbussen langs de snelweg). Hersengolven kunnen worden gemeten door apparaten, ook hoe je er
emotioneel aan toe bent of welke gedachten je hebt. In alle telefoons zitten chips, gps en bluetooth, die op
afstand kunnen worden geactiveerd, gevonden en worden gebruikt als afluistermicrofoons. Super HD (nacht)
camera’s kunnen een mier op de aarde vinden of nummerborden op auto’s lezen.
Antennes in vrachtwagens, torens en satellieten pikken hersengolftransmissies op die zijn veranderd door
ingenomen Nano deeltjes uit het atmosferisch gespoten aerosol van de chemtrails. Nanodeeltjes van
aluminium, barium en andere magnetische en elektrische verbindingen kunnen worden geflitst,
geïdentificeerd en gebruikt om hersengolven te veranderen en controleren (“prime freak”). Er zijn andere,
nog meer psi verhogende technieken, het gaat te ver om deze te bespreken in dit artikel. Maar ze bestaan
en ze zijn in veel situaties effectief.
DHS gebruikt speciale teams van gepensioneerd personeel van militaire geheime diensten, FBI en de CIA,
deze teams werken in het geheim. Ze achtervolgen, doen aan persoonlijke surveillance en trekken in een
huis zo dicht mogelijk bij individuen die een gevaar lijken te vormen voor hun systeem van leugens. Deze
teams hebben specialisten die namens de KM-kopstukken geavanceerde psychotronische oorlogsmiddelen
kunnen inzetten tegen USG, Intel, militaire en corporate klokkenluiders; ontworpen om chronische
gezondheidsproblemen, dodelijke medische aandoeningen en onderdrukking van denken en handelen te
veroorzaken.
Mark Novitsky
Sommige van deze apparaten worden door zendmasten
geactiveerd, anderen door doppler weerradar. Wie beweert
dat dit allemaal pure fantasie is zeg ik dit: je zit ernaast. Ik
weet dit omdat ik zelf de woning van Mark Novitsky heb
gecontroleerd met sensoren die worden gebruikt door het
Duitse Ministerie van Volksgezondheid en vond veel meer
als de toegestane Europees geaccepteerde grenzen.
Sommige bronnen in het huis werden geblokkeerd of
verwijderd en we vonden een sterke externe bronnen.
Toen wij via triangulatie de transmissie signalen opspoorden
werden zij plotseling uitgeschakeld om te voorkomen dat wij de locatie zouden vinden. Novitsky is net zo
belangrijk als Snowden in wat hij weet en heeft onthuld. Sixty minutes zou een groot verhaal brengen over
hem, maar de zender heeft zich op het laatste moment teruggetrokken, omdat het ‘te ingewikkeld’ was
geworden. Mensen uit de top van de Federale en Intel hebben Novitsky verteld wat hij weet boven hun
‘paygrade’ is.
De meeste mijden hem als de pest. Alle lokale senatoren en Congresleden werden ingelicht door Novitsky
(het schriftelijke bewijs heb ik zelf gezien) iedereen ontkende en deed niets, behalve Gouverneur Mark
Dayton. Deze heeft een goede reputatie bij zijn personeel en toen in DC terroristische aanslagen
plaatsvonden dacht hij eerst aan de veiligheid van zijn personeel.
Hij deed wat hij kon voor Novitsky en ‘We The people , maar werd hard aangepakt. Nu Dayton de
gouverneur is van Minnesota lijkt hij zijn best te doen om de rottende infrastructuur in de staat gerepareerd
te krijgen. Novitsky staat bovenaan in de geheime lijst van de DHS ‘Geen werk onder welke omstandigheden
ook’. De FBI volgt hem voortdurend en vertelt iedere mogelijke werkgever dat hij een binnenlandse terrorist
is, “Neem hem niet aan, hij staat onder toezicht; je zou niet willen dat wij jullie ook op onze watchlist zouden
zetten, of niet?”.
De goede baan die Novitsky had in a niet-Intel gerelateerd veld was voorbij op het moment dat de FBI
binnenstapte en een ‘National Security Letter’ (NSL) afleverde. Dit document mocht zijn werkgever wel lezen
maar niet houden. Op straffe van een boete van US$ 10,000 en 10 jaar gevangenisstraf wanneer hij bekend
zou maken wat er in de brief stond of waarom hij Novitsky ontslag gaf. Mark kreeg vreemde medische
problemen. Zijn dokters hielpen niet. Laboratoria knoeiden met zijn bloedmonsters. Uiteindelijk vond hij een
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ethische arts die eerlijk was en niet zwichtte voor manipulaties door de overheid. Een interview van Mark
Novitsky met Kerry Cassidy van Project Camelot kun je hieronder bekijken.
Wie staan er allemaal op de lijst van binnenlandse terroristen? Mensen die een wapen bezitten, Ron Paul
supporters, veteranen, christenen, vrijdenkers, islamieten, patriotten, anti-oorlog activisten, dissidenten en
journalisten van de alternatieve media. En nog veel meer mensen en groepen die worden aangegeven door
buren of agenten. Als je eenmaal op de lijst staat kom je er nooit meer af. Ook Senator Ted Kennedy was op
de ‘No Fly List’ gezet, per ongeluk, en ondanks dure advocaten en politieke spierkracht kwam hij er nooit af.
Hoe kan dat, zul je je afvragen?
SIMPEL… Omdat deze lijsten door de KM worden opgesteld. De lijsten zijn de zichtbare indicatoren van hun
ongebreidelde, verdraaide, zieke kwade macht. Ze hebben Amerika gekaapt en geïnfiltreerd met hun
private, verderfelijke, woekerschuld centrale banksysteem. We kunnen te maken krijgen met meer intimidatie
en misbruik van valse binnenlandse-terreur-lijsten. We merken toegenomen intimidatie op, door de lokale
politie, alfabetten-agentschappen in opdracht van het DHS, op basis van hun ‘watch lists’ die bijna iedereen
bevatten, behalve de echte binnenlandse terroristen: de KM leiders en de hoogste ambtenaren van DHS,
wiens taak het is om bij de Amerikanen alle constitutionele rechten weg te nemen.
Aan de andere kant kunnen we ook een verlies aan macht door de KM en het
mechanisme van de politiestaat zien. Misschien nog minder nu de KM van alle
kanten in de wereld in het nauw wordt gedreven en door ‘We The People’. De
vertrouwelijke binnenlandse terreur ‘watch lists’ werden persoonlijk opgesteld
onder het toeziend oog van Janet Napolitano, terwijl ze hoofd van DHS was.
Deze werden gelekt en gepubliceerd op het internet door DHS insiders die
vonden dat DHS en Napolitano een grap waren, maar hun loon en voordelen
wilden behouden. We weten nu dus zeker dat de lijsten bestaan..!
Hoewel ze ontslag heeft genomen bij DHS, is ze aangeklaagd door
ondergeschikte mannen wegens seksuele intimidatie (en het verplaatsen van hun kantoor naar de
mannentoilet). Een paar dagen geleden werd ik door een politieauto naar de kant gedwongen en lastig
gevallen door een jonge agente. Ze had mij een tijdje gevolgd en geconstateerd dat ik de lijn had
overschreden (Hoewel er geen ander verkeer op straat te bekennen was). Ik drink niet, gebruik geen drugs,
ik rijd rustig en veilig, rijd niet te hard. En had geen witte lijnen geraakt.
Na de gebruikelijke controle van mijn paspoort en verzekeringspapieren liet de agente me zonder bon
wegrijden. Maar ze stelde mij eerst een vraag over iets irrelevants, iets dat ze alleen kon weten via een DHS
Fusion Center. Niet erg professioneel. Het was een boodschap, ik heb deze ontvangen en reageer er nu op.
Een deal met de duivel in Langley?
In dezelfde buurt werd enkele jaren daarvoor aan de politiechef gevraagd of hij naar Langley wilde komen
voor een speciale bijeenkomst. Tijdens die vergadering werd hij door de CIA gevraagd om een geheime
juridische overeenkomst te tekenen, waarin hij instemde bevoegdheid aan de FBI te geven indien zij dat
vroegen.
In ruil daarvoor zouden pantserwagens, granaatwerpers, automatische geweren en machinegeweren,
kogelvrije vesten, kogelvrije barrières en tal van militaire munitie worden geleverd. De Chief was een eervolle
man met integriteit en hij weigerde om de overeenkomst te tekenen. Hij ontwikkelde kort na het incident een
vreemde neurologische aandoening en moest aftreden.
De vergelijking met de Gestapo, de geheime nazi-politie, is
niet eens zo heel gek, wanneer je kijkt naar de zeer
gewelddadige optredens van politie-eenheden in de VS.
Politie die steeds meer op militairen gaan lijken (klik voor
artikel). Het departement heeft een nieuwe Chief en die heeft
de apparatuur aangepakt. Je kunt er zeker van zijn dat deze
geheime transactie in bijna alle grote steden met succes is
herhaald. Tot nu toe, Een groot aantal Sheriffs hebben
geweigerd. De County Sheriff is de hoogste ambtenaar van de
wetshandhaving in elke provincie en hij heeft gezag over de
FBI. Het moge duidelijk zijn, deze deals met de Duivel in
Langley om jurisdictie te krijgen over lokale politie zijn
aangestuurd door de top van de KM, neo-bolsjewieken, die van plan zijn om ons te terroriseren, tiranniseren
en ons volledig van onze activa te strippen.
Het lijkt alsof al deze transfers ‘1033 Programma’ militair materieel voorlopig zijn gestopt. Geloof het niet, dat
is alleen maar propaganda. De enige grote spullen die teruggaan zijn de elektronische
oorlogvoeringsystemen, nieuwe geavanceerde wapens voor updates, reparatie of groot onderhoud. Tot de
KM is gebroken kunnen we meer surveillance en intimidatie verwachten van de lokale politie als je op één
van de categorieën op hun lijsten staat. En dat is ongeveer de helft van het Amerikaanse volk.
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Homeland Security militariseert de lokale Amerikaanse politie en transformeert Amerika in een neobolsjewistische Stasi-stijl politiestaat en een GAZA II. De Amerikanen zijn de nieuwe Palestijnen. Zodra dat
bereikt is zal de KM de Amerikanen behandelen op dezelfde manier als de bolsjewieken onschuldige
Russische burgers. Zij werden verkracht, gemarteld en vermoord, 100 miljoen van hen. De KM is neobolsjewistisch en de top beleidsmakers zijn van dezelfde leeftijd oude bloedlijnen. Zij hebben hun intenties
vastgelegd in steen op de Georgia Guidestones zodat we dit weten.
Maar… Amerika is niet het Rusland van 1917.
En Amerika heeft de meest bewapende bevolking in de wereld. Ondanks alle recente inspanningen door
onze zogenaamde ‘gekozen politici’ om Amerikanen te ontwapenen, zal dat nooit gebeuren. Amerikanen
kopen steeds meer wapens sinds de KM al deze massa-schietpartijen ten tonele bracht en grote
inspanningen werden gedaan om onze geweren in te nemen in alle ernst begon.
De meeste County Sheriffs in Amerika zijn populistisch georiënteerd. Maar zelfs grote
stedelijke politiedepartementen beginnen wakker te worden. Hun baan is al gevaarlijk
genoeg, dankzij de CIA-drugshandel in de grote steden en de voortzetting van
wapenverkoop aan bendes. De meeste Amerikaanse politieagenten in de grote
steden zijn niet van plan van deur tot deur te gaan om een ongrondwettelijke
Presidential PDD (Presidential Decision Directive) of zelfs een nieuwe wet die het
Congres heeft ondertekend te vervullen.
Ze willen geen eerlijke gezagsgetrouwe Amerikaanse wapenbezitters, jagers of
veteranen omvormen tot Solzenitzen-type tegenkrachten die nauwkeuriger schieten
dan zij kunnen. De meeste politieagenten willen aan het eind van de dag naar huis naar hun familie, en ze
weten dat de woede van de gemiddelde Amerikaan groeiende is tegen de gemilitariseerde swat teams die
de verkeerde huizen binnenvallen en onschuldige vrouwen en jonge kinderen doden en verminken.
Slimme officieren en politiebazen willen goede relaties met de gemeenschap en door de gemeenschap
worden gezien als hun helpers, niet hun onderdrukkers die werken voor de ADL en DHS. De meeste
politiediensten worden opgeleid door de ADL en worden aangeleerd de gemiddelde burger te zien als een
reële of potentiële binnenlandse terrorist, vooral pistoolbezitters. Nu als gevolg van de recente publieke
bezorgdheid voor schietpartijen en terrorisme, veranderen veel politieagenten hun mening over wapenbezit
en worden voorstander van verborgen wapens door gezagsgetrouwe burgers die aan de normen hebben
voldaan en een goede opleiding hebben.
Teveel chiefs van grote stedelijke departementen krijgen gratis reizen naar Israël voor een opleiding, en
terwijl er een aantal zeer speciale KoolAid drankjes worden geserveerd krijgen ze geavanceerde
psychotronische mind-Control indoctrinatie training. Denk aan de vele gevallen waarin de verkeerde
woningen worden bestormd door een wilde swat agent op zoek naar een paar $ en in een handomdraai
onschuldig levens worden genomen. Of alle illegale, ongrondwettelijke inbeslagnemingen van contant geld
of auto’s van onschuldige niet-drugsdealers, genomen en geplaatst in de federale schatkist of ergens in de
particuliere zakken van corrupte toezichthouders, leiders en rechters.
Veel Amerikanen beginnen in te zien dat sommige van de massa-schietpartijen echt zijn gebeurd met echte
dodelijke slachtoffers, terwijl anderen, zoals Sandy Hook, nep zijn, maar dat ze allemaal ontworpen,
geënsceneerd en valse-vlag-aanvallen tegen het Tweede Amendement zijn. Dit heeft mensen confuus
gemaakt tot nu toe, maar dankzij de inzet van honderden onvermoeibare onderzoekers naar de waarheid
wordt deze nu overal gepubliceerd op het internet en is beschikbaar voor iedereen (HIER).
Conclusie:
Eén ding is zeker, de KM wordt in het nauw gedreven en de hegemonie raakt uitgehold. De valse-vlaginspanningen om de Amerikanen te ontwapenen en alle andere pogingen om dit te doen zullen mislukken.
De KM is nu door de hele wereld veroordeeld. Er worden enorme financiële firewalls tegen hen gebouwd en
de tegenstanders van KM slaan de handen ineen. De KM wordt beetje bij beetje afgebroken en je kunt
verwachten dat ze een harde landing zullen hebben. Omdat ze psychopaten met twee gezichten zijn, zullen
ze blijven liegen tot het einde.
Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst
waardevol. Voor de VS dan. Maar voor vele ‘wakkeren’ uiterst opzichtig gedrag…
Ongetwijfeld wordt de KM steeds wanhopiger. Hun private fiat woekerschuld-systeem is
uitgegroeid tot een Ponzi schema dat zowat op instorten staat. En het BRICS-systeem is
slechts een van de vele nieuwe financiële firewalls dat wordt opgetrokken tegen de KM
financiële hegemonie die gedoemd is te mislukken. Er zijn bepaalde facties in het
Pentagon en de Amerikaanse Intelwereld, die in staat zijn geweest grenzen op te trekken
tegen wat de KM kan doen. De KM was niet in staat om een nucleaire WW3 te beginnen
met Rusland, zoals de bedoeling was.
Inspanningen van senator John McCain en andere verraders, zoals de gepensioneerde generaal
commandant van ISIS, hebben niet gewerkt. En al hun inspanningen om Rusland door middel van de Krim
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aan te vallen, om Syrië en Iran te vernietigen zijn ook mislukt, door de nieuwe militaire macht en
technologische suprematie van de Russische Federatie onder leiding van president Poetin. En als de
berichten waar zijn, dat China de handel met containerrederijen beperkt totdat de Khazariaanse Maffia de
Secret Reset overeenkomst eert, dan is het inderdaad een zeer interessante ontwikkeling. De hype in de
CMMM is dan waarschijnlijk overdreven, dat de economie van China erger in problemen is als de
Amerikaanse.
China heeft dit al een tijdje geleden voorbereid en is waarschijnlijk niet meer zo afhankelijk van de
Amerikaanse handel, omdat het enkele lucratieve markten met Rusland, Zuid-Amerika, Maleisië en andere
handelspartners heeft gevestigd. Is dit onderdeel van de grote economische val voor de Khazariaanse
maffia en haar Amerikaanse Petrodollar? We zullen het te weten komen en dat hoeft niet te lang duren..!
http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-khazariaanse-maffia-in-de-tang/

Mind Controle door de media? Ja!
Xena December 30, 2015 0 Anders, Denkwijze, Media
Het zal voor een groot deel van de lezers misschien belachelijk klinken maar de Mainstream Media, oftewel
de Massamedia, is momenteel het meest krachtige instrument dat wordt gebruikt door de heersende klasse
om de grote massa te manipuleren. Zij bepalen via de media jouw mening, houding en kaders wat normaal
en acceptabel is. Dit artikel gaat in op de theorieën van de belangrijkste bedenkers en de technieken die
gebruikt worden om de rol in de huidige maatschappij te begrijpen.
Programmeren via de massamediaMassamedia is bedoeld om een zo groot en breed mogelijk publiek te
bereiken, via televisie, films, radio, kranten, internet, boeken, muziek, videogames noem maar op. Er zijn in
de afgelopen eeuw diverse studies uitgevoerd om de effecten van de massa media op de populatie te meten
en de beste technieken voor beïnvloeding te ontdekken. Er is zelfs een patent uitgegeven in 1971 die
spreekt over de beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel door middel van monitoren en tv’s. Patent De
uitkomsten van deze studies worden verwerkt in de communicatiemethodes die ze in de politiek, marketing
en public relations gebruiken. Massacommunicatie is een noodzakelijk instrument om de werking van het
systeem te verzekeren.
In 1958 schetst Aldous Huxley in A Brave New World een grimmig portret van de (toekomstige)
samenleving. Hij gelooft dat deze wordt bestuurd door een ‘onpersoonlijke kracht’, een heersende elite, die
de bevolking met behulp van diverse methodes manipuleert;
“Onpersoonlijk krachten waarover we bijna geen controle hebben lijken ons in de richting van de Brave New
World Nachtmerrie te duwen; dit wordt bewust versneld door vertegenwoordigers van commerciële en
politieke organisaties die technieken hebben ontwikkeld voor het manipuleren van gedachten en gevoelens
van de massa in het belang van een bepaalde minderheid.’
Aldous Huxley, Voorwoord bij A Brave New World
Zijn sombere vooruitzichten waren geen paranoïde waan of een simpel bedenksel maar gedocumenteerd
feiten aanwezig in diverse studies over de media. Bijvoorbeeld:
Elite Denkers
Walter Lippmann
Walter Lippman is een Amerikaans intellectueel en schrijver. In 1922 bracht hij een
van de eerste werken uit met betrekking tot het gebruik van massa media in Amerika.
In Public Opinion (1922) vergeleek hij de massa met een ‘groot beest’ en een
‘verbijsterde kudde’ die moesten worden begeleid door de regerende klasse.
Massamedia en propaganda zijn daarom instrumenten die moeten worden gebruikt
door de elite om te regeren zonder fysieke dwang. Een belangrijk concept van
Lippmann is dat via manipulatie van de publieke opinie het volk de agenda van de
elite gaat accepteren. ‘Het volk is niet gekwalificeerd om te redeneren en te beslissen
over belangrijke kwesties. Laat daarom de elite beslissen en het dan verkopen via de
media aan de massa’. Dat deze meneer Lippmann 1 van de grondleggers is van het
CFR (Council of Foreign Relations) is vanzelfsprekend interessant; Het CFR is de meest invloedrijke
buitenlands beleid denktank van de wereld. Leden van de CFR zijn onder andere; David Rockefeller, Dick
Cheney, Barack Obama, Hillary Clinton en CEO’s van bedrijven als CBS, Visa, Nike, Coca Cola.
“De Politieke en economische macht in de Verenigde Staten is in handen van een ‘heersende elite’ die het
grootste deel van de in de VS gevestigde multinationals, mediabedrijven, communicatiemiddelen,
stichtingen, universiteiten en openbare nutsbedrijven bezitten. De in 1921 opgerichte CFR is de belangrijkste
schakel tussen grote bedrijven en de federale overheid. Het CFR zit achter de oprichting van de Verenigde
Naties (VN), net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.Steve Jacobson, Mind
Control in de Verenigde Staten
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Carl Jung
Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie (ook wel de Jungiaanse
psychologie), waarin wordt geleerd dat je de psyche kan begrijpen door het
onderzoeken van dromen, kunst, godsdienst, symbolen, filosofie en mythologie. Hij
werd sterk beïnvloed door de occulte achtergrond van zijn familie. Zijn grootvader was
een Grand Master bij de vrijmetselarij en verdere voorouders waren Rozenkruisers.
Het collectieve onderbewustzijn wordt via de media blootgesteld aan Archetypische
symbolen en als de mens deze symbolen ziet dan vertoont men een natuurlijke
aantrekkingskracht en fascinatie voor het onderwerp. Deze (vaak occulte) symbolen
kunnen dus een grote invloed uitoefenen op mensen, ook al hebben deze mensen
nooit persoonlijk kennis genomen van de esotherische betekenis ervan.
Edward Bernays
Edward Bernays wordt beschouwd als de ‘vader van de Public Relations’. Hij
gebruikt theorieën die zijn oom, Sigmund Freud, heeft ontdekt om het publiek te
manipuleren via het onderbewustzijn. Hij deelde de mening van Walter Lippmann,
dat de algemene bevolking overwegend irrationeel kuddegedrag vertoond en in de
hand gehouden moet worden om het systeem te laten draaien.
“De bewuste en slimme manipulatie van de standaard gewoonten en meningen van
de grote massa is belangrijk in deze samenleving. Degenen die dit onzichtbare
manipulatie mechanisme vormen zijn de echte heersende macht van ons land.
Ons hoofd wordt geregeerd, onze gedachten worden voorgevormd, onze smaak
bepaald, onze ideeën gesuggereerd door mensen die we nog nooit hebben gezien of
gehoord. Zo laten we mensen samenwerken tot een goed functionerend systeem.” –
Edward Bernays, Propaganda
Bernay’s baanbrekende marketingcampagnes veranderden de werking van de Amerikaanse samenleving
enorm. Hij creëerde door middel van de mediakanalen een cultuur waarin Amerikanen menen alleen te
kunnen overleven door te kopen, consumeren. Vanwege zijn campagnes is deze man door Life Magazine
opgenomen in de lijst van meest invloedrijke Amerikanen van de 20e eeuw.
Harold Lasswell
In 1939-1940 was de Universiteit van Chicago de gastheer van een reeks seminars
over communicatie. Deze denktank werd gefinancierd door de Rockefeller
Foundation en de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van
communicatie en sociologische studies waren present. Eén van deze geleerden
was Harold Lasswell, een toonaangevende Amerikaanse politicoloog en
communicatie theoreticus, gespecialiseerd in de analyse van propaganda. Ook hij
was van mening dat het ‘democratische systeem’ zich niet in stand kon houden
zonder gespecialiseerde machthebbers die de publieke opinie vorm geeft door
middel van propaganda.
In zijn Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen, legt Lasswell uit dat als men
niet de fysieke kracht heeft om een hele gemeenschap tot gehoorzaamheid te
dwingen, de leiders zich bekwaam moeten maken in een geheel nieuwe techniek om de controle te houden.
‘We moeten erkennen dat de onwetendheid en de domheid van de massa het systeem kan laten bezwijken,
als deze niet in banen geleid wordt door bestuurders die hun eigen belangen verdedigen.”
Lasswell werd beroemd door zijn media-analyse-model op basis van:
WIE zegt WAT aan WIE via welk KANAAL met welk EFFECT
Neem als voorbeeld een video van Rihanna. De producer en Rihanna(wie) tonen hun boodschap (wat) aan
de doelgroep (consumenten van 9-25 jaar, wie) via muziekvideo’s (kanaal) met als beoogd effect het
verkopen van imago, lied, (occulte) boodschap. Wat zou er beter werken dan deze manier om het denken en
de normen en waarden van de mensen te beïnvloeden? Tel daarbij op dat via de monitoren/tv’s de
electromagnetische golven en de frequentie van de beelden direct invloed hebben op het functioneren en
het programmeren van de hersenen en je hebt de ideale combinatie voor het hersenspoelen cq mind
controlen van de ‘kudde’.
Zorg ervoor dat meer mensen dit kunnen lezen, deel dit bericht!
http://alternatievemedia.com/2015/12/30/680/
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De werkelijke geschiedenis toont de crisis van nu
Terwijl de aanstaande bankencrisis vooral veelvuldig door de
mainstream media wordt benoemd -want we moeten allemaal
voorbereid worden op de volgende coup; het volledig willen schrappen
van contant geld– gaat de alternatieve media onverstoorbaar door met
het wakker schudden van de slapende, wellicht luie, of bewust politiek
correcte medemens. Om te begrijpen in welke situatie wij ons
bevinden, maar vooral ook waar we op af lopen is het absolute
noodzaak om de geschiedenis te kennen. De site van Lang Leve
Europa! verwijst -niet geheel onterecht- nog maar eens naar de video
van de voormalige Canadese minister Paul Hellyer die een boekje open doet over de corrupte en
misleidende politiek in een video die ik eerder heb ondertiteld en destijds heb geplaatst in een artikel. Hij
waarschuwde ons voor wat ons te wachten staat en waarschijnlijk is dat nu voor velen ook steeds meer
zichtbaar geworden. Zijn terechte waarschuwing is inmiddels nog dringender, dus misschien moet je die
video nog maar eens bekijken.
De geschiedenis is immers zo radicaal anders dan ons altijd is en wordt voorgehouden! We zullen dat blijven
herhalen.
James Corbett van corbettreport.com heeft onlangs wederom
een zeer verhelderende, straight to the point-documentaire
vervaardigd die onverbloemd laat zien wie er al een paar
eeuwen aan de touwtjes trekken, waar ze bewust op
aansturen, waar we nu zitten en waar we naar toe gaan, als
we weigeren te zien wat er achter de schermen gebeurt.
Tegenwoordig overigens steeds minder ‘achter de schermen’,
maar voor wie niet wil zien zou ik willen zeggen: kijk toch maar
eens naar deze documentaire -ik heb deze vertaald en
ondertiteld- en trek zelf de conclusie of je willens en wetens binnenkort definitief in ‘die genadeloze handen’
wil vallen. Je krijgt o.a. antwoord op vragen als:
 waarom filosofen, kunstenaars, auteurs, artsen etc. zeer ongewenst zijn
 waarom wordt o.a. de Nederlandse taal, maar ook andere vakken zo slecht onderwezen op de
scholen?
 hoe is onze hele geschiedenis vervalst en door wie?
 hoe zijn artsen er ingeluisd door de farmaceutische industrie en wanneer is dat gebeurd?
 wie regeert er over de wereld?
 wat is de rol van Nederland in dit monopolie-spel?
Kortom: Hoe ‘big oil’ de wereld heeft veroverd (duur: 1’11.26″) Zet eventueel de ondertiteling aan
rechtsonder. https://youtu.be/2Sb_lM-HT_w
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/de-werkelijke-geschiedenis-toont-de-crisis-van-nu/

Dikke mist over het Vaticaan
Op 28 januari hing er een dikke mist boven het Vaticaan, en
de koepel van de Sint-Pietersbasiliek was amper zichtbaar
op het Sint-Pietersplein. Symbool voor de verstikkende
‘rook van Satan’ die over het Vaticaan hangt?
Hetgeen ik laten weten heb in Salette aan de kinderen
Mélanie en Maximim zal ik vandaag voor jou herhalen. De
mensheid pleegt heiligschennis en vertrapt het geschenk
dat zij ontvangen hebben. Nergens heerst er nog orde. Zelfs
op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs
introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Er komt voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De
kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het
midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. De
kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten. (De H. Maagd tegen Lucia, 13
oktober 1917).
Bron: http://www.romereports.com/2016/01/28/fog-covers-the-vatican
Profetie van de heilige Maagd op 25 januari 2015:
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“Eenieder die het bestaan van Jezus Christus aanvaardt zal het bijna onmogelijk vinden om aan de rook van
Satan te weerstaan, hetgeen de trotse zielen – die jullie willen verslinden – verblindt. Iedere dienaar van God
die de Waarheid achter zich laat zal diegenen – die naar hem kijken voor leiding – meesleuren in het bedrog.
Daarvoor zullen ze ernstig worden gestraft op de Dag des Oordeels. De invloed van de seculiere wereld is
gelijk aan een grote zondvloed, en zielen die hun visie of opinie over God erdoor laten veranderen, zullen
verdrinken. Bedrog is een werktuig van de slechte en zijn hoofddoel is om mijn Zoons Kerk op aarde te
vernietigen, door de verleiding van de zielen die ervan deel uitmaken. Open jullie ogen voor de nieuwe
veranderingen, die zullen worden geïntroduceerd en de Naam van God zullen vervloeken.”
http://restkerk.net/2016/01/29/dikke-mist-over-het-vaticaan/

De Catacombe-kerk ten tijde van de Sovjet-Unie
Ivan Andreyev is een ex-Sovjet die is kunnen vluchten en die
omstreeks 1950 zijn verhaal deed over de Ondergrondse Kerk, of de
Catacombe-kerk in de Sovjet-Unie. Deze geschiedenis vertoont
(helaas) treffende gelijkenissen met wat er nu in de Katholieke Kerk
aan het gebeuren is. Ten tijde van de Sovjet-Unie was er een valse
kerk, die door de overheid erkend was, en dus Communistisch was,
en de Ware Kerk, die ondergronds gegaan was, en zwaar werd
vervolgd. Nu hebben we de kerk van Bergoglio, die de traditie
verwerpt en de bevrijdingstheologie (= een vorm van Communisme) omarmt, en de Ware Kerk, of de
Restkerk, die trouw blijft aan de traditie, en op een gegeven moment in de nabije toekomst, zal moeten
onderduiken, en zwaar zal worden vervolgd. Dit zal dan ook een soort schisma zijn (het afscheuren van de
Ware Kerk van het ketters geworden Rome). Vandaar ook het belang van het opzetten van huiskapellen of
huiskerken, om in de toekomst het H. Sacrament te kunnen blijven aanbidden en de H. Mis te kunnen vieren
zoals het hoort. Zie daarvoor ook onze pagina over de huiskapel.
We laten nu Ivan aan het woord:
Volgens de officiële statistieken van het Bureau voor Wetenschappelijk onderzoek voor Criminologie in de
Sovjet Concentratiekampen in 1929, bedroeg het aantal gevangenen voor Kerkelijke feiten rond de 20% van
alle gevangenen in de kampen. De ware Orthodoxe Kerk (en ook de Katholieke Kerk, n.v.d.r.), had geen
ander alternatief dan zich terug te trekken in de ‘catacomben’.
Het idee van een Ondergrondse Kerk werd in het leven geroepen door Patriarch Tikhon. Hij kan wel de
spirituele vader van de Catacombe-kerk genoemd worden. In de beginjaren had de Catacombe-kerk geen
organisatie of administratie. Het was fysiek en geografisch los van elkaar, en enkel bijeengehouden door de
naam van de Metropoliet Peter. Later, toen er lange tijd geen contact meer was met de Metropoliet Peter,
werd Metropoliet Cyril erkend door de Catacombe-kerk als haar spirituele leider en hoofd. In 1936, na de
dood van Metropolieten Peter en Cyril, werd Metropoliet Jozef het spirituele en administratieve hoofd van de
Catacombe-kerk, die op dat moment een soort organisatie geworden was. Tegen het eind van 1938 werd
Metropoliet Jozef geëxecuteerd omdat hij het hoofd en de leider van de Geheime Catacombe-kerk was. Na
zijn dood hield de Catacombe-kerk haar geheimen beter bewaard, in het bijzonder de namen en de
verblijfplaatsen van haar spirituele leiders. Informatie over de Catacombe-kerk werd niet makkelijk bekomen.
En de vijanden van de ondergrondse Kerk, de Sovjets en de pro-Sovjet kerkleiders, eisten de precieze
informatie zoals de namen, adressen en activiteiten van de leden van de Catacombe-kerk, maar ze konden
die niet bemachtigen, waardoor ze haar bestaan ontkenden en het een mythe noemden.
Ik had het geluk en de vreugde van een lid te zijn van de Catacombe-kerk van 1927 tot 1944. Toen ik in het
Solovetsky Concentratiekamp zat, woonde ik vele geheime consecraties bij, door Bisschoppen Maxim,
Victor, Hilarion en Nectarius. Gelijkaardige geheime consecraties vonden ook plaats in andere
concentratiekampen zoals Svirlag, Belbaltlag en de kampen in Siberië. Van 1945 tot 1949 was nieuws van
de Catacombe-kerk achter het IJzeren Gordijn schaars en moeilijk te verzekeren, maar elk jaar sijpelde het
door, inclusief 1949. Deze informatie, werd uiteraard naar buiten gesmokkeld in een extreem cryptische
code.
Een Goelag-concentratiekamp in Siberië. Veel priesters,
geestelijken en gewone christenen zijn in zo’n kampen
omgekomen.
“Ik zal het geheim niet vertellen aan mijn vijanden” – onder
dit motto, aan beide zijden van het IJzeren Gordijn, ontving
ik nieuws van de Catacombe-kerk. Ik had de gelegenheid
om te spreken met vluchtelingen van daar en van brieven

NIEUWSBRIEF 241 – 31 JANUARI 2015 – PAG. 98

te ontvangen van alle delen van de wereld, van voormalige leden van de Catacombe-kerk, die nu verspreid
leven, in ballingschap. Ze waren vaak totale vreemden voor mij. Ze schreven mij naar aanleiding van mijn
artikels, meestal in de maandelijkse “Orthodox Rusland”. De meeste van de brieven waren anoniem.
Volgens de informatie die ik heb ontvangen van een zeer betrouwbare bron, onderging de Ondergrondse of
de Catacombe-kerk in Sovjet Rusland de zwaarste beproevingen na 4 februari 1945, na de aanstelling van
de Sovjet-Patriarch Alexis. Diegenen die hem niet erkenden werden opnieuw gevangen gezet of werden
doodgeschoten. Diegenen die hem erkenden en hun handtekening daarvoor gaven, werden vaak eerder
vrijgelaten en kregen benoemingen. We hebben informatie dat een priester na zo’n registratie zijn vrouw en
zijn twee dochters die hem kwamen bezoeken (priesters in de Orthodoxe Kerk mogen trouwen, n.v.d.r.),
vertelde dat ze moesten ophouden de Sovjet-Patriarchale Kerk te bezoeken wanneer ze terug zouden keren
naar huis. “Het is beter om helemaal naar geen enkele kerk te gaan of Communie te ontvangen, dan
betrokken te raken bij een kerk van boosdoeners,” zo zei hij. De weduwe van die priester (hij werd kort
daarna doodgeschoten) en haar twee dochters, werden vervolgd door de Sovjet-priesters, die hen
schismatiekers en sekteleden noemden.
Ze werden gevoed in de Catacombe-kerk en bewaarden het Sacrament in hun huis. Een anonieme
correspondent, die vluchtte uit de Sovjet-Unie vertelde: “De vervolging van de geheime priesters was zo
wreed, dat het heel moeilijk was om de geheime Kerk te vinden.” De namen van de bisschoppen en
priesters van de Catacombe-kerk worden bewaard met de meest strikte en meest eerbiedige
geheimhouding. Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoeveel er zijn, hoewel de informatie
betreffende de activiteit van meer dan 10 geheime bisschoppen zelfs het IJzeren Gordijn heeft kunnen
doordringen. Sommige van de geheime bisschoppen leven nu elders. Ze zijn ook metropolieten in de
Catacombe-kerk. Hoewel het niet mogelijk is om het juiste aantal priesters weer te geven, kunnen we stellen
dat het geweten is dat er veel te weinig zijn om de kudde te voeden, dat de bediening verlangt van zo’n
herders in de Sovjet-Unie. “Die hongerige zielen zijn als het zand van de zee,” om een geheime bisschop te
citeren.
Tabernakel in een slaapkamer.
Het bestaan van de Catacombe-kerk in de omstandigheden van de Sovjet-Unie zou
onmogelijk geweest zijn, ware het niet dat er in heel het land een dorst was naar de
Ware Kerk, onderscheidbaar van de Valse kerk. Het gebrek aan priesters werd
gedeeltelijk gecompenseerd door een aantal geheime nonnen alsook toegewijde
mannen en vrouwen die de Geheime Kerk dienden. Ze lazen hymnen en begeleidden
gebedsgroepen van algemene aard, die “ontmoetingen bij kaarslicht” werden genoemd.
Sommige geheime bisschoppen noemen deze vrome mensen, die onbaatzuchtig de
Geheime Kerk overal dienden, “sub-priesters” of “onderpriesters”. De sub-priesters
bewaarden meestal in hun huis het Heilig Sacrament, dat met de grootste moeite en voorzichtigheid werd
bemachtigd, tijdens de zeldzame gevallen toen een ontmoeting met de geheime herders gebeurde. Volgens
de informatie gegeven door latere vluchtelingen (1947-1948), was het werk van de geheime priesters vóór
1945 duidelijk makkelijker in de concentratiekampen, dan in de “vrijheid”. Maar na 1945 werd het moeilijker
in de concentratiekampen.
Volgens een geheime priester van Siberië en een geheime monnik van Noord-Rusland, die vluchtte van het
Sovjet-inferno in 1945 en die ik persoonlijk ontmoette, waren er voorvallen wanneer “komsomols” van de
goddeloze afdeling (van een soort Communistische jeugdbeweging), die waren gekend voor hun
antikerkelijke activiteiten, in gehoorzaamheid aan de partij-discipline, als studenten naar de hergeopende
Theologische Seminaries werden gezonden.
Sovjetburgers die aanvankelijk naar de Kerk gingen en er nadien mee stopten werden soms door het
Russische Ministerie voor staatsveiligheid verzocht om uit te leggen waarom ze niet meer naar de Kerk
gingen. Ze werden gedwongen om of opnieuw naar de officiële kerk te gaan, om ofwel te schrijven voor een
Sovjet-krant om erin uit te leggen dat religies – ‘een ‘opium’ voor het volk’ – volledig moesten verdwijnen.
Naar een Sovjet-kerk gaan werd gelijkgesteld aan Christus verwerpen, en de volledige verwering van religie
tout court. Een Russische priester, die in 1948 Oost-Duitsland ontvluchtte om in het westerse deel van
Duitsland te gaan wonen, vertelde mij persoonlijk dat hij door het Russische Ministerie werd opgeroepen. Ze
vroegen hem om een oude dame, de moeder van een Russische generaal, te beïnvloeden, opdat ze niet
meer naar de kerk zou gaan. De priester werd met straffen bedreigd en het was hem verboden te vermelden
dat het ministerie van staatsveiligheid iets met het zaakje te maken had. Hij deed wat van hem werd
gevraagd. Alle ondergedoken priesters, die in Oost-Duitsland werden ontdekt, werden neergeschoten. Alle
priesters die patriarch Alexis niet erkenden, werden ook neergeschoten. Volgens de getuigenis van vele
Russische vluchtelingen die tussen 1945 en 1949 erediensten bijwoonden, is het merendeel van de geloven
tegen het bewind van de officiële kerk, en in het bijzonder tegen patriarch Alexis. Sommigen zeggen dat ze
“niet zonder de kerk kunnen leven”, anderen zeggen dat ze de patriarch niet kunnen erkennen. Velen gaan
alleen nog naar de kerk omdat er nog steeds miraculeuze iconen worden tentoongesteld. Anderen zeggen
dat ze naar de kerk gaan als er geen dienst aan de gang is, opdat ze de relikwieën zouden kunnen kussen.
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Nog anderen gaan naar de kerk, niet om te biechten of om de Communie te ontvangen, want de
bisschoppen en priesters dienen volgens hen de Russische regering.
Er zijn priesters die thuis zitten wenen en kniezen omdat ze de Russische kerk dienen. Maar er zijn andere
priesters en paters die zeggen dat je “nu jezelf kunt redden door in de kerk te liegen, maar “de wetten
behouden is het belangrijkste.” Er zijn er heel weinig die volledige akkoord gaan met wat patriarch Alexis
zegt en doet. De meerderheid van diegenen zijn intellectuelen, professors, die zichzelf aan het Sovjetregime hebben laten vangen. Het simpelere volk, de heldere geesten, zij zien de valsheid in de kerk en
ontmaskeren die. Het hoeft geen betoog dat veel geestelijken en leken in de Sovjet-kerk de zogeheten
‘afvalligen in tijden van onderdrukking’ zijn. Een vluchteling van ‘daar’, een man die de kerk was toegewijd
en soms erediensten bijwoonde om erna te worden gestraft ervoor, zegt dat “als Rusland is bevrijd en de
kerk mensen oproept om zich te bekeren, zal de bekering omvangrijk en oprecht zijn, en zal die over het
hele land plaatsvinden.”
Het merendeel van zij die naar de Russische kerken gaan zijn ervan overtuigd dat er in het buitenland een
‘echte orthodoxe kerk’ is, dewelke de Russische patriarch niet erkent (volgens veel getuigen). De naam van
Anastassy en zijn werk zijn nu beter bekend onder de gelovigen in Sovjet-Rusland, dan de vroegere naam
van Anthony, die veel in het buitenland vertoefde. Deze grote publiciteit kan worden verklaard door de
tijdelijke Duitse bezetting, toen vele Russische burger leerden over wat geestelijken allemaal in het
buitenland deden. Tijdens de eerste jaren van de bezetting waren de aanvankelijk Russische burgers niet in
staan om de verschillende orthodoxe jurisdicties van elkaar te onderscheiden, ze beschouwden ze als
‘allemaal gelijk.’ Maar langzaamaan begonnen ze de verschillen in te zien, en verwelkomden ze de
buitenlandse kerk, die werd geleid door Anastassy, met veel vreugde. Over de andere jurisdicties begonnen
ze met veel verontwaardiging te praten. De verklaart waarom de meerderheid van de zogeheten nieuwe
emigranten lid werd van de buitenlandse kerk. De Baltische exarch, Sergius Voskresensky, die tijdens de
Duitse bezetting zijn kerk uitbreidde, streed tevergeefs tegen de het niet opvolgen van zijn bevelen, om de
diensten van de Russische Sergius bij naam te kunnen noemen.
Antikerkelijke propaganda in de Sovjet-Unie.
De priesters van de Catacombe-kerk begonnen de orthodoxe kerk te dienen, ze
werden door de Duitsers ook in grote aantallen heropend, en over de Sovjet-leider werd
nauwelijks nog gesproken. Zo ook in de stad Soltsy, in het bisdom Novgorod, weigerde
vader V. om Sergius te vermelden, al werd het hem door vader Rushanov opgedragen.
Dat was in 1942, maar later werd V. een Catakombe-priester en in 1943 begon hij zich
stiekem Anastassy te herinneren. Nu is het alom geweten dat velen die na de Duitse
bezetting terugkeerden naar Rusland, in kerken voor Anastassy begonnen te bidden,
en hem aanzagen als het hoofd van de Orthodoxe Kerk. Dit is informatie die ik deels
heb gehoord, en deels heb vernomen door mijn correspondentie met vluchtelingen die ik persoonlijk niet
ken, en tussen 1945 en 1949 van achter het IJzeren Gordijn tevoorschijn kwamen. De Russische mensen
moeten weten dat de belangrijkste prelaten hebben gezondigd tegen de Orthodoxe Kerk en tegen het
Russische volk, en we moeten nu voorzichtig het karakter van hun kudde omschrijven.
De Catacombe-kerk die vandaag in de Russische hel bestaat is waarlijk een heilig werk. Iedereen die deel
uitmaakt van de stralende kerk, als pastoor of als eenvoudig lid, kunnen alleen enkele zeldzame
uitverkorenen zijn die niet alleen ‘in de kerk leven’, maar er ook voor willen sterven als martelaren. Zo’n
heldhaftigheid kan niet van iedereen worden verwacht. De massa heeft bewezen dat het is gevallen in de
tijden van vervolging. In ieder geval moeten de ernst van de situatie, het karakter ervan, etc., apart worden
benaderd. De zonde van afvalligheid moet worden verworpen, maar er moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de verantwoordelijksheidgraad van de verleiders, die van de verleide mensen en de
‘kleinen’ die aan de verleiding toegeven.
Ivan Andreyev
http://stjohnthebaptist.org.au/en/articles/catacomb.html
http://restkerk.net/2016/01/29/de-catacombe-kerk-ten-tijde-van-de-sovjet-unie/
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