Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 244 – 15.03.2016
14 definiërende kenmerken van het fascisme... .................................................................................................................. 2
NAVO opperbevelhebber over migrantenstroom: Europa wordt als door kankergezwel opgevreten .................................. 3
Oekraine staat op instorten ................................................................................................................................................. 4
Nieuwe variant van vluchtelingenwapen ............................................................................................................................. 5
Pentagon wil invloed op Google zoekresultaten .................................................................................................................. 6
Merkel vele malen sterker en veel meer lef dan Rutte ........................................................................................................ 7
Trump compleet afgemaakt: Mitt Romney geeft vernietigende speech zoals nooit tevoren ................................................ 8
Paus spreekt van Arabische invasie van Europa en juicht die toe ...................................................................................... 9
HRF in shock: ‘Calais immigranten voor 97% geen vluchtelingen’ ...................................................................................... 9
Deze nieuw ontdekte bacterie die plastic flessen eet kan ons wereldwijde afvalprobleem oplossen ................................ 10
Grenzen dicht? Hulporganisaties delen draadknippers uit aan migranten ........................................................................ 11
Oud Britse ambassadeur noemt Westers Syriëbeleid gedoemd en corrupt ...................................................................... 12
Het regent vreemde dingen uit de lucht (video)................................................................................................................. 13
Nibiru nadert, Noord Korea zet nucleaire wapens op scherp ............................................................................................ 14
Meerdere manieren om van contactloos betalen af te komen ........................................................................................... 15
De vier ruiters van de Apocalyps zijn er (video) ................................................................................................................ 16
Zionisten openen aanval op contant geld .......................................................................................................................... 17
De show gaat door: Waarom het niet uitmaakt wie de opvolger zal zijn van Barack Obama ............................................ 18
Dit wetenschappelijke tijdschrift zegt dat onze handen zijn ontworpen door God ............................................................. 20
Smakelijk eten: Amerikaanse zalm bevat cocaïne en cocktail van 81 medicijnen ............................................................. 20
UFO-jagers vinden ‘kruisbeeld’ op Mars ........................................................................................................................... 21
Neocons bang dat Trump als president einde zal inluiden van Nieuwe Wereldorde ......................................................... 21
Einde democratie in Turkije ............................................................................................................................................... 22
‘Revolutie': Duitse banken komen in opstand tegen ‘financiële dictatuur’ van Europese Centrale Bank ........................... 23
Hoe de man van minister Schippers vele tonnen verdient aan haar zorgbeleid ................................................................ 23
Gevaarlijk! Dictaat associatieverdrag stuurt aan op conflict met Rusland ......................................................................... 24
Binnenkort groot tekort aan contant geld........................................................................................................................... 25
Meer dwingende redenen om te investeren in goud en zilver ........................................................................................... 26
Nieuw geniepig plan voor Syrie van de Skull and Bones man .......................................................................................... 26
Linkse politici, we willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven! ............. 28
Schrijnend voorbeeld van een vergeten slachtoffer van het Nederlandse systeem .......................................................... 29
Merkel: Open grenzen ‘onze verdomde plicht’; Turkije eist met spoed EU lidmaatschap ................................................. 31
SP zet grote vraagtekens bij korten pensioenen, Er zit 1400 miljard in de pot.. ................................................................ 32
Shariapatrouilles steeds actiever in straten van Wenen .................................................................................................... 33
Tech-elite in geheim bijeen op privé-eiland om Donald Trump te stoppen ........................................................................ 33
Wall Street Journal: Obama wil nog dit jaar Israël en Jeruzalem opsplitsen ..................................................................... 34
Inkomstenbelasting is diefstal (video) ............................................................................................................................... 35
Zweedse vrouwen niet meer alleen op straat in donker .................................................................................................... 36
Wie zegt dat Obama zal vertrekken als president? ........................................................................................................... 37
Donald Trump maakt heel weinig kans op winnen (video) ................................................................................................ 38
Prikbord nr. 500 – Leo L.J. Dorrestijn ................................................................................................................................ 39
Britse media: Tony Blair plande al 15 jaar geleden massa immigratie om linkse kiezers binnen te halen ........................ 40
Machtsgreep Brussel: EU wil lidstaten alle zeggenschap over asielbeleid ontnemen ....................................................... 41
Koelbloedige FBI moord in Oregon (video) ....................................................................................................................... 42
Studie: Wit brood en popcorn verhogen kans op longkanker met 49 procent ................................................................... 43
Canada gaat experimenteren met basisinkomen voor alle burgers .................................................................................. 44
Vergeet Area 51, Amerika beschikt over een nog geheimzinnigere basis genaamd Area 6 ............................................. 44
Super Mario zorgt voor een tsunami aan geld ................................................................................................................... 45
Economisch instituut IFO: Sluiten grenzen 5 tot 10 x goedkoper dan massa immigratie .................................................. 46
Duitse ZDF kondigt komst geïmplanteerde ID- en betaalchip aan .................................................................................... 47
Finland houdt dit jaar referendum over de euro ................................................................................................................ 48
Vriend van Poetin overlijdt in Washington aan “verdachte” hartaanval" (Update) ............................................................. 49
Deze nieuw ontdekte bacterie die plastic flessen eet kan ons wereldwijde afvalprobleem oplossen ................................ 50
Overal voorbereidingen voor grote oorlog in Europa… ..................................................................................................... 51
Koloniaal experiment: Maak kennis met de Amerikaan die binnenkort mogelijk minister-president van Oekraïne wordt .. 52
Het verhaal over prins Claus dat niemand mocht lezen .................................................................................................... 53
Inlogproblemen Xandernieuws na 5 dagen nog steeds niet opgelost door Mijn Domein .................................................. 54
De Heilige van de Dood groeit als kool (video) ................................................................................................................. 56
Rusland behoedt de wereld voor een ramp....................................................................................................................... 57
Vermijd Frankrijk waar mogelijk ........................................................................................................................................ 57
Een bijna kokende rivier ontdekt in het Amazone-gebied ................................................................................................. 58
’s Werelds grootste herverzekeraar: ECB berooft Europeanen van hun recht en spaargeld ............................................ 59
Parlementslid: “Geheimzinnige Bilderberggroep spant samen tegen Britse kiezers” ........................................................ 60
Dit ‘superfruit’ kan de strijd aangaan met Alzheimer ......................................................................................................... 60
Mogelijk binnenkort tweede Fukushima ............................................................................................................................ 61

N I E U W S B R I E F 2 4 4 – 1 5 M A A R T 20 1 6 – P A G . 1

14 definiërende kenmerken van het fascisme...
Fascisme steekt steeds weer de kop op omdat het zo makkelijk is: het drijft op zelfverheerlijking, de eigen
partij, de eigen staat, het eigen volkdaar zweert men bij en voor al het vreemde voelt men verachting en
afschuw. Tot wat dat geleid heeft in 40-45 lijkt men soms te vergeten.
Hier – vertaald – de 14 definiërende kenmerken van het fascisme zoals je ze kan vinden op de
sitehttp://www.rense.com
14 definiërende kenmerken van het fascisme
door Dr. Lawrence Britt
Bron: Free Inquiry.co
Dr Lawrence Britt heeft de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje),
Soeharto (Indonesië) en verscheidene Latijns-Amerikaanse regimes onderzocht. Britt vond bij elk 14
definiërende kenmerken die ze alle gemeenschappelijk hadden.
Krachtige en doorgedreven Nationalisme - fascistische regimes neigen constant gebruik te maken van
patriottische motto's, slogans, symbolen, liederen en andere parafernalia.Vlaggen worden overal gezien,
vlagsymbolen op kleding en in het openbaar.
Minachting voor de erkenning van de rechten van de mens - Vanwege de angst voor vijanden en de
behoefte aan veiligheid zijn mensen in fascistische regimes ervan overtuigd dat de rechten van de mens
kunnen worden genegeerd in bepaalde noodgevallen. De mensen kijken vaak de andere kant op of keuren
zelfs goed : folteringen, standrechtelijke executies, moorden, lange opsluiten van gevangenen, enz.
Identificatie van vijanden /zwarte schapen als een eenmakende factor - De mensen worden samengebracht
in een eenmakendepatriottische buitennissigheid rond de noodzaak de gepercipieerde dreiging of de
gemeenschappelijke vijand te elimineren: ras, etnische of religieuze minderheden; liberalen, communisten,
socialisten, terroristen, enz.
Overheersing van de militaire macht - Zelfs wanneer er wijdverbreide binnenlandse problemen zijn, krijgen
de militairen een onevenredig bedrag van de overheidsfinanciering en de binnenlandse agenda is
verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden verheerlijkt.
Ongebreideld Sexisme - De regeringen van de fascistische landen hebben de neiging bijna uitsluitend door
mannen te worden gedomineerd. Onder fascistische regimes worden de traditionele rolpatronen strakker.
Echtscheiding, abortus en homoseksualiteit worden onderdrukt en de staat wordt voorgesteld als de ultieme
hoeder van het gezin.
Gecontroleerde Massamedia - Soms worden de mediarechtstreeks gecontroleerd door de regering, maar in
andere gevallen worden de mediaindirect gecontroleerd door de regelgeving van die overheid of door
sympatiserende media-zegsmannen en leidinggevenden. Censuur, vooral in oorlogstijdkomt vaak voor.
Obsessie met de nationale veiligheid - Angst wordt door de regering gebruikt als een motiverend instrument
over de massa.
Religie en regering zijn met mekaar verweven - regeringen in fascistische landen neigen gebruik te maken
van de meest voorkomende godsdienst in de natie als een instrument om de publieke opinie te manipuleren.
Religieuze retoriek en de terminologie is veel voorkomend bij de regeringsleiders, zelfs wanneer de grote
principes van de religie haaks staan op het beleid van de regering of hun acties.
De macht van de ondernemingenwordt beschermd - De industriële en zakelijke aristocratie van een
fascistisch land zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht brengen, zijcreëren een wederzijds
lucratievebusiness/overheidsrelatieen geven de elite macht.
De macht van de arbeider wordt onderdrukt - Omdat georganiseerde arbeidersmacht de enige echte
dreiging is voor een fascistische regering, worden vakbonden ofwel volledig weggewerkt, of zwaar
onderdrukt.
Minachting voor de intellectuelen en de Kunsten - Fascistische landen neigen een open vijandigheid voor
hoger onderwijs en de academische wereld aan te moedigen en te tolereren. Het is niet ongebruikelijk voor
hoogleraren en andere academici te worden gecensureerd of zelfs gearresteerd. Vrije meningsuiting in de
Kunstenen Letteren wordt openlijk aangevallen.
Obsessie voor Misdaad en straf - Onder fascistische regimes krijgt de politie haast onbeperkte macht om
wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om misbruiken bij de politie over het hoofd te zien en zijn
zelfsbereidhun burgerlijke vrijheden in te perken in naam van vaderlandsliefde. Er is vaak een nationale
politie met een vrijwel onbeperkte macht in fascistische naties.
Uitgesprokenvriendjespolitiek en corruptie - fascistische regimes worden haast altijd bestuurd door groepen
vrienden en medewerkers die elkaar benoemen in overheidsbetrekkingen en staatsmacht en gezag
gebruiken om hun vrienden te beschermen voor verantwoordingsplicht. Het is niet ongewoon in fascistische
regimes dat regeringsleiders zich de nationale inkomsten en zelfs kunstschatten toe-eigenen of zelfs ronduit
stelen.
Frauduleuze Verkiezingen - Soms zijn verkiezingen in fascistische naties een complete schijnvertoning.
Andere keren worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen of zelfs door moord op
kandidaten van de oppositie, door gebruik van de wetgeving om het aantal stemmen en de politieke
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districtsgrenzen te controleren, en door manipulatie van de media. Fascistische landen maken gebruik van
hun rechterlijke macht om te manipuleren ende verkiezingen te controleren.
Liberty Forum”
http://www.rense.com/general37/char.htm
http://blogbedenkingen.skynetblogs.be/archive/2008/03/11/14-definierende-kenmerken-van-het-fascisme.html

NAVO opperbevelhebber over migrantenstroom: Europa wordt als door kankergezwel opgevreten
Generaal Breedlove: Europa laat dagelijks grote aantallen criminelen en ISIS-terroristen binnen
Generaal Philip Breedlove (foto), de hoogste Amerikaanse
commandant in Europa en opperbevelhebber van de NAVO,
heeft tijdens een hoorzitting van het comité Gewapende
Strijdkrachten van de Senaat bevestigd dat er dagelijks grote
aantallen als vluchtelingen vermomde criminelen en terroristen
tot de EU worden toegelaten. Op de vraag van een senator of
daar ook ISIS strijders tussen zitten, antwoordde hij: ‘Dat denk
ik inderdaad.’
Breedlove zei dat de migrantenvloed zo’n 1 tot 2 jaar geleden ‘waarschijnlijk nog voor het merendeel uit
legitieme vluchtelingen’ bestond, maar dat dit ‘de afgelopen maanden en het laatste jaar’ niet meer het geval
is, ‘en we criminaliteit, terrorisme en buitenlandse strijders’ zien, ‘die duidelijk een dagelijks onderdeel zijn
van de vluchtelingenstroom.’ (1)
‘Europa wordt als kankergezwel opgevreten’
De Westerse topcommandant verklaarde zelfs dat Europa in zijn ogen ‘als door een kankergezwel wordt
opgevreten’ (3). Dit soort termen zou de politiek-correcte pro-immigratie/pro-islamisering elite in Brussel,
Berlijn en Den Haag onmiddellijk uit hun vel doen springen van woede, maar vermoedelijk is de gevestigde
orde vooral met stomheid geslagen dat deze vergelijking toch echt afkomstig is van de opperbevelhebber
van de NAVO.
En dat wil heel wat zeggen voor de doorgaans bezonnen en gematigde Breedlove. Als in de top van de
militaire tak van de NAVO al zó tegen de migranteninvasie van Europa wordt aangekeken, dan zouden zelfs
de grootste voorstanders in Europa –zo ongeveer alles wat zich links, progressief, liberaal en
christendemocraat noemt- zich eens achter de oren moeten krabben of hun open-grenzenbeleid nu echt wel
zo ‘humaan’ en ‘beschaafd’ is als ze hun kiezers nog steeds voorhouden.
Merkels ‘chemie laboranten’ zijn barbaarse criminelen
Angela Merkels ‘chemie laboranten’ uit Afrika en het Midden Oosten –haar letterlijke woorden!- blijken in
werkelijkheid hoofdzakelijk te bestaan uit meest analfabete, barbaarse criminelen die hier enkel zijn
gekomen om te roven, te stelen, te verkrachten en chaos te creëren, en niet ons een fijnere, harmonische,
vreedzame en vooral ‘rijkere’ toekomst te bezorgen, zoals de bondskanselier in Berlijn, en in haar kielzog de
immer slaafs volgende Nederlandse regering Rutte en bijna het complete Westerse mediacomplex, blijven
volhouden.
Media en ‘links’ houden burgers nog steeds in de waan
In de meeste media zult u –mede dankzij de grote druk van de machtige pro-asiellobby, waaronder tal van
ultralinkse anti-Westerse actiegroepen (5)- dus vergeefs zoeken naar Breedloves ernstige waarschuwing. In
Duitsland gaat men ondertussen vrolijk door met het tergen van de autochtone bevolking, door bijvoorbeeld
‘anti-afgunst’ cursussen voor Duitsers te organiseren, die dan ook nog eens met een brede glimlach gratis
designermeubels voor asielzoekers in elkaar mogen schroeven. (4)
Her en der beginnen plaatselijke autoriteiten zich toch wat zorgen te maken over de exploderende
criminaliteitscijfers. In Recklinghausen, op hemelsbreed nog geen 50 kilometer van de grens met Nederland,
werden steekproefsgewijs 903 migranten aan een onderzoek onderworpen. De eerste resultaten: minstens
180 van hen zijn criminelen of terroristen.
Terreuroorlog komt steeds dichterbij
Ook in de NAVO lijkt men inmiddels te beseffen en te weten dat de klok onverbiddelijk doortikt naar het ‘uur
U’, het moment waarop in Europa een enorm aantallen ISIS-strijders en andere zware moslimcriminelen
gelijktijdig hun terreuroffensief openen tegen de grotendeels nog altijd nietsvermoedende Europese
bevolking.
Zolang de grenzen van landen zoals Duitsland en Nederland nog altijd wagenwijd geopend blijven, zullen de
terroristen daar zo lang mogelijk mee willen wachten, omdat hun oorlog tegen Europa het meeste kans van
slagen biedt als ze met zoveel mogelijk zijn.
Xander - (1) Infowars ; (2) KOPP ; (3) CNN ; (4) KOPP ; (5) Antiwar News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/NAVO-opperbevelhebber-over-migrantenstroom-Europa-wordtals-door-kankergezwel-opgevreten#comments
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Oekraine staat op instorten
Een land dat Nederland evenaart voor wat betreft corruptie is
ongetwijfeld Oekraïne.
Het wordt gerund door een aantal door het Westen gesteunde
oligarchen die nu de hete adem van de nationalistische milities in hun
nek voelen.
Twee jaar geleden zagen we de staatsgreep in Kiev en werd de
democratisch gekozen president Janoekovitsj verdreven.
Na die twee jaar is er niets veranderd in het land; in zoverre dat de
macht nog steeds berust bij een aantal oligarchen die de macht hebben gegrepen. Niet zo vreemd dan
natuurlijk dat Oekraïne regelrecht afkoerst op een nieuwe golf van geweld en chaos.
De oligarchen bestrijden elkaar onderling, het IMF trekt zich terug uit het land, nieuwe wetten die door de
autoriteiten worden uitgevaardigd, worden al na enkele dagen weer vervangen door weer andere wetgeving
en Europese bedrijven weten niet hoe snel ze weg moeten komen uit het land nadat ze weer eens zijn
beroofd door de zogenaamde pro Brusselse oligarchen elite.
Eigenlijk werd al direct na de staatsgreep duidelijk dat dit land gedoemd was om te mislukken. Wat ook al
heel snel duidelijk werd via uitgelekte telefoongesprekken tussen de Minister van Buitenlandse Zaken van
Estland, Minister Paet en de Catherine Ashton, de toenmalige EU Vertegenwoordiger voor Buitenlandse
Zaken, dat niemand in Brussel ook maar enig vertrouwen had in de door Amerika geïnstalleerde “puppets” in
Oekraïne.
Ondanks de tegenovergestelde door Amerika opgedragen officiële berichten uit Brussel, zag in werkelijkheid
zo goed als niemand in Brussel een oplossing voor de problemen van Oekraïne en had ook helemaal
niemand vertrouwen in de nieuwe leiders aldaar.
Eén van de oligarchen, de Amerikaanse lakei Petro Poroshenko, werd president en net zoals al zijn
voorgangers was hij erin geslaagd stinkend rijk te worden door het mixen van politiek en zaken ten koste van
de bevolking van Oekraïne. Dit zou dan de man zijn die een einde zou moeten maken aan de corruptie in
het land?
Goedwillende mensen die zitting hadden genomen in het parlement zoals de onderzoeksjournalist Tetiana
Chornovol, namen gedesillusioneerd ontslag omdat er volgens haar geen politieke wil was om de corruptie
in het land echt aan te pakken.
Geruchten over grootschalige corruptie bleven de afgelopen twee jaar de kop op steken en de grootste
bedreiging voor Poroshenko en zijn collega oligarchen is dan ook niet Vladimir Poetin en de separatisten in
het oosten, maar de pro Oekraïne milities die zich op papier hebben aangesloten bij het leger van Oekraïne.
Deze milities zien de door het Westen gesteunde oligarchen als de grootste bedreiging voor Oekraïne als
natie.
Ondertussen doet Brussel wat het is opgedragen en probeert de staatsgreep van 2014 te verkopen en het
geplande Associatieverdrag met Oekraïne als een manier op de politieke corruptie op te lossen.
Het verkooppraatje van de Nederlandse overheid richting haar burgers betreffende het Associatieverdrag
begint zo langzamerhand wereldberoemd te worden: “Deze samenwerking biedtOekraïne de kans op een
betere toekomst. Het land wil een echte democratie worden, zonder corruptie en met een welvarende
bevolking. Het Associatieverdrag met de Europese Unie is de basis voor de nationale hervormingen”.
Dit bericht wordt dan ook al snel onder de noemer “naïef” gerubriceerd omdat men toch beleefd wil blijven
want eenieder weet dat de elite van Oekraïne onder leiding van Poroshenko er geen seconde aan denkt om
hun machtsbasis op te geven.
Wat echter helemaal zorgelijk is, is dat blijkt dat de elite van Oekraïne via de dader van het neerhalen van
vlucht MH17, Igor Kolomoisky, probeert in Brussel voet tussen de deur te krijgen.
Kolomoisky is voorzitter van het in Brussel gevestigde Joodse Parlement dat bedoeld is om haar invloed in
Brussel te doen gelden. Een zorgelijk teken dat de politiek corrupte rat van Oekraïne zich via keiharde
criminelen probeert te nestelen in Brussel.
Om een heel lang verhaal toch enigszins te beperken: Het is duidelijk dat vanwege de totale corruptheid van
Oekraïne de situatie van de bevolking met de dag verergert. De valuta van het land wordt dagelijks minder
waard en Europese en andere bedrijven kunnen van de ene op de andere dag hun investeringen kwijtraken
zoals blijkt uit het geval van Swissport.
Het is een kwestie van tijd voordat Oekraïense nationalistische milities de macht zullen grijpen en een
definitieve breuk in het land zullen veroorzaken. Misschien kan Poroshenko de uiteindelijke beslissing nog
iets voor zich uit kan schuiven door de oorlog in het oosten nieuw leven in te blazen, maar uiteindelijk zal hij
zijn dag des oordeels niet kunnen ontlopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10395:oekraine-staat-opinstorten&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Nieuwe variant van vluchtelingenwapen
Een onderdeel van de plannen van de wereldelite is niet alleen
een wereldregering, maar ook de vernietiging van de identiteit
van de individuele Europese landen.
Een belangrijk wapen dat hierbij gehanteerd wordt, zijn de
vluchtelingenstromen en als daar een kink in de kabel dreigt te
komen, stappen ze zonder problemen over op plan B.
Iedereen met een klein beetje gezond verstand vraagt zich af
wat men nu als Europa eigenlijk aan het doen is voor wat
betreft vluchtelingen.
In plaats van een eenduidige politiek die misschien wat zou kunnen oplossen, begint het meer te lijken op
het doorschuiven van een pakketje dat niemand wil hebben. Als wij het maar kwijt zijn dan zal het ons worst
zijn wat er verder mee gebeurt.
In dat kader zou onze Pinokkio premier Rutte als tijdelijke voorzitter van de EU dit varkentje wel even
wassen en het enige dat er eigenlijk is gebeurd, is dat hij voor de zoveelste keer betrapt is op een leugen.
Dit jaar komen er vermoedelijk bijna 100.000 nieuwe asielzoekers naar ons land. Dat zijn er bijna twee keer
zoveel als de ongeveer 58.000 vluchtelingen die premier Mark Rutte afgelopen maand meldde aan de
Tweede Kamer.
De landen ten noorden van Griekenland hebben nu zo ongeveer hun grenzen gesloten, wat chaos in
Griekenland zal veroorzaken. Door het gehele land zwerven nu vluchtelingen met geen flauw idee waar ze
eten moeten halen of waar ze hun kinderen en ouderen kunnen laten slapen.
Kroatië, Slovenië en Oostenrijk hebben nu ook hun grenzen gesloten. In theorie laten deze landen een
beperkt aantal vluchtelingen toe, in de praktijk blijkt dat veel minder te zijn en Oostenrijk begint nu met het
terugsturen van vluchtelingen waarvan de eerste 50 ondertussen weer in Griekenland zijn gearriveerd. Ook
Servië is van plan zo’n 1.000 mensen terug te sturen en ook deze zullen weer eindigen in Griekenland.
De strategie lijkt duidelijk, Griekenland wordt het afvoerputje van Europa. Een groot verzamelkamp van
vluchtelingen en hoe de Grieken daarmee omgaan is hun probleem, wij zijn even niet thuis.
De Balkanroute is afgesloten en er zitten nu zo’n 25.000 vluchtelingen gevangen in Griekenland.
Dan komt de EU in het geweer want er zou gewerkt worden aan een “humanitair hulpmechanisme” om een
humanitaire crisis in Griekenland te voorkomen. Die hulp zou dan bestaan uit het sturen van voedsel,
logistieke hulp en geld. Een dooddoener zoals gewoonlijk, een variant op het verhaal dat ze Turkije dat soort
hulp zouden geven om de vluchtelingenstroom te stoppen.
De Amerikaanse Wall Street Journal zegt dat de EU nu haar maskers heeft laten vallen en dat het duidelijk
is dat ze de vluchtelingenstroom in Griekenland willen afkappen, waardoor er uiteraard een humanitaire
ramp in dat land zal ontstaan.
Dit is dan het Europese B plan en uiteraard een teken dat Europa er niet in is geslaagd om een politieke
oplossing te vinden voor het vluchtelingenprobleem. Niet dat dit ooit de bedoeling was natuurlijk, maar voor
het oog van de wereld heeft de politiek van de EU gefaald en stapt men nu over op plan B.
Dan wordt een volgende dooddoener van stal gehaald. De komende topvergadering met Turkije op 7 maart.
Dat zal ongetwijfeld een verhaal worden van meer mooie woorden en datgene waar Turkije goed in is, het
verder chanteren van Europa. De Turken hebben tot nu toe nog niet één vluchteling weten tegen te houden
ondanks alle mooie praatjes en daar zullen ze ook straks niet in slagen/zich voor inzetten.
Een aantal hooggeplaatste EU figuren schijnen aan de Wall Street Journal verteld te hebben dat
Griekenland als verzamelplaats van vluchtelingen nog niet zo’n gek idee is. Omdat de Grieken over het
algemeen wat vriendelijker tegenover vluchtelingen zouden staan dan mensen uit de Balkan.
Dit is uiteraard een vreemde gedachtengang want alle vluchtelingen willen uiteindelijk naar Duitsland,
Nederland en de Scandinavische landen. Men gaat er dus bij de EU al vanuit dat wanneer de vluchtelingen
niet in Griekenland worden tegengehouden dit dan wel op de Balkan zal gebeuren.
Een kenmerk van de weg naar de New World Order is dat als er ergens een obstakel verschijnt zoals nu
waarbij landen dwarsliggen en zich niet willen onderwerpen aan het Kalergiplan, men simpelweg overstapt
op een plan B waarmee uiteindelijk hetzelfde doel zal worden bereikt.
Hoogstwaarschijnlijk zou dit hele probleem snel tot het verleden behoren als wij werkelijk onafhankelijke
overheden hadden die er zouden zijn voor het welzijn van de bevolking. Die zouden allang hebben
samengewerkt met bijvoorbeeld Rusland om de kern van het vluchtelingenplan bij de bron aan te pakken.
Want, waardoor zijn al die vluchtelingenstromen ontstaan?
Juist, omdat het Westen onder aanvoering van Amerika en slaafs door ons gevolgd zonodig "de democratie
(= Rothschild bankiers)" naar allerlei delen van de wereld moest brengen, van Afghanistan, Irak, Libië tot
Syrië.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10390:nieuwe-variant-vanvluchtelingenwapen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Pentagon wil invloed op Google zoekresultaten
Er was ooit een tijd dat zoekmachines zoals Google het publiek
echte zoekresultaten voorschotelde.
Die tijd is voorbij, want het Pentagon bepaalt samen met
giganten zoals Google, Facebook en Microsoft wat goed voor
het publiek is.
Het heeft niet uitgebreid in alle kranten gestaan, maar vorige
week is er een bijeenkomst geweest tussen Silicon Valley,
Hollywood en de Amerikaanse overheid in de vorm van het
Pentagon, om in een soort besloten sessies te overleggen hoe
ze gezamenlijk de ISIS online propaganda kunnen aanpakken.
Wat voor het gemak buiten beschouwing werd gelaten, is dat ISIS is ontsproten vanachter diezelfde bureaus
in het Pentagon, in samenwerking met de altijd betrouwbare Mossad natuurlijk. Dat soort reflecties komen
niet voor in de woordenboeken van de dames en heren van het Pentagon.
Dus, wie waren aanwezig bij deze besloten bijeenkomst? Dat is niet helemaal zeker, want de plebs worden
niet geacht dat soort dingen te weten. Maar, gelukkig zijn er altijd wel mensen die iets naar buiten lekken en
zo ook in dit geval: Er waren in ieder geval vertegenwoordigers aanwezig van Apple, Google, Mediacom,
Microsoft en Facebook. Zij vlogen allemaal naar Washington voor een bespreking van vijf uur in een kamer
zonder ramen met als gespreksonderwerp: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de online propaganda van
ISIS zich niet verder verspreid? Volgens berichten in BuzzFeed blijkt dit niet de eerste vergadering in z'n
soort te zijn. Het hele afgelopen jaar is het Pentagon al druk bezig met het bewerken van de Tech bedrijven.
Ze hebben zelfs een kantoor geopend in Silicon Valley. Enkele figuren hebben nu uit de school geklapt
tegenover BuzzFeed en gezegd dat ze gevraagd zijn door de Amerikaanse overheid om hun zoekalgoritmes
aan te passen zodat bepaalde zoekresultaten niet meer boven komen drijven.
Zowel Google als Facebook ontkennen ten stelligste dat ze ook maar iets zullen veranderen om de
Amerikaanse overheid ter wille te zijn in de “strijd tegen ISIS” en “andere terroristen”.
Dat zouden wij bij wijze van spreken ook zeggen als wij bij die besprekingen waren geweest en iemand zou
ons vragen of we gingen toegeven aan het verzoek van het Pentagon.
Alleen al het feit dat beiden toegeven dat dit bij iedere bespreking met het Pentagon wordt gevraagd, toont al
aan dat overheden volkomen maling hebben aan hun burgers zolang ze dingen maar kunnen controleren.
Hoe Facebook aan alle kanten meewerkt met overheden hebben we kunnen zien tijdens een onderonsje
tussen Frau Merkel en Mark Zuckerberg toen men even was vergeten de microfoon uit te zetten.
Hoe Google omgaat met de waarheid ondervinden wij nu aan den lijve, want websites zoals die van ons, die
volgens Google niet de waarheid vertellen, worden verbannen uit de zoekresultaten.
Hier zie je onze statistieken voor wat betreft zoekresultaten sinds eind vorig jaar. Een scherpere daling naar
beneden is nauwelijks denkbaar.
De oorzaak van dit alles is het volgende:
We konden er op wachten: Google als arbiter van
de waarheid. Na PageRank is nu TruthRank.
Onderzoekers van de internetreus werken aan een
systeem om rangorde aan te brengen in de
resultaten op basis van de betrouwbaarheid van
websites.
De techniek die hiervoor wordt gebruikt is analoog
aan de database van feiten die Google de
afgelopen jaren heeft opgebouwd, de zogenaamde Knowledge Graph.
Die database wordt dan uitgeroepen tot 'de waarheid', een meetlat voor de rest van het web. Vindt Google
tijdens het indexeren veel statements die overeen komen met de Knowledge Graph, dan wordt die pagina
betrouwbaar geacht en komt hoog in de resultaten. Zijn er veel vermeende onjuistheden, dan wordt de
pagina naar beneden verbannen.
Met andere woorden, websites zoals deze spreken in de ogen van Google en Facebook niet de waarheid en
zullen dan ook door beiden worden verbannen. Wat dan in ons geval ook prompt gebeurt.
Uiteraard is het in feite een compliment, want dat betekent dat je het goed doet, maar dit maakt het leven
voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid wel lastiger. Waar vroeger mensen nog wel eens in
aanraking kwamen met de waarheid via de zoekmachines zal dat vanaf nu veel minder het geval zijn.
Dat betekent weer dat de censuur wint op alle fronten en dat de informatie die de gemiddelde mens
voorgeschoteld krijgt precies datgene is wat de machthebbers willen dat je ziet.
Daarom, verspreid het woord overal waar je komt, want onze strijd zal nog zwaarder worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10389:pentagon-wil-invloed-opgoogle-zoekresultaten&catid=22:internet&Itemid=35
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Merkel vele malen sterker en veel meer lef dan Rutte
Mrt 3, 2016
Je kunt veel over Angela Merkel zeggen, zoals de eeuwige
twijfelaar, maar ze heeft eindeloos meer lef dan Rutte
#eu #vluchtelingen
Merkel: We blijven het ‘schaffen’ (redactie Trouw, 29/02/160
© afp. De Duitse bondskanselier Angela Merkel werd
zondagavond geïnterviewd in het programma Anne Will van het
publieke omroep ARD.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar opendeurpolitiek voor vluchtelingen opnieuw verdedigd, en gezegd dat er geen plan-B is. Haar minister van
buitenlandse zaken Steinmeier waarschuwde dat Europese landen meer moeten samenwerken in plaats
van elkaar tegen te werken.
# In een uitvoerig tv-interview met de Duitse zender ARD zei Merkel gisteravond dat ze dat ze geen grens
wil stellen aan het aantal vluchtelingen dat Duitsland kan opvangen, ondanks de toenemende controverse
over de grote toestroom. Duitsland ving vorig jaar 1,1 miljoen asielzoekers op.
# Merkel zei dat de afspraken met Turkije centraal moeten blijven staan, bij het indammen van de
vluchtelingenstroom. Als Duitsland het aantal vluchtelingen zou begrenzen, zou dat de afspraken met
Turkije ondermijnen, zei ze tijdens het interview met de Duitse tv-zender ARD. “Ik heb geen plan-B. Het
is onzin om aan twee plannen tegelijk te werken”, aldus Merkel.
# Duitsland bleek en blijkt voor veel asielzoekers de gewenste eindbestemming. Nadat Merkel vorig jaar
aankondigde dat Duitsland vluchtelingen welkom zou heten, lieten landen op de Balkan hen in de meeste
gevallen passeren. Het leidde tot een grote toestroom, een crisis in de Duitse noodopvang en bovendien
totmeer geweld en aanslagen tegen asielzoekerscentra door vermoedelijk rechts-extremisten.
Afstotelijk
“Er spelen harde discussies in onze maatschappij, maar belangrijk is dat we met elkaar in gesprek
blijven“, zei Merkel, die erkende dat de polarisatie in Duitland de afgelopen maanden groter is geworden.
Ze noemde de beelden van boze Duitsers die in het Saksische Clausnitz onlangs een bus met asielzoekers
belaagden ‘afstotelijk‘.
# “Geweld is niet te rechtvaardigen. Men kan zorgen hebben, maar de menselijke waardigheid is
onaantastbaar en in artikel 1 van onze grondwet vastgelegd”, zei Merkel. “Met mensen
die zorgen hebben enwillen luisteren zal ik altijd in gesprek gaan.”
# Haar gastvrije beleid wordt intussen steeds meer omstreden. Veel Duitsers denken dat Merkel de
crisis niet meer in de hand heeft, en steeds luider klinkt de roep dat zij haar koers bijstelt en
een bovengrens invoertvoor het aantal vluchtelingen.
Vermoedelijk voert ze een hoger plafond – bijvoorbeeld 1,5 miljoen vluchtelingen, tegen 1,1 miljoen
van dit moment – als de protesten uit de hand gaan lopen. Maar ze dwingt haar burgers ook tot een
ethisch standpunt en dat lukt steeds moeilijker in een gepolariseerd landschap.
# Haar populariteit is de laatste tijd gekelderd. Uit een recente peiling van ARD bleek dat nu een
meerderheid van de ondervraagden ontevreden is over Merkel. Maar ondanks de toenemende druk, ook in
haar eigen coalitie, weigert de bondskanselier de Duitse grenzen te sluiten voor asielzoekers.
Daarmee toont ze lef dat geen enkele ander staatshoofd in de EU laat zien en daarmee is zij de enige
die de Europese waarden blijft verdedigen. EU-burgers zijn verwende nesten geworden.
# Sommige dingen gaan langzaam. Er zijn veel tegengestelde belangen in Europa. Maar het is
mijn verdomde plicht om alles te doen wat ik kan om te zorgen dat Europa een gemeenschappelijke
manier vindt om eruit te komen.
Een volkomen terecht standpunt! Je zou als Duitse natie maar zo’n staatsvrouw hebben!
# Haar minister van buitenlandse zaken Frank Walter Steinmeier hamerde vandaag ook op dat punt in een
interview met de Griekse krant Ta Neo. Hij waarschuwde tegen een Europese lappendeken, waarbinnen
landen op eigen houtje maatregelen te nemen om de vluchtelingenstroom in te dammen, zoals Oostenrijk
en Macedonië die nog weinig of geen vluchtelingen meer doorlaten.
Handen ineenslaan
“We moeten vechten voor Europa“, aldus Steinmeier. “We moeten stoppen elkaar de schuld te geven.
Niemand heeft er voordeel van als binnen de EU de een de andere de schuld geeft. Integendeel. We
moetenonze handen ineenslaan en werken aan een Europese oplossing voor de vluchtelingencrisis. Dat
is de enige manier voor Europa om sterker uit deze crisis tevoorschijn te komen. “
# Ook Merkel zei dat eenzijdige maatregelen van allerlei EU-lidstaten contraproductief werken. “Dat
is precies waar ik bang voor ben. Wanneer één land grenzen stelt, lijdt het andere. Dat is niet
mijn Europa.”
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# Ze zei ook Griekenland niet in de steek te zullen laten. Hier stranden steeds meer vluchtelingen nu de
Balkanroute zo goed als afgesloten is. Athene luidde gisteren de noodklok over de bijna 25.000
asielzoekers die nu niet verder kunnen, en zei te vrezen dat dat in de zomer op kan lopen tot 200.000.
# “We kunnen dat land nu niet aan zijn lot overlaten“, zei Merkel. “We hebben de Grieken vorig jaar toch
niet in de eurozone gehouden om ze nu te laten vallen?”
Bekijk [hieronder] het interview:
Bron: https://aquariuspolitiek.wordpress.com/
http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4254004/2016/02/29/Merkel-We-blijven-hetschaffen.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20160229&utm_userid=1
1ce6dfe-3dea-4d85-b7da-6df4af29c312
http://stopdebankiers.eu/merkel-vele-malen-sterker-en-veel-meer-lef-dan-rutte/

Trump compleet afgemaakt: Mitt Romney geeft vernietigende speech zoals nooit tevoren
Mrt 3, 2016
Mitt Romney gedreven en overtuigend, zoals hij nooit
was als presidentskandidaat, gaf zonet de speech van
z’n leven. Daarin verscheurde hij Donald Trump. Een
“leugenaar en een fraudeur”, zei Romney, die op de
meest uitgesproken manier opriep om binnen de
Republikeinse partij de miljardair te stoppen. Een
complete burgeroorlog dreigt binnen de GOP.
“Zijn beloftes zijn even waardeloos als een diploma van
Trump University.” Als punch-line kan dat wel tellen.
In plaats van een kroning en een lange hoera-kreet van uit
de Republikeinse partij, krijgt Donald Trump, de huidige leider in de peilingen bij de GOP,
een uppercutvanuit z’n eigen kamp. Mitt Romney deed iets dat niemand in z’n partij tot nu toe gedaan heeft:
Donald Trump compleet en frontaal aanvallen, zonder enige mogelijkheid op compromis en verzoening.
Eindelijk een deftige speech van Romney
Romney is niet de eerste de beste, in 2012 was hij de presidentskandidaat die het niet haalde van Barack
Obama, maar vandaag sprak hij met een soort overtuiging én waardigheid die hij als uitdager van Obama
nooit bereikte. Een kandidaat van de eigen partij zo neerhalen, zonder klein of smerig over te komen, het is
een kunst. Maar Romney gaf de soort speech die blijft kleven, en die velen binnen de Republikeinse partij
aan het denken moet zetten.
Want ondanks veel ongeloof en ontkenning, zijn er nog steeds geen echte pogingen geweest bij de
voorverkiezingen om Trump te onttronen. Puur gekeken naar het geld dat besteed is aan negatieve
campagnes op televisie (een goede graadmeter om te zien wie wie wil ‘vernietigen’), besteedden de
kandidaten en hun achterbaan veel meer geld aan elkaar besmeuren. Trump zelf heeft eigenlijk belachelijk
weinig negatieve advertenties over zich heen gekregen.
Romney maakte dat met één speech meteen veel goed. “Z’n economische ideeën zouden ons recht naar
recessie leiden. Z’n ideeën over buitenlands beleid zouden Amerika een pak onveiliger maken in de wereld.
Hij heeft noch het temperament noch het inschattingsvermogen om president te zijn.”
Hij viel Trump aan op elke mogelijke manier: de man biedt geen concrete plannen, gebruikt oneerlijke
technieken, verspreidt constant leugens, weigert inzage te geven in z’n boeken, … Het beeld dat overbleef
van Trump was letterlijk dat van een “leugenaar en fraudeur”, om het met Romney’s woorden te zeggen.
Hillary beleeft een droom
De speech is meteen goud voor de Democraten. Campagnespotjes waarin Mitt Romneyof all people komt
zeggen dat de kandidaat van de Republikeinen een fraudeur en leugenaar is, het moet een droom zijn voor
Hillary Clinton.
De zet van Romney toont meteen aan hoe groot het ongenoegen is binnen het establishment van de partij
over Trump als mogelijke presidentskandidaat. Alleen, het veld blijft hopeloos verdeeld, en zolang niet één
tegenkandidaat opstaat en de rest afhaakt, lijkt Trump gewonnen spel te hebben.
De verdeeldheid heeft grote gevolgen. Want zelfs als het establishment erin zou slagen Trump van de
nominatie te houden, is de kans bijzonder groot dat Trump toch opkomt, als onafhankelijke kandidaat, los
van de Republikeinse partij. “Ik zie advertentie na advertentie van het establishment die me wil
omverwerpen. Dat is gewoon unfair. Als ik als onafhankelijke zou opkomen, en ik zeg niet ja of nee
daarover, dan weet ik dat die miljoenen mensen die me steunen, met mij mee zouden gaan.”
http://stopdebankiers.eu/trump-compleet-afgemaakt-mitt-romney-geeft-vernietigende-speech-zoals-nooittevoren/
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Paus spreekt van Arabische invasie van Europa en juicht die toe
Paus Franciscus verwelkomt de miljoenen moslims die naar
Europa komen, omdat het zijn droom van een één-wereldreligie dichterbij brengt.
Paus Franciscus, één van de belangrijkste steunpilaren in de
globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite, heeft de massale
migrantenstroom naar Europa letterlijk een ‘Arabische invasie
genoemd’. Voordat enkele lezers blij worden dat bij de leider
van de Katholieke Kerk eindelijk het inzicht is doorgebroken:
Franciscus bedoelde zijn uitspraak niet als waarschuwing,
maar als iets positiefs. Het Vaticaan juicht de komst van miljoenen moslims namelijk toe, en kan duidelijk niet
wachten totdat Europa een volledig ‘multiculti’ continent is geworden, zodat het christendom kan
worden samengevoegd met verdrongen door de islam.
‘Het enige continent dat een zekere eenheid aan de wereld kan brengen is Europa,’ zei Franciscus in een
interview met het Franse katholieke blad La Vie. ‘Alleen Europa heeft een roeping om
universalistisch (alomvattend) en dienstbaar te zijn.’
‘Als Europa wil verjongen, is het nodig om opnieuw zijn culturele wortels te vinden... Door de (koloniale)
geschiedenis te vergeten, verzwakt Europa zichzelf, waardoor het risico bestaat dat het een lege plek wordt.’
Geen enkele twijfel dat paus ‘Arabische invasie’ van Europa toejuicht
‘Vandaag kunnen we spreken van een Arabische invasie. Dat is een sociaal feit. En hoeveel invasies heeft
Europa in de geschiedenis wel niet gekend! Het heeft altijd geweten hoe zichzelf te overwinnen en vooruit te
gaan om zichzelf te vinden, alsof het beter is geworden door de uitwisseling tussen culturen.’ (1)
Hoewel Franciscus de term ‘Arabische invasie’ dus positief bedoelde, hebben zijn woorden voor heftige
discussies gezorgd op de sociale netwerken in Frankrijk. De redacteur van La Vie noemde het ‘schandalig
dat sommigen het zo voorstellen alsof de paus over een strijd tussen culturen heeft gesproken. Het hele
interview spreekt eigenlijk van het tegendeel. Niets in zijn woorden heeft daar enige twijfel over
achtergelaten.’
Eén-wereld-religie
Sinds zijn aantreden heeft de paus zich ingezet voor het opheffen van zowel de binnen- als buitengrenzen
van Europa, zodat de EU een grenzen-loze superstaat kan worden. Door zijn toenadering tot de islam –zo
verklaarde hij meerdere malen dat de God van de Bijbel en Allah één en dezelfde zijn, en sprak hij God zelfs
met enkele titels van Allah aan- heeft Franciscus grote stappen gezet naar een één-wereld-religie, waarin
het christendom zal worden samengevoegd met –gezien de situatie in het Midden Oosten en Noord Afrika:
eerder opgegaan in of zelfs verdrongen door- de islam.
In januari zei de paus in een videoboodschap letterlijk dat alle gelovigen van alle religies ‘kinderen van God’
zijn, die Hem enkel ‘op verschillende manieren zoeken of ontmoeten’, maar verenigd zijn in hun
‘gemeenschappelijke geloof in liefde’.
Xander - (1) La Vie (via Shoebat) ; (2) OE24
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Paus-spreekt-van-Arabische-invasie-van-Europa-en-juicht-die-toe

HRF in shock: ‘Calais immigranten voor 97% geen vluchtelingen’
Kennelijk is de Nederlandse media van mening dat
onderstaande geen belangrijke informatie is. Men wil veel liever
dat u het beeld heeft dat er honderdduizenden zo niet
miljoenen mensen hun heil zoeken in Europa omdat in de
thuislanden oorlog, honger en ellende zou heersen. Dat dit
beeld niet strookt met de werkelijkheid blijkt wel uit een artikel
in de Britse media. De Britse media die haar taak, objectief
informeren van burgers, kennelijk wel serieus neemt.
Uit het genoemde artikel in o.a. The Daily Mail blijkt namelijk
dat HRF (Human Relief Foundation) min of meer in shock is.
Uit een onderzoek in Calais, in hetgeen men de Jungle is gaan
noemen en waar als sinds enkele maanden vele tienduizenden migranten zich verzamelen om naar
Engeland te glippen, blijkt namelijk dat 95 tot 97% van de zogenaamde ‘vluchtelingen’ helemaal geen
vluchtelingen zijn maar illegalen die slechts geld en dure goederen willen.
De voornamelijk kerngezonde weldoorvoede mannen, gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar, hebben geen
enkele reden om hun thuislanden te ‘ontvluchten’. Men heeft het in de thuislanden namelijk helemaal niet
slecht. Er is meer dan voldoende voedsel en ook financieel heeft men het zowel thuis als in Calais alles
behalve slecht, en van een oorlogssituatie of van vervolging in de thuislanden is geen enkele sprake. De
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enige reden die men heeft en die HRF kan bedenken is dat de illegalen die gelokt zijn door o.a. Angela
Merkel uit zijn op geld en alleen luxe goederen willen.
Dat blijkt ook uit het feit dat de hulpgoederen en voedsel die onder andere HRF en talloze ‘bleeding hearts’
inzamelen en ter beschikking stellen weggegooid en in de fik gestoken worden door de illegalen. De Jungle,
zoals men de bebossing rondom Calais noemt, is een grote vuilnisstort geworden. Schenkingen worden
linea recta op de al enorme vuilnisbergen gestort. Wat enigszins bruikbaar is verhandeld men onderling op
een manier die uw voorstelling te boven gaat. Uit talloze video opnames blijkt dat deze illegalen, want zo
noem je deze illegale mensen, uitermate ondankbaar, zeer veeleisend en hondsbrutaal zijn. Op het
agressieve af. En men neemt ook vaak een zeer dreigende houding aan.
HFR is dan ook van voornemens haar nood- en andere hulp aan de illegalen op te schorten. Men is alleen
nog maar bereid om de zeer sporadische vrouwen en kinderen welke, vermoedelijk de echte vluchtelingen
zijn, in de zogenaamde ‘Jungle’ te helpen. Verder overweegt HRF om haar hulp aan deze asieleisers nu per
direct op te schorten.
Dringt natuurlijk de vraag op hoe representatief de bevindingen van HRF zijn voor de gehele asiel tsunami
waarmee wij ook in Nederland te maken hebben. Hoeveel van de mensen die asiel eisen, want netjes
vragen is er al niet meer bij, zijn werkelijk vluchtelingen? Gezien het ook hier overstelpende aantal gezonde
mannen van gemiddeld 20 tot 30 jaar, het feit dat er een enorme handel is in valse Syrische paspoorten,
gezien het absurd grote mensensmokkel netwerk, kunnen w met grote vrezen vrezen dat slechts een
minimaal aantal mensen werkelijk vluchtelingen zijn. Of jihadisten. Uit talloze fotografische bewijzen op
social media blijkt dat er nu ook een behoorlijk groot aantal jihadisten mee reizen.
Dit zou een enorme bron van zorgen moeten zijn. De gegeven feiten zouden niet alleen ons maar ook onze
politici en voornamelijk linkse ideologen en opiniemakers schrik aan moeten jagen. Is het niet dat onze
media en politieke verantwoordelijken het stelselmatig alleen maar over vluchtelingen uit Syrië hebben en
ons dus doelbewust belazeren!
Een van onze bronnen
http://personanongrata.nl/hrf-in-shock-calais-immigranten-voor-97-geen-vluchtelingen/

Deze nieuw ontdekte bacterie die plastic flessen eet kan ons wereldwijde afvalprobleem oplossen
in: Mens en Dier Robin de Boer 13 maart 2016
Plastic afval vervuilt bijna elke uithoek van onze planeet.
Wetenschappers hebben nu een manier gevonden om alle
troep op te ruimen: met de hulp van bacteriën die plastic
verteren. Plastic bestaat uit polymeren. In tegenstelling tot
natuurlijke polymeren, zoals cellulose in planten, zijn
plastics niet biologisch afbreekbaar. Wetenschappers van de Universiteit van Kioto hebben na vijf jaar
onderzoek microben ontdekt die plastic kunnen eten.
Verdwenen
Ze kwamen een microbe tegen die pet (polyethyleentereftalaat) afbreekt, een kunststof die onder andere
wordt gebruikt voor petflessen en andere verpakkingen van voedingsmiddelen. Ze stopten plastic in een
schaal met bacteriën en een paar weken later was al het afval verdwenen.
De onderzoekers hebben daarnaast aangetoond dat het enzym ook zonder de bacterie, die de
naam Ideonella sakaiensis heeft gekregen, pet kan afbreken. De enzymen kunnen dus worden toegevoegd
aan grote vaten afval, waarin ze alle flessen en ander plastic afval afbreken.
Onkruidverdelger
“Erg interessant,” reageerde milieubiotechnoloog Mark van Loosdrecht van de TU Delft op het onderzoek.
“Het toont aan dat de natuur goed in staat is relatief snel te evolueren.”
Vijftien jaar geleden ontdekten Amerikaanse wetenschappers een bacterie die zich tegoed deed aan
atrazine, een veelgebruikte onkruidverdelger. De studie is verschenen in vakblad Science.
[LA Times]
http://www.ninefornews.nl/deze-nieuw-ontdekte-bacterie-die-plastic-flessen-eet-kan-ons-wereldwijdeafvalprobleem-oplossen/
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Grenzen dicht? Hulporganisaties delen draadknippers uit aan migranten
Bisschop van Kos: Westerse verslaggevers betalen vluchtelingen € 20,- om drenkeling te spelen –
Balkanroute dicht: Migranten kiezen oude route over Albanië en Italië en betalen € 6000,- tot € 7000,- voor
een ‘ticket’ – Oostenrijkse geheime dienst: Turkije dreigt dit jaar minstens 3 miljoen moslims naar EU door te
sturen
100% bewezen in scene gezet: Het handjevol vrouwen en
kinderen werd doelbewust helemaal vooraan een groep van
duizenden jonge moslimmannen gezet en naar voren geduwd.
Pas toen namen de Westerse journalisten hun foto’s.
Diverse Europese hulporganisaties verlenen een nieuwe
‘service’ aan migranten die naar de EU willen: ze krijgen gratis
draadknippers om de gesloten grenzen te doorbreken (1).
Daarnaast zijn er twee onafhankelijke berichten die bevestigen
dat veel foto’s en video’s van de reguliere media in scene
blijken te zijn gezet, bedoeld om de bevolking in West en Noord Europa te blijven misleiden met het volledig
valse beeld dat de vluchtelingen vooral uit hulpeloze vrouwen en kinderen bestaan, terwijl in werkelijkheid
95% van hen goed geklede en doorvoede jonge mannen zijn.
Zo’n 11.000 migranten hebben zich opgehoopt bij de gesloten Macedonische grens met Griekenland.
Afgelopen maandag bestormden honderden asielzoekers voor het oog van de camera’s de grens bij de
spoorlijn tussen beide landen. Daarbij werd het handjevol vrouwen en kinderen in de menigte doelbewust op
de voorste rijen gezet, en pas gefilmd en gefotografeerd door de journalisten toen ze door de rest naar voren
werden geduwd. Later probeerden de ‘vluchtelingen’ de stalen hekken te doorbreken. De Macedonische
politie zette traangas in om hen te stoppen (2), maar kon er honderden niet tegenhouden (7).
Kanselier Oostenrijk: ‘Duitsland haalt migranten voortaan maar rechtstreeks op’
Oostenrijk is er klaar mee als draaischijf voor migranten die naar ‘welkomslanden’ Duitsland, Nederland,
Engeland en Noord Europa willen te functioneren. Bondskanselier Werner Faymann eist dat de Duitse
regering Merkel migranten voortaan maar rechtstreeks in Griekenland, Turkije of Jordanië ophaalt. Merkel
had immers al vaker het idee geopperd om de asielzoekers met vliegtuigen op te halen, iets dat overigens al
enige tijd met de regelmaat van de klok gebeurt.
Turken weigeren medewerking aan NAVO
De PvdA vindt dit ook een prima idee. De leider van de sociaal-democraten, Diederik Samsom, pleit er
inmiddels ook voor om vluchtelingentoekomstige potentiële kiezers met het vliegtuig op te halen, zogenaamd
om de Turken van goede wil te zijn (3). Die weigeren zelf overigens iedere medewerking aan de NAVO om
de massa’s migranten die per boot de oversteek naar Griekenland maken, te stoppen. Marineschepen en
helikopters van NAVO-bondgenoten worden zelfs de toegang tot de Turkse wateren en het luchtruim
daarboven ontzegd (4)(5).
Bisschop Kos: Verslaggevers betalen migranten om drenkeling te spelen
Dus blijven er dagelijks nieuwe migranten op gammele bootjes de korte maar gevaarlijke overtocht naar een
Grieks eiland wagen, met het risico dat ze verdrinken. Hoewel? De bisschop van het eiland Kos, Nisyros
Nathanael, zei onlangs dat buitenlandse verslaggevers € 20,- betalen aan vluchtelingen om te doen alsof ze
verdronken zijn. Volgens de bisschop schetsen de Europese massamedia op deze wijze een beeld van de
migrantencrisis dat ver bezijden de realiteit ligt. Ook ‘is het een zonde om menselijk leed zo uit te buiten’. (6)
Oude route over Albanië en Italië weer in trek
Nu de Balkanroute zeer tegen de zin van bondskanselier Merkel zo goed als gesloten is, kiezen steeds meer
migranten weer voor de oude route over Italië. Mensensmokkelaars bieden voor € 6000,- tot € 7000,- per
persoon een ‘ticket’ aan. Het ‘reispakket’ is inclusief een busrit van Griekenland naar Albanië, waar men op
de stranden van de Adriatische Zee op boten richting Italië wordt gezet. Deze zomer zal ook de directe route
over de Middellandse Zee vanuit Libië weer in trek raken. (8)
‘Turkije kan in 2016 minstens 3 miljoen migranten naar EU sturen’
De Oostenrijkse geheime dienst waarschuwt in een uitgelekt rapport dat als het zo doorgaat 2016 een nog
erger jaar dreigt te worden dan 2015. In Turkije bevinden zich nog minstens 3 miljoen migranten, terwijl de
regering in Ankara -in weerwil van alle beloftes en de miljarden die het er van Brussel voor krijgt- totaal niet
van plan zou zijn ook maar iets te doen om te voorkomen dat die allemaal op reis gaan naar Europa (9). Ook
zouden de Turken niet één uit Europa teruggestuurde migrant willen opnemen (10).
Xander - (1) KOPP ; (2) Krone Zeitung ; (3) NU ; (4) Sputnik News ; (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ;
(6) Nachtwächter ; (7) Infowars ; (8) Focus ; (9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (10) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Grenzen-dicht-Hulporganisaties-delen-draadknippers-uit-aanmigranten
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Oud Britse ambassadeur noemt Westers Syriëbeleid gedoemd en corrupt
Peter Ford: Strategie VS en EU in Midden Oosten en Noord Afrika is ‘als een hond die naar zijn braaksel
terugkeert’
Eens te meer blijkt dat het sektarisch-islamistische Saudische
koningshuis zowel Amerika als Europa volledig in de greep
heeft.
Peter Ford, tussen 2003 en 2006 de Britse ambassadeur in
Syrië, heeft keihard uitgehaald naar de regering Obama en
naar Europa, en de Westerse strategie in zowel Syrië als in
eerdere landen zoals Libië en Egypte, waar islamistische
terreurgroepen werden en worden gesteund en bewapend om
seculiere regimes af te zetten, gedoemd te mislukken en zelfs corrupt genoemd.
In een live uitzending van de BBC zei Ford dat de Syrische president ‘realistisch gesproken niet zal worden
afgezet. Dat wordt met de dag duidelijker. Westerse analisten hebben 5 jaar lang aan wishful thinking
gedaan, maar het is tijd om reëel te worden. Dat zijn we het Syrische volk verschuldigd... Het Westen moet
ophouden met het steunen van de zogenaamd ‘gematigde’ oppositie, die helemaal niet gematigd is.’
De interviewer van de extreem politiek-correcte BBC, duidelijk in zijn maag met Fords zeer kritische
opmerkingen, vroeg hem nog wat er dan wel gedaan had moeten worden. ‘We hadden ons terug moeten
trekken en niet moeten proberen het regime (Assad) af te zetten.’
‘Als een hond die naar zijn braaksel terugkeert’
De verslaggever was duidelijk anti-Assad, waarop Ford boos reageerde dat ‘wij, als een hond die naar zijn
braaksel terugkeert*, teruggaan naar Afghanistan, Irak, Libië... (het publiek applaudisseert)... Er was niet één
seculier Arabische regime dat wij niet wilden afzetten.’
* Een verwijzing naar de Bijbelteksten Spreuken 26:11 en 2 Petrus 2:22
De oud ambassadeur wees erop dat Amerika en Europa enkel niet-seculiere, sektarisch-islamistische
regimes ondersteunen, zoals die in Saudi Arabië, Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (niet
geheel toevallig landen met bergen geld en olie – X.), exact dezelfde regimes waarvan eerder uit gelekte
officiële Amerikaanse overheidsdocumenten is gebleken dat deze –samen met de Turken- de grootste
financiers van ISIS, Al-Qaeda en andere islamitische terreurgroepen zijn, alsmede van de
moslimmigranteninvasie van Europa.
VS en EU financieren hun eigen ondergang
Ford was daarom moedig genoeg om terecht te impliceren dat de ‘wereldwijde Soenitische terreurgroepen’
rechtstreeks worden ondersteund door de regeringen van hun belangrijkste uiteindelijke doelwitten: Europa
en Amerika, die daarmee feitelijk hun eigen ondergang financieren.
De BBC interviewer negeerde echter zijn pijnlijke opmerkingen, daar waar hij natuurlijk vragen had moeten
stellen zoals: ‘Waarom steunen wij de belangrijkste financiers van de islamitische jihad? Waarom proberen
wij (in Syrië) een seculier en niet-sektarisch regime af te zetten, en bundelen wij daar onze krachten met
jihadgroepen? Waarom keren deze honden, zoals u de VS en Groot Brittannië (/ Europa) noemt, keer op
keer terug naar hun braaksel?’ In plaats daarvan probeerde de journalist hem keer op keer te onderbreken.
Als het geen live programma was geweest, dan waren Fords zeer kritische opmerkingen over het Westerse
beleid er ongetwijfeld uitgeknipt.
Clinton vindt strijdt tegen ISIS geen prioriteit
Hoe dan ook, na 5 jaar extremistische jihadgroepen te hebben gesteund en bewapend, en daarmee
medeverantwoordelijk te zijn geweest voor minstens 300.000 doden, weigert de Democratische
presidentskandidaat Hillary Clinton –voormalig minister van BuZa onder Obama- nog altijd om de totale
mislukking te erkennen. Integendeel, nadat senator Bernie Sanders, haar directe opponent in de strijd om de
nominatie voor hun partij, had geopperd om het prioriteit te maken samen met de Russen ISIS te vernietigen
in plaats van Assad af te zetten, reageerde ze met ‘daar ben ik het niet mee eens’.
Dubbel schandaal: Saudi’s financierden 9/11
Clintons schaamteloze reactie was extra wrang in het licht van de onthullingen in oktober 2014, toen
dezelfde man die gigantische mega-donaties voor Al-Qaeda had opgehaald in een Amerikaanse
rechtbank onder ede verklaarde dat het niemand minder dan de Saudische koninklijke familie is geweest die
de ‘salarissen’ van de 9/11 terroristen had betaald. ‘Vertegenwoordigen politici zoals de Clintons eigenlijk de
Sauds?’ vraagt men op Zero Hedge zich af. ‘Het is niet enkel de familie Bush die dit doet.’
We hebben hier dus met een dubbel schandaal te maken: ten eerste kunnen dergelijke leugenachtige politici
kandidaten worden voor Amerika’s hoogste publieke ambt (Hillary Clinton, Jeb Bush), en ten tweede doen
de Westerse reguliere media er alles aan om deze onthullingen onder te tafel te houden, en juist dit soort
door-en-door corrupte figuren uit de wind te houden en zelfs te promoten en op ‘de troon’ te helpen.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Oud-Britse-ambassadeur-noemt-Westers-Syribeleid-gedoemden-corrupt
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Het regent vreemde dingen uit de lucht (video)
Niet alleen worden er wereldwijd vreemde geluiden gehoord, er
vallen op sommige plaatsen ook vreemde dingen uit de lucht.
Zo regende het teer in een Amerikaanse stad en werd een
strand in Argentinië bedekt door miljoenen kevers waardoor het
leek op een scene uit een horrorfilm.
We leven in bijzondere tijden met dito gebeurtenissen.
Dingen waarvoor geen verklaringen zijn, tenminste niet de
standaard wetenschappelijke. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het wereldwijde fenomeen van vreemde
geluiden in de lucht. Onlangs viel er in het Amerikaanse plaatsje Harrison, vlakbij Detroit in de staat
Michigan, een vreemde substantie uit de lucht.
Het zag eruit als stukjes teer die als het ware uit de lucht naar beneden regenden. Niemand heeft enige
verklaring voor wat dit zou kunnen zijn.
In eerste instantie keek men naar de luchtmachtbasis in de
buurt als mogelijke oorzaak, maar daar schijnt het ook niet
vandaan te komen. https://youtu.be/MDn0TbS_Lx8
Iemand die wel een verklaring heeft voor deze vreemde stof
is Nancy Lieder van de website Zetatalk. Zij zegt dat het
elementen zijn die afkomstig zijn uit de “staart” die achter
de planeet X, of Nibiru zoals wij hem noemen, aan zweven.
Het materiaal is volgens haar dan ook niet meer brandbaar
omdat dit in feite al gebeurd is en we hier spreken over een
soort as wat daar nog van over is.
Volgens haar kunnen we dit soort dingen vaker verwachten
omdat tijdens de nadering van Nibiru de staart als het ware
richting aarde is gekeerd en dus zullen we vaker elementen uit
die staart op aarde aantreffen.
In Argentinië kwam er ook iets uit de lucht vallen, waarbij, als je een hekel hebt aan insecten, je ergste
nachtmerrie waarheid werd.
Mensen die voor een dagje zon en zand naar de stranden gingen van Mar de Ajo en San Bernardo in de
buurt van de hoofdstad Buenos Aires kwamen van een koude kermis thuis.
Van het ene moment op het andere waren de stranden volledig bedekt met een enorme hoeveelheid kevers.
Wat de mensen zagen waren scenes regelrecht afkomstig uit een Hollywood horrorfilm en velen moesten
onwillekeurig denken aan de plagen uit de bijbel.
Een soort variatie op de sprinkhanenplaag:
Daarop richtte Mozes zijn staf in de lucht. Er ontstond een wind die talloze sprinkhanen meevoerde. De
sprinkhanen aten alle bomen, struiken, planten,... kaal en verwoestten de voedselvoorraden.
Veel mensen in Argentinië zagen de plaag van de kevers dan ook als een slecht voorteken en bovendien
een dat het einde der tijden nabij is.
Volgens wetenschappers hebben we hier te maken met een natuurlijk fenomeen. Zij zeggen dat dit type
kever twee jaar lang onder de grond leeft en dan enkele dagen boven de grond komt om zich voort te
kunnen planten.
Ufoloog Scott Waring echter heeft weer een andere verklaring voor dit fenomeen: Hij zegt dat deze
miljoenen kevers wel eens door een UFO gedumpt kunnen zijn.
Volgens hem is het heel goed mogelijk dat buitenaardsen deze kevers hebben gebruikt voor experimenten
en dat toen ze klaar waren, ze deze gewoon ergens hebben gedumpt.
Kortom, allerlei vreemde dingen en allerlei verklaringen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10405:het-regent-vreemde-dingen-uitde-lucht&catid=37:wereld&Itemid=50

Disclaimer
De samensteller van deze nieuwsbrieven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
nieuwsbrieven die nu en in het verleden zijn gepubliceerd. Vaak betreft het meningen van
verscheidene auteurs die in strijd kunnen zijn met algemeen heersende opvattingen.
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Nibiru nadert, Noord Korea zet nucleaire wapens op scherp
Naar aanleiding van eerdere kernproeven dit jaar heeft de VN
opnieuw sancties ingesteld tegen Noord Korea.
Als reactie hierop heeft de leider van het land, Kim Jong Un,
opdracht gegeven om alle nucleaire wapens in staat van
gereedheid te brengen en komen de voorspellingen van de remote
viewers steeds verder uit.
Al jarenlang schrijven wij over de voorspellingen van de remote
vieuwers en dan voornamelijk over die van Ed Dames en zijn
befaamde killshot.
Ed Dames gaat uit van een killshot omdat zijn remote viewers op een bepaald moment een wereld zien
zonder zaken zoals elektriciteit en waarbij andere remote viewers weer overstromingen van kustgebieden
waarnemen.
Al de effecten zoals die worden gezien, zullen waarschijnlijk ook worden bereikt door de passage van
het mini-zonnestelsel Nibiru.
De op één na laatste aanwijzing die de remote viewers zien, is dat Noord Korea daadwerkelijk een
kernwapen zal gaan gebruiken. Niet als een test, maar als een daadwerkelijke aanval.
Wanneer dat gebeurt dan komt de gebeurtenis, Killshot volgens Ed Dames, passage Nibiru volgens ons,
heel dichtbij.
Nu is er het volgende bericht te lezen in het nieuws:
Het officiële Noord Koreaanse persbureau deelt mee dat Kim Jong Un opdracht heeft gegeven voor het in
gereedheid brengen van de nucleaire wapens van het land.
Eerder werden er al diverse salvo’s afgevuurd van korte afstandsprojectielen in de zee richting zuiden naar
aanleiding van de recent aangenomen sancties van de Verenigde Naties tegen het land.
De ingestelde sancties zijn gericht tegen de Noord Koreaanse banken, mineraalexport en vrachtschepen.
Kim Jong Un heeft gereageerd door te zeggen dat zijn land nu heel snel hun nucleaire arsenaal zal
uitbreiden en heeft opdracht gegeven aan alle legereenheden die de controle hebben over de nu aanwezige
kernwapens om stand-by te staan.
Alles wat Kim Jong Un doet, heeft met ego te maken. Dat van hem is één der grootste van deze wereld en
dat maakt hem levensgevaarlijk.
Zijn ego heeft dan ook bepaald dat de wereld zijn land zal moeten erkennen als een nucleaire grootmacht en
zolang dit niet is gebeurd, en het zal niet gebeuren, is hij bereid om steeds verder te gaan in zijn acties.
Hij moet wel steeds verder gaan omdat zijn bevolking niets anders verwacht van hun goddelijke leider.
In plaats van dat hij de erkenning krijgt die hij wanhopig zoekt, wordt hij door landen zoals Zuid Korea nog
eens extra belachelijk gemaakt tegenover zijn eigen leger door de enorme speakers die Zuid Korea langs de
grens met Noord Korea heeft opgesteld en die permanent propaganda richting noorden blaten.
Op 7 maart begint er een grootscheepse militaire oefening waarbij de Amerikanen en Zuid Koreanen
gezamenlijk een invasie van Noord Korea zullen simuleren.
Er zullen in totaal maar liefst 90.000 Zuid Koreanen en 15.000 Amerikanen deelnemen aan deze
oefeningen.
Daar bovenop lijkt het erop dat dit keer ook China genoeg heeft van de onberekenbare Kim Jong Un en
hebben ze Noord Koreaanse banktegoeden in China bevroren. Ook is het niet meer mogelijk om geld over
te boeken vanuit China naar Noord Korea.
Dit alles bij elkaar zal Kim in een hoek drijven waar hij niet meer uit komt. De enige manier die hij dan zal
zien, is het gebruik van nucleaire wapens. Dit is geen "misschien" scenario meer, maar een "wanneer".
Aangezien het mini zonnestelsel nu vrij snel dichterbij lijkt te komen, kan het nooit lang meer duren voordat
dit gaat gebeuren.
Waarmee de voorspellingen van de remote viewers dan ogenschijnlijk aardig uit lijken te komen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10404:nibiru-nadert-noord-korea-zetnucleaire-wapens-op-scherp&catid=37:wereld&Itemid=50
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Meerdere manieren om van contactloos betalen af te komen
Sinds vorig jaar wordt de consument overspoeld met verhalen over
hoe gemakkelijk contactloos betalen wel niet is.
Gelukkig zijn er voor hen die hier absoluut niets van willen weten
verschillende manieren om een einde te maken aan dat
contactloos betalen.
Het valt soms niet mee om te ontsnappen aan alle nieuwe
elektronische foefjes die door overheden en banken worden
bedacht.
Zo hebben we vorig jaar kunnen zien hoe een man in Duitsland
werd gearresteerd nadat hij zijn ID kaart een behandeling in de magnetron had gegeven waardoor de chip
niet meer leesbaar was.
Sinds vorig jaar is in ons land het contactloos betalen met een grote opmars bezig. Niet dat mensen hierom
gevraagd hebben, maar het wordt ze zoals gewoonlijk door de strot geramd omdat het “zo gemakkelijk is”.
Daarover verschillen de meningen ook nogal; wij vinden het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om een
bankbiljet uit je broekzak te pakken en asjeblieft te zeggen.
Maar, nadat heel Nederland bakt, zal nu heel Nederland contactloos betalen. Gelukkig zijn er ook nog
mensen die hier niet aan mee willen doen en vorig jaar hebben we een manier gepubliceerd om de chip op
de bankpas onbruikbaar te maken.
Nu, blijkt dat er ook andere mogelijkheden zijn om dat contactloze betalen uit te zetten.
Even nog los van het feit dat iedere stap die je doet wordt geregistreerd, schijnt het ook nog niet eens zo
veilig te zijn als men wil doen voor komen.
'Gemakkelijk en razendsnel!', zo promoot ING het contactloos betalen. 'Even uw betaalpas tegen de
betaalautomaat aan houden en de betaling is voldaan'. Maar wat als je deze functie helemaal niet veilig vindt
en 'm liever uitschakelt?
'Iedereen kan met een gestolen of gevonden pasje iedere dag weer zonder pincode voor €25,- van je
rekening halen...', schrijft Maria op onze Facebookpagina. 'Je kunt het heel makkelijk uitzetten', tipt ze.
Genoeg redenen dus om heel snel dat contactloze betalen te vergeten en over te stappen op de lekker
ouderwetse manier van contant betalen.
Hieronder volgt een lijst met tips voor mensen op welke manieren ze de contactloze chip voor hun bank
kunnen uitzetten. Voor mensen bij wie dat helemaal niet lukt, is er natuurlijk nog de manier zoals wij
beschreven in het originele artikel of misschien de magnetron als laatste redmiddel.
Klant bij ING
Log in op Mijn ING, ga onderin het menu naar het kopje 'Vernieuwd in Mijn ING' en klik op 'Contactloos
betalen'. Klik vervolgens op 'Instellingen wijzigen', onderaan kun je de functie contactloos betalen uitzetten.
De beslissing moet je vervolgens bevestigen door het invoeren van een TAN-code. Lees meer op de site
van ING.
ING-klanten kunnen ook langsgaan bij een ING-kantoor of telefonisch de functie uitschakelen: 020 22 888
88.
Klant bij ABN Amro
Klanten van ABN Amro moeten zelf een nieuwe pas aanvragen, dat kan in een kantoor of telefonisch: 09000024.
Klant bij SNS Bank
Als je een pinpas hebt van SNS Bank, kun je via een online formulier het contactloos betalen uitschakelen.
Let op: je hebt hiervoor wel een digipas of digicode nodig. Heb je deze nog niet, dan kun je deze aanvragen.
SNS Bank laat weten dat het sinds kort ook mogelijk is contactloos betalen via de app uit te schakelen.
Klant bij Triodos Bank
Als je een rekening hebt bij Triodos, dan schakel je het contactloos betalen uit via internetbankieren. Ga
naar 'Gegevens wijzigen', 'Wereldpas' en kies bij het contactloos-symbool voor 'Uit'.
Klant bij KNAB
Consumenten met een pinpas van KNAB kunnen het contactloos betalen in de KNAB-app uitzetten. Ga naar
'Meer' en 'Mijn bankpassen', of naar 'Details rekening & bankpas' in het menu 'Betalen' in je Persoonlijke
Bankomgeving.
Klant bij Rabobank
Klanten van de Rabobank die liever niet contactloos betalen kunnen de functie hier uitschakelen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10407:meerdere-manieren-om-vancontactloos-betalen-af-te-komen&catid=15:financieel&Itemid=28
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De vier ruiters van de Apocalyps zijn er (video)
Voor de gelovigen onder ons is de bijbel ongetwijfeld het boek
waarin ze antwoorden en troost vinden voor hun levensvragen.
Voor hen die niet gelovig zijn, is de bijbel echter eveneens een
zeer interessant boek en dan met name Openbaringen omdat
daar voorspellingen voorkomen betreffende de eindtijd.
In het boek Openbaring is hoofdstuk zes ongetwijfeld één van
de meest interessante omdat daarin onder andere wordt
gesproken over de vier ruiters van de Apocalyps.
De vier ruiters van de Apocalyps worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe
Testament.
In de Bijbel komen de ruiters één voor één ten tonele. Dit loopt parallel aan de eerste vier zegels. De
paarden hebben een symbolische kleur die bij de ruiter hoort. Met het openen van het eerste zegel komt het
witte paard met op zijn rug de Overwinnaar. Er is geen consensus over wie deze ruiter is, al wordt hij door
de meeste mensen gezien als de Antichrist. Anderen beweren, mede vanwege de kleur, dat het Christus zelf
is.[bron?] Als tweede komt met het openen van het tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de Oorlog.
Rood is de kleur van het bloed en vuur, symbolen van de oorlog. Als derde komt, met het openen van het
derde zegel, het zwarte paard tevoorschijn, bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat
door honger wordt aangericht. Als laatste komt, met het openen van het vierde zegel, het vale paard met op
zijn rug de Dood. De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het
levende.
Nu zijn er een tweetal stromingen waarbij de ene zegt dat deze ruiters pas zullen verschijnen na de opname
van de christenen en een andere die zegt dat deze ruiters er nu al zijn.
Wij gaan voor nu even verder met de theorie dat die vier ruiters er nu al zijn. En dan een stroming die zegt
dat we iedere keer praten over een periode van vier jaar en dat dit alles is begonnen op 11 september
2001, de beruchte 9/11 aanval op de Twin Towers in New York.
Ruiter op het Witte Paard
Kwade koning en Oorlog
2001-2004
Ruiter op het Rode Paard
Lijden, Aanval op de Vrede
2005-2008
Ruiter op het Zwarte Paard
Economische Recessie, Onlusten
2009-2012
Ruiter op het Bleke of Vale Paard
Economische Recessie, Onlusten, Lijden, Aanval op Vrede,
Verwoesting, Dood
2013-2016
Wanneer je gelooft in tekenen van boven dan is de onderstaande foto daar wellicht een goed voorbeeld
van. Hij is genomen in 2009 boven Maleisië en laat een beeld zien dat je zou kunnen uitleggen als de vier
ruiters van de Apocalyps.
Tijdens de onlusten in Cairo in 2011 verscheen er ook opeens een bizarre ruiter op een paard terwijl deze
helemaal niet thuishoorde in het beeld. https://youtu.be/gWQKOj9Sxkg
Vanaf ongeveer één minuut vijftien in de navolgende video komen paard en ruiter in beeld.
Wanneer we er vanuit gaan dat de theorie klopt dat de vier ruiters al zijn verschenen, blijft er nog steeds een
deel over van hoofdstuk Zes Openbaringen.
Daarin staat onder ander het volgende:
9) Toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren
omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen.
10) Zij riepen luid: ‘U bent een heilig Heerser en U houdt uw woord. Hoelang duurt het nog voordat U wraak
neemt voor wat zij ons hebben aangedaan?’
11) Zij kregen allemaal een wit kleed en hun werd gezegd dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het
aantal mededienaren en broeders en zusters dat ter wille van Christus gedood zou worden, voltallig moeten
zijn.
Dit zou natuurlijk kunnen wijzen op de overal ter wereld toenemende christenvervolgingen. Zelfs gisteren
was er nog een bericht te lezen over een pastor in China en zijn vrouw die voor jaren in de cel verdwijnen
omdat ze wilden voorkomen dat de overheid kruizen van kerken haalde.
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Vanaf vers 12 wordt het heel interessant want dan is het duidelijk dat er wordt gesproken over de nadering
vanhet Nibiru mini-zonnestelsel en de gevolgen die dit zal hebben voor de mensheid.
12) Toen Hij het zesde zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een
rouwkleed en de maan rood als bloed.
13) De sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien.
14) De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun
plaats gerukt.
15) Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen: koningen, regeringsleiders en generaals,
rijken en sterken, slaven en vrijen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10393:de-vier-ruiters-van-deapocalyps-zijn-er&catid=37:wereld&Itemid=50

Zionisten openen aanval op contant geld
Zo opeens wordt er een volledige oorlog gevoerd tegen
contant geld en overal waar je kijkt wordt het plots
gelijkgesteld aan crimineel.
Tot nu toe kwamen de meeste geluiden tegen het contante
geld uit de hoek van de banken, maar die hebben er ineens
een krachtige medestrijder bijgekregen.
Het bedrijf Strategic Forecasting, beter bekend onder de
naam Stratfor, houdt zich bezig met het analyseren van trends
en ontwikkelingen in de wereld. Ze zijn gevestigd in Austin in
de Amerikaanse staat Texas en in 1996 opgericht door
George Friedman.
Stratfor wordt regelmatig geraadpleegd door overheden en
bedrijven. Zo ook Nederlandse zoals bleek uit eeneerder artikel dat we schreven in 2012, waarbij
Anonymous erin was geslaagd om Stratfor te hacken:
Ook zijn na de aanval tientallen emailadressen van Nederlandse ambtenaren online verschenen. Stratfor
was populair bij de Nederlandse overheid. Zo staan er 33 emailadressen van het ministerie van Defensie in
het overzicht.
Op de alternatieve Wikipedia staat de volgende uitleg over Stratfor:
Stratfor is een wereldwijde Zionistische inlichtingenorganisatie die hoofdzakelijk wordt gebruikt om de
agenda van Zionistisch Israël en de New World Order te maskeren en te bevorderen.
Stratfor is het primaire werktuig om een deel van de alternatieve media te controleren. Het grootste
wapenfeit dat Stratfor heeft weten te bereiken is hun controle over de figuur Alex Jones van Infowars. Alex
Jones was ooit een echt bestaand persoon in 1996 en een persoonlijkheid die niet op zijn mondje was
gevallen. Toen opeens kwam er een ander persoon ten tonele die ook Alex Jones heette, maar er uit zag als
Bill Hicks en claimde dat hij Alex Jones was.
De nieuwe Jones deed en doet zijn werk goed door allerlei zaken te ontmaskeren, maar hij zal uiteraard
nooit met een vinger naar de Zionisten wijzen.
Waar of niet, feit is dat ook Alex Jones, net zoals Stratfor, is gevestigd in Austin en regelmatig
expersoneelsleden van Stratfor aanneemt.
Hoe dan ook, het is nu deze Stratfor die zich volop in de strijd tegen contant geld gooit.
Bankbiljetten en munten zullen op termijn geheel uit circulatie verdwijnen, zo schrijft onderzoeksbureau
Stratfor in een nieuw rapport. Technologische ontwikkelingen enerzijds en de toenemende financiële
repressie anderzijds zijn de twee belangrijkste factoren die volgens het onderzoek een einde zullen maken
aan contant geld.
“Al deze trends, gesteund door de niet te stoppen technologische vooruitgang, zal cashloze transacties nog
prominenter maken in de wereldeconomie. Vooral in opkomende economieën zoals die in Afrika en in India
worden concepten als betalen met de mobiele telefoon snel omarmd”, zo concludeert Stratfor. Maar
gebruiksgemak en technologie zijn niet de enige factoren die aansturen op een samenleving zonder contant
geld. Ook veel overheden en banken willen cash geld graag uitfaseren.
Mocht je tot nu toe nog getwijfeld aan de intenties van de machten achter de schermen dan zou
bovenstaande je zeker wakker moeten schudden.
En instanties zoals Stratfor hebben een ongekende invloed op overheidsdienaren, waaronder die van ons.
Wanneer zij zich nu ook in deze strijd mengen en in feite al zeggen dat we hier praten over een “fait
accompli” (voldongen feit) dan is het tijd om je zorgen te maken over je Eurobiljetten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10396:zionisten-openen-aanval-opcontant-geld&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De show gaat door: Waarom het niet uitmaakt wie de opvolger zal zijn van Barack Obama
Reality Check: maakt niet uit wie wint het Witte Huis, de nieuwe baas
hetzelfde zal zijn als de oude baas - Door John W. Whitehead
29 februari 2016
"Het grootste probleem in elke democratie is dat publiek te behagen zijn over
het algemeen hersenloze varkens, die uit kan gaan op een podium & whup hun aanhangers in een
orgiastische gaan frenzy-vervolgens terug naar het kantoor en verkopen elk van de arme drommels
onderaan de buis een nikkel per stuk. "- Hunter S. Thompson
De politiek van vandaag gaat niet over Republikeinen en Democraten.
Evenmin gaat het over de gezondheidszorg, abortus, hogere belastingen, gratis collegegeld, of een van de
andere buzzwords die campagne slogans voor mensen die de kunst van het
vertellen van de Amerikanen precies wat ze willen horen onder de knie hebt
zijn geworden.
Politiek is vandaag de dag een ding en slechts één ding: het handhaven van
de status quo tussen de controllers (de politici, de bureaucraten en de elite
bedrijfs) en de gecontroleerde (de belastingbetaler).
Hillary zal de natie niet redden. Noch zal Bernie, Trump, Rubio, of Cruz.
De enigen die het land kan redden zijn "wij de mensen," en toch het
Amerikaanse volk nog te popelen om te worden overtuigd dat een nieuwe
president in het Witte Huis de problemen die ons teisteren kan oplossen.
Maakt niet uit wie dit volgende presidentsverkiezingen wint, kunt u er zeker
van zijn dat de nieuwe baas hetzelfde als de oude baas zal zijn, en we-de
permanente onderklasse in Amerika-zal blijven worden gedwongen te marcheren in lockstep met de politie
staat in alle kwesties, publieke en private.
Sterker nog, als ik erop wijzen in mijn boek Battlefield-Amerika: De oorlog op de Amerikaanse Mensen, het is
echt niet uit wat je ze-het noemen 1%, de elite, de controllers, de meesterbreinen, de schaduw kabinet, de
politiestaat, het toezicht staat, het militair-industrieel complex, zolang je begrijpt dat het niet uitmaakt welke
partij is gevestigd in het Witte Huis in 2017, de ongekozen bureaucratie die eigenlijk voor het zeggen zal
aanroepen, zal dat blijven doen.
Beschouw de volgende een broodnodige reality check, een tegengif als je wil, tegen een overdosis
overhyped campagne advertenties, verheven electorale beloften en zinloos patriottische gevoelens die ons
land terug in dezelfde gevangenis cel.
FEIT: Volgens een wetenschappelijke studie van Princeton onderzoekers, de Verenigde Staten van Amerika
is niet de democratie die het beweert te zijn, maar eerder een oligarchie, waarin 'economische elites en
georganiseerde groepen die zakelijke belangen hebben aanzienlijke onafhankelijke gevolgen van het beleid
van de Amerikaanse regering. '
FEIT: Ondanks het feit dat het aantal geweldsmisdrijven in het land is aanzienlijk gedaald, het laagste
percentage in veertig jaar, het aantal Amerikanen te worden gevangen gezet voor geweldloze misdrijven
zoals het rijden met een geschorst rijbewijs is rijzen de pan uit.
FEIT: Dankzij een overvloed aan 4500-plus federale misdaden en 400.000-plus regels en voorschriften,
wordt geschat dat de gemiddelde Amerikaan eigenlijk pleegt drie misdrijven per dag zonder het te weten. In
feite, volgens professor wet John Baker, " Er is niemand in de Verenigde Staten over de leeftijd van 18 jaar,
die niet kan worden aangeklaagd voor een aantal federale misdaad. Dat is niet overdreven. "
FEIT: Ondanks het feit dat we 46 miljoen Amerikanen leven op of onder de armoedegrens, 16 miljoen
kinderen in gezinnen zonder voldoende toegang tot voedsel, en ten minste 900.000 veteranen met een
beroep op voedselbonnen, enorme sommen geld van de belastingbetaler blijven worden uitgedeeld uit voor
de presidentiële vakanties ($ 16.000.000 voor uitstapjes naar Afrika en Hawaii), overuren fraude bij het
Department of Homeland Security (bijna $ 9.000.000 in oneigenlijk overwerk vorderingen, en dat is nog maar
in zes van de DHS 'veel kantoren) HurricaHur, en Hollywood filmproducties ($ 10 miljoen in belastingbetaler
geld werd besteed door de Army National Guard Superman movie tie-ins die gericht zijn op het vergroten
van het bewustzijn over de Nationale Garde).
FEIT: Sinds 2001 Amerikanen hebben doorgebracht $ 10.500.000 per uur voor tal van buitenlandse militaire
beroepen, waaronder in Irak en Afghanistan. Er is ook de 2,2 miljoen $ uitgegeven elk uur op het behoud
van de nucleaire voorraden van de Verenigde Staten, en de $ 35.000 besteed elk uur te produceren en onze
collectie van Tomahawk raketten te handhaven. En dan is er nog het geld dat de overheid de export naar
andere landen om hun arsenalen te ondersteunen, ten koste van $ 1.610.000 per uur voor de Amerikaanse
belastingbetaler.
FEIT: Er wordt geschat dat 2,7 miljoen kinderen in de Verenigde Staten ten minste één ouder in de
gevangenis, of het nu een plaatselijke gevangenis of een staat of federale gevangenis, als gevolg van een
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breed scala van factoren, variërend van overcriminalization en verras invallen bij eengezinswoningen om
langs de weg het verkeer tot stilstand.
FEIT: Volgens een Gallup poll, Amerikanen plaatsen groter geloof in het leger en de politie dan in elk van de
drie takken van de overheid.
FEIT: "Vandaag de dag zijn 17.000 lokale politie uitgerust met dergelijke militaire uitrusting zoals Blackhawk
helikopters, machinegeweren, granaatwerpers, stormrammen, explosieven, chemische sprays, kogelvrije
vesten, nachtkijkers, abseilen gear en gepantserde voertuigen ", aldus Paul Craig Roberts, voormalig
adjunct-secretaris van de Schatkist. "Sommigen hebben tanks."
FEIT: Minstens 400 tot 500 onschuldige mensen worden gedood door de politie elk jaar. Sterker nog, de
Amerikanen zijn nu acht keer meer kans om te sterven in een politiecel confrontatie dan ze zijn om te
worden gedood door een terrorist. Amerikanen zijn 110 keer meer kans om te sterven van voedsel
overgedragen ziektendan bij een terroristische aanslag.
FEIT: Politieagenten hebben meer kans om te worden getroffen door de bliksem dan financieel aansprakelijk
worden gesteld voor hun wrongdoin g.
FEIT: Op een gemiddelde dag in Amerika, meer dan 100 Amerikanen hebben hun huizen overvallen door
SWATteams. De meeste van die SWAT team invallen zijn voor een louter warrant service. Er is een
al opmerkelijke opbouw in de afgelopen jaren van zwaar bewapende SWAT teams binnen non-security
gerelateerde federale agentschappen zoals het ministerie van Landbouw, de Railroad Retirement Board, de
Tennessee Valley Authority, het Office of Personnel Management, de Consumer Product Safety
Commission, de Amerikaanse Fish and Wildlife service, en het departement Onderwijs.
FEIT: De FBI's Next Generation Identification (NGI) gezichtsherkenning systeem, dat is ingesteld op
gegevens van miljoenen Amerikanen te houden, zal een verscheidenheid van biometrische gegevens, met
inbegrip van handpalmafdrukken, iris-scans, en gezichtsherkenning gegevens. De NGI zal in staat zijn
tot het uploaden van 55.000 beelden per dag, en houden tienduizenden foto dagelijkse zoekopdrachten.
FEIT: Bestaande uit een 82000000000 $ industrie, worden minstens 30.000 drones verwacht dat het
Amerikaanse luchtruim te bezetten in 2020.
FEIT: Alles wat we doen zal uiteindelijk worden aangesloten op het internet. In 2030 is naar schatting zullen
er100000000000000 sensor aansluiten van apparaten elektronische apparaten mens (mobiele telefoons,
laptops, enz.) Op het internet. Veel, zo niet alle, van onze elektronische apparaten worden aangesloten op
Google, die openlijk werkt met de overheid inlichtingendiensten. Vrijwel alles wat we doen nu-ongeacht hoe
onschuldig wordt geïnd door de spionage Amerikaanse politiestaat.
FEIT: Amerikanen weten vrijwel niets over hun geschiedenis of hoe hun regering werkt. In feite, volgens een
studie van het National Constitution Center, 41 procent van de Amerikanen "zijn zich niet bewust dat er drie
takken van de overheid, en 62 procent kon ze geen naam; 33 procent kon niet eens de naam één. "
FEIT: slechts zes van de honderd Amerikanen weten dat ze eigenlijk een grondwettelijk recht aan de
overheid verantwoordelijk voor wangedrag te houden, zoals gewaarborgd door het recht om clausule van het
Eerste Amendement te richten.
Misschien wel het meest verontrustende feit van alles is: we hebben overhandigd controle van onze regering
en ons leven anonieme bureaucraten die ons zien als weinig meer dan het vee worden gefokt,
gebrandmerkt, geslacht en verkocht voor de winst.
Als er enige hoop op herstel van onze vrijheden en het terugwinnen van controle over onze regering, zal het
rusten niet met de politiek, maar met de mensen zelf.
Wanneer alles is gezegd en gedaan, zal elke Amerikaan moeten zelf beslissen of ze liever gevaarlijke
vrijheid boven de vreedzame slavernij. Eén ding is zeker: de zekerheid ritueel van de stemming is niet van
plan om de vrijheid te bevorderen jota.
WC: 1297
https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/reality_check_no_matter_
who_wins_the_white_house_the_new_boss_will_be_the_s
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Dit wetenschappelijke tijdschrift zegt dat onze handen zijn ontworpen door God
in: Wetenschap Robin de Boer 4 maart 2016
Een studie waarin wordt beweerd dat de menselijke hand het
ontwerp is van God, zorgt voor heel wat controverse in de
wetenschappelijke wereld.
De auteurs van een recent artikel in het wetenschappelijke
tijdschrift PLOS ONE liggen onder vuur omdat ze stellen dat de
menselijke hand is gemaakt door God. De studie is gedaan
door vier onderzoekers, waarvan drie verbonden zijn aan de Universiteit van Huazhong voor Wetenschap en
Technologie in China en één aan het Worcester Polytechnic Institute in Massachusetts.
Intelligent design
De wetenschappelijke wereld vindt dat de studie moet worden teruggetrokken omdat er meerdere keren
wordt verwezen naar de theorie over intelligent design (ID), de opvatting dat bepaalde kenmerken van het
heelal en organismen het best worden verklaard als het werk van een intelligente ‘ontwerper’.
Al vroeg in het onderzoek stellen de wetenschappers dat de link tussen spieren en handbewegingen het
resultaat is van het ontwerp van God. Ook de handcoördinatie en mechanische architectuur van de hand zijn
volgens het team ontworpen door God.
Creationisme
De auteurs zeggen dat ze geen creationisten zijn en dat verwijzingen naar de Schepper het gevolg zijn van
het feit dat Engels niet hun moedertaal is. “Het spijt ons dat we het debat over creationisme hebben
aangewakkerd,” zei onderzoeker Ming-Jin Liu. “Onze studie heeft niets van doen met creationisme. Engels
is niet onze moedertaal. Het woord Schepper heeft voor ons een andere betekenis dan voor Engelstaligen.”
Hoewel de studie in januari gepubliceerd is, werd er op 2 maart pas voor het eerst op het onderzoek
gereageerd. Vervolgens belandde het artikel op Reddit, waar een verhit debat losbarstte, en werd de studie
opgemerkt door Retraction Watch.
[Knack]
http://www.ninefornews.nl/dit-wetenschappelijke-tijdschrift-zegt-dat-onze-handen-zijn-ontworpen-door-god/

Smakelijk eten: Amerikaanse zalm bevat cocaïne en cocktail van 81 medicijnen
in: Mens en Dier Robin de Boer 3 maart 2016
Zalm die is gevangen in de omgeving van Seattle blijkt bomvol
medicijnen en drugs te zitten. Onderzoekers troffen onder meer
Prozac,
cafeïne,
cholesterolremmers,
ibuprofen
en
insectenspray aan in de vissen.
De zalm die wordt gevonden in de Puget Sound, een zeearm
van de Stille Oceaan, zit zwaar aan de medicijnen en de drugs
– Prozac, ibuprofen, de cholesterolremmer atorvastatine en zelfs cocaïne.
De medicijnen, drugs en tientallen andere stoffen komen via rioolwater in het weefsel van de vissen terecht.
In het water bij waterzuiveringsinstallaties zijn cocktails van 81 medicijnen en gezondheidsproducten
aangetroffen.
Boosdoener
De concentraties zijn een stuk hoger dan verwacht, erkent toxicoloog Jim Meader van de Amerikaanse
meteorologische dienst NOAA. De monsters zijn verzameld in september 2014.
Zelfs vissen die in schoon water zouden moeten zwemmen, bleken vol chemicaliën te zitten. De bevindingen
zijn reden tot zorg omdat de meeste chemicaliën die de onderzoekers zijn tegengekomen, niet worden
gemonitord of gereguleerd. Jonge chinookzalmen die door de Puget Sound trekken, sterven twee keer zo
snel dan normaal. De medicijnen kunnen de boosdoener zijn, aangezien ze de groei, het gedrag,
voortplanting en het immuunsysteem van de vissen kunnen beïnvloeden. De chinookzalm is voor de visserij
van groot commercieel belang.
Meeste blijven achter
Er staan in het gebied rond de zeearm 106 waterzuiveringsinstallaties, die naar schatting ruim 40.000
kilogram chemicaliën en medicijnen verwerken. Het is niet bekend of de roofdieren die de vissen eten ook
vol medicijnresten zitten. De zuiveringsinstallaties kunnen sommige medicijnen uit het rioolwater zuiveren,
maar de meeste blijven achter in het water. Onder meer middelen tegen beroertes zijn erg lastig te
verwijderen. Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Environmental Pollution.
[Seattle Times]
http://www.ninefornews.nl/smakelijk-eten-amerikaanse-zalm-bevat-cocaine-en-cocktail-van-81-medicijnen/
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UFO-jagers vinden ‘kruisbeeld’ op Mars
in: UFO Robin de Boer 2 maart 2016
UFO-jagers beweren op foto’s van Marslander Curiosity van de
NASA een kruisbeeld te hebben gevonden. De ontdekking, die
op internet veel discussie losmaakt, is gedaan door een Franse UFO-jager, maar werd al snel opgepikt door
de website UFO Sightings Daily.
Op een heuvel van de rode planeet is volgens sommigen een duidelijk kruisbeeld te zien. In de buurt van het
kruis zou ook nog een gebeeldhouwd dak liggen.
Kunstwerk
“Dit is een zeer bijzondere vondst,” schrijft de site. “En waarschijnlijk is het vooral bijzonder voor lezers die
religieus zijn.” Nog geen maand geleden waren UFO-jagers boos op de NASA. Ze beweerden toen dat het
Marswagentje over een buitenaards kunstwerk was gereden. Dat zou blijken uit foto’s die de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie heeft gemaakt. Op één van de foto’s staan bandensporen en naast één van de
sporen zou iets te zien zijn wat op een deel van een gezicht lijkt.
Erfgoed
Volgens de UFO-jagers heeft de NASA geen respect voor het erfgoed op Mars. “De wetenschappers van de
NASA houden geen rekening met de schade die ze aanrichten aan kunstwerken die misschien wel
duizenden jaren oud zijn,” klinkt het. Wetenschappers zeggen dat hier sprake is van een psychologisch
effect, te weten pareidolie, waarbij iemand herkenbare dingen meent te zien in onduidelijke of willekeurige
waarnemingen. De hersenen hebben er baat bij om snel verbanden te leggen tussen bepaalde gegevens.
[HbvL] http://www.ninefornews.nl/ufo-jagers-vinden-kruisbeeld-op-mars/

Neocons bang dat Trump als president einde zal inluiden van Nieuwe Wereldorde
in: Buitenland Robin de Boer 7 maart 2016
Terwijl de excentrieke miljardair Donald Trump de ene na de
andere staat binnenhaalt, vraagt de gevestigde orde zich af of
de politieke outsider nog wel gestopt kan worden.
Op Super Saturday won de vastgoedmagnaat in Louisiana en
Kentucky, waardoor hij in totaal 373 gedelegeerden achter zich
heeft. Zijn rivalen Ted Cruz, Marco Rubio en John Kasich staan
op respectievelijk 291, 122 en 33 gedelegeerden.
Sommigen beginnen zich openlijk af te vragen of het establishment Trump nog wel kan tegenhouden. Eén
van hen is de neoconservatieve journalist Anne Applebaum. Zij probeert mensen vooral bang te maken.
Liberale wereldorde
In een opiniestuk voor The Washington Post schrijft Applebaum, die bekend staat om haar anti-Russische
houding, dat we ‘slechts twee of drie slechte verkiezingen verwijderd zijn van het einde van de NAVO, het
einde van de Europese Unie en misschien wel het einde van de liberale wereldorde zoals we die kennen’.
“Het is mogelijk dat er in januari een man in het Witte Huis komt die niet geïnteresseerd is in wat presidenten
Obama, Bush, Clinton, Reagan, Johnson, Nixon en Truman ‘onze gedeelde waarden’ noemden,”
waarschuwt Applebaum. “Trump zegt dat het hem niet interesseert of Oekraïne zal worden toegelaten tot de
NAVO; hij is niet geïnteresseerd in de NAVO en diens veiligheidsgaranties,” gaat ze verder. “Hij heeft
geschreven dat ‘conflicten in Europa geen Amerikaanse levens moeten kosten en dat Amerika jaarlijks
miljoenen dollars kan besparen door zich terug te trekken uit Europa’.” Over Rusland zei Trump: “Je kunt
een deal sluiten met die mensen. Ik zou een zeer goede relatie met Vladimir Poetin hebben.”
Europa
Applebaum waarschuwt dat er in Europa sprake is van een soortgelijke trend. Over een jaar zijn er
presidentsverkiezingen in Frankrijk. Marine Le Pen van het Front National heeft al beloofd de NAVO en de
EU te zullen verlaten, Franse bedrijven te nationaliseren en buitenlandse investeerders te weren als ze
gekozen wordt. “Le Pen voorziet net als Trump een speciale relatie met Rusland, wiens banken haar
verkiezingscampagne financieren,” schrijft de neocon. Ze wijst ook op het referendum dat in juni in GrootBrittannië wordt gehouden over de vraag of het land binnen de EU moet blijven. Daarnaast verruilt de
Hongaarse premier Viktor Orbán het Westen liever voor een strategische alliantie met Istanboel of Moskou.
“Zonder Frankrijk zal de eenheidsmarkt in Europa verdwijnen,” merkt de journalist bezorgd op. “Zonder
Groot-Brittannië kan de NAVO moeilijk blijven bestaan. De kosten van bondgenootschappen (‘miljoenen
dollars per jaar’) zijn makkelijker te zien dan de voordelen op de lange termijn.”
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/neocons-bang-dat-trump-als-president-einde-zal-inluiden-van-nieuwe-wereldorde/
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Einde democratie in Turkije
De afgelopen dagen zijn zowel de persvrijheid als de
democratie in Turkije officieel overleden.
Het tijdstip van overlijden kan worden vastgesteld op
vrijdagmiddag 4 maart 2016 toen de politie met veel geweld de
kantoren van Zaman, de grootste krant in Turkije, binnenviel.
Geweld, terreur en intimidatie zijn zo ongeveer de kernwoorden
voor de beoogde nieuwe lidstaat van de Europese Unie die
alles en iedereen chanteert en waarvan de bewoners binnen
niet al te lange tijd zonder visum naar Europa mogen
reizen. De democratie en persvrijheid, waarover wij in Europa
doen alsof we het braafste jongetje van de klas zijn, bestaan
niet meer in de dictatuur Turkije, waar afgelopen vrijdag het
volgende gebeurde:
In Turkije is de kritische mediagroep Feza Media Group vrijdag
in opdracht van de regering onder curatele gesteld. Er zijn drie
curatoren benoemd die het management van de mediagroep
hebben overgenomen.
De mediagroep is onder meer eigenaar van de dagbladen
Zaman en Today's Zaman, het tijdschrift Aksiyon en het
persbureau Cihan, die kritisch berichten over het Erdoğan-bewind. Zaman is de grootste krant van Turkije
met een oplage van ruim 648.000.
Enkele uren na de bekendmaking van de ondercuratelestelling werd het hoofdgebouw van Zaman in
İstanbul met veel geweld binnengevallen door tientallen politieagenten. Tegen honderden betogers bij het
gebouw die protesteerden tegen de overname werden waterkannonen en traangas ingezet.
Gisteren kwam het vervolg:
De hoofdredacteur van de kritische Turkse krant Zaman is ontslagen. Abdülhamit Bilici moet vertrekken van
de bewindvoerder, die gisteren werd aangesteld bij het mediaconcern Zaman.
Redacteuren van de krant die vandaag wilden werken, zeggen dat ze niet meer in het computersysteem van
de redactie kunnen. Hun wachtwoorden werken niet meer, zeggen de medewerkers van Zaman op twitter.
In het midden Bilici die door de politie het gebouw wordt uigeleid:
Al voordat de persvrijheid vrijdag officieel stierf in Turkije waren er al meer dan 2.000 journalisten, bloggers
en gewone burgers die zijn vervolgd voor het beledigen van de dictator Erdogan. Europa positioneert zich
ook als het gaat over persvrijheid als het braafste jongetje van de klas.
Erdogan heeft natuurlijk ook in de geschiedenisboeken gekeken en een uitstekende leermeester gevonden
in Adolf Hitler die in 1933 precies hetzelfde flikte.
Carl Albert Fritz Gerlich was een Duitse journalist die een belangrijke bijdrage leverde aan het verzet onder
journalisten tegen Adolf Hitler. In 1930 richtte Gerlich het weekblad Der gerade Weg (De Rechte Weg) op,
dat polemiseerde tegen Hitler en het nationaalsocialisme. In een van zijn artikelen schreef hij:
Nationalsozialismus heißt: Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not (Nationaalsocialisme betekent:
leugens, haat, broedermoord en grenzeloze nood).
Gerlich verzette zich tot het laatst tegen de "Machtergreifung" van de nationaalsocialisten. Op 9 maart 1933
werd hij op de redactie van Der Gerade Weg opgepakt door de SA en opgesloten in een politiecel waar hij
gedurende meer dan een jaar verhoord en mishandeld werd.
In de nacht van 30 juni op 1 juli 1934 (de Nacht van de Lange Messen) werd hij naar concentratiekamp
Dachau gebracht en doodgeschoten. Zijn echtgenote, Sophie Stempfle, ontving een bevestiging van zijn
dood doordat zijn nog met bloed bevlekte bril bij haar thuis werd bezorgd.
Ondanks al het bovenstaande zullen Rutte en consorten aanstaande
maandag buigen als knipmessen voor de Turken omdat die het lot
van Europa in hun handen hebben.
Als iets of iemand een onvertogen woord laat vallen tegenover de
Turkse vertegenwoordigers dan zal Erdogan simpelweg de poorten
openzetten en grote stromen vluchtelingen naar Europa sturen,
waardoor de unie simpelweg enkele maanden later zal
imploderen. Wat de burgers van Nederland op dit moment kunnen
doen, is massaal “nee” stemmen op 6 april tegen het
Associatieverdrag met Oekraïne, waardoor de Nazistaat Europa misschien wat sneller in elkaar stort en we
eindelijk zijn verlost van de chantage van de Turken.
Ohjé, we waren Demmink even vergeten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10410:einde-democratie-inturkije&catid=37:wereld&Itemid=50
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‘Revolutie': Duitse banken komen in opstand tegen ‘financiële dictatuur’ van Europese Centrale Bank
in: Financieel Robin de Boer 6 maart 2016
Het Sparkassenverband Bayern, de vereniging van Beierse
banken, heeft zijn leden gevraagd om contant geld op voorraad
te houden. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
In december vorig jaar duwde voorzitter van de Europese
Centrale Bank (ECB) Mario Draghi de depositorente dieper
onder nul, van -0,2 naar -0,3 procent. Dat betekent dat banken meer rente moeten betalen als ze geld in
Frankfurt willen parkeren. Op die manier wil de ECB de banken ertoe aanzetten de miljarden die ze
toegeschoven krijgen effectief te investeren.
Financiële dictatuur
De ECB wil met de negatieve rente de economie aanzwengelen, omdat ze ervan overtuigd blijft dat de
economie zal groeien naarmate meer geld wordt uitgeleend. Daar zijn nog geen bewijzen van, integendeel.
De honderden miljarden die de afgelopen maanden in de economie zijn gepompt hebben niet geholpen.
Het Sparkassenverband Bayern lijkt nu een einde te willen maken aan de financiële dictatuur van de ECB en
heeft zijn leden gevraagd contant geld op te slaan in hun kluizen en hun geld niet te parkeren bij de ECB om
vervolgens 0,3 procent rente te moeten betalen.
Revolutie
Volgens analisten is er sprake van een revolutie binnen het financiële systeem, nu banken actief in opstand
komen tegen het beleid van ECB-topman Draghi.
Er is echter één probleem: de hoeveelheid contant geld is slechts een fractie van de totale hoeveelheid geld.
Als Duitse banken dat geld opslaan is er straks bijna geen contant geld meer over in het financiële systeem.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/duitse-banken-komen-in-opstand-tegen-financiele-dictatuur-van-europesecentrale-bank/

Hoe de man van minister Schippers vele tonnen verdient aan haar zorgbeleid
in: Binnenland Robin de Boer 7 maart 2016
Sander Spijker, de man met wie minister van Volksgezondheid
Edith Schippers al 20 jaar getrouwd is, helpt zorginstellingen
‘slimmer’ declareren. Dit lucratieve advieswerk lijkt in strijd te
zijn met het ‘zinnige en zuinige zorgbeleid’ van zijn vrouw.
Ingewijden doen voor Follow the Money een boekje open over
de methodes van Spijker en collega’s. Het grootste deel van
zijn leven weet Spijker zich aan het oog van de camera’s te onttrekken.
Zoveel mogelijk geld binnenharken
Sinds Schippers minister van Volksgezondheid is, zit Spijker in de gezondheidszorg. Eerst was hij manager
van het Slotervaartziekenhuis, dat later in een wolk van rechtszaken ten onder ging. Nu is hij deskundige die
ziekenhuizen adviseert hoe ze ondanks de bezuinigingen van Schippers zoveel mogelijk geld kunnen
binnenharken. Zijn adviezen zijn erop gericht te werken met de meest winstgevende behandeltijd, zo blijkt uit
onderstaand voorbeeld.
Perverse prikkel
Spijker leert zorginstellingen welke patiënten veel geld opleveren en welke niet. Hij verdient geld voor de
behandelaar en voor zichzelf. Het declareren in de zorg gebeurt vooral aan de hand van zogeheten
diagnosebehandelcombinaties. Behandelingen worden betaald in diverse tijdvakken, waarvoor aparte
vergoedingen gelden.
De behandeling van depressie levert in het tijdvak 3000 tot 6000 minuten een bedrag van 7580 euro op. Een
behandelaar zegt dat dit de perverse prikkel in het systeem is. Het levert immers het meeste geld op door
laag in een tijdvak te blijven, of wanneer je hoog in een tijdvak zit nog een aantal minuten extra te
behandelen zodat je in een hoger tijdvak uitkomt dat twee keer zoveel geld oplevert.
Lees hier het hele verhaal.
[Wel via FTM]
http://www.ninefornews.nl/hoe-de-man-van-minister-schippers-vele-tonnen-verdient-aan-haar-zorgbeleid/
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Gevaarlijk! Dictaat associatieverdrag stuurt aan op conflict met Rusland
Moscow International Business Center. Bron: Wikipedia
Gastbijdrage van Willem Ruitenberg
De Tweede Kamer kon alleen ja of nee zeggen tegen het associatieverdrag Oekraïne. Men kon niets
wijzigen. Pechtold erkende dat hij het verdrag niet had gelezen. Dus in dit referendum heeft u als kiezer
dezelfde positie als een Kamerlid: het gaat niet om de exacte tekst, daar heb je geen invloed op. De keuze is
ben ik voor of tegen de gevolgen van dit verdrag. En nu komt het probleem: wat zijn de gevolgen van dit
verdrag. Niemand die het met zekerheid weet.
Het verdrag bevat een brei aan tekst, vaak in de EU geheimtaal, zoals:
“Rekening houdend met de nauwe historische betrekkingen en de steeds nauwere banden tussen de
partijen, en met hun wens om de betrekkingen nog uit te breiden en te versterken op ambitieuze en
innoverende wijze;” (overweging 1 van de overeenkomst)
Het is natuurlijk bullshit wat hier staat. We hebben ook historische betrekkingen met China en we willen ook
de banden bevorderen. Dat wil je met ieder land. De vraag is hoe nauw moeten die banden worden. Volgens
het verdrag heel nauw, dus zeg maar in EU-geheimtaal: zoals met een EU-lidstaat. Willen we dat?
Nog meer geheimtaal:
“Zich ervan bewust dat Oekraïne als Europees land een gezamenlijke geschiedenis en gemeenschappelijke
waarden deelt met de lidstaten van de Europese Unie en bereid is deze waarden te bevorderen;”
(overweging 3)
Welke gemeenschappelijke waarden? Dat zijn waarden als “eerbiediging van de democratische beginselen,
de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten en fundamentele vrijheden,” overweging 2 van de
overeenkomst
Als we die waarden delen, waarom gelden die dan niet nu al in de praktijk in Oekraïne? Hier zit precies het
probleem, de EU schrijft wat wenselijk is op en denkt dan dat het de werkelijkheid is. We hebben in de EU
wel vage gemeenschappelijke waarden, zoals democratie en vrijheid van meningsuiting, maar de toepassing
verschilt per land. Hier geldt ook dat het venijn in het detail zit. Een simpel voorbeeld: de antifascisten
(antifa) zeggen op te komen voor de democratie en Pegida zegt dat ook. Ze hebben dus een
waardengemeenschap, aanhangers van de democratie. Zo is het in de EU ook, maar wiens interpretatie van
democratie geldt? En bedenk, waar interpretatieverschillen mogelijk zijn, daar is ruzie.
Deze onduidelijkheid geldt ook voor de regels van de EU. Die zijn liefst zo vaag mogelijk opdat iedereen het
eens is met de tekst. Maar ze hebben wel allemaal een andere interpretatie van de tekst. Daarom werkt de
EU niet als het erop aankomt. Ieder geeft zijn eigen interpretatie van de regels. Dan hebben we ineens niet
meer een waardengemeenschap. Of misschien een zoals antifa en Pegida hebben. Dat werkt dus niet.
Wij burgers vertrouwen de rechtsbescherming van de EU niet meer. Het staat te ver af van onze
Nederlandse normen. Daar komt bij dat het EU-verdrag feitelijk niet veranderd kan worden omdat het als
een kaartenhuis is, verander je iets, dan stort de zaak in elkaar. De lidstaten houden elkaar vast in een
dodelijke omhelzing. Niemand durft verdragswijziging voor te stellen. Hoe verstard wil je het hebben?
Omdat we de EU niet meer vertrouwen, vertrouwen we ook niet de mooie vergezichten (lees: gevolgen) die
de EU schetst over het associatieverdrag.
Natuurlijk heeft het verdrag gevolgen, welke zijn die?
De verhouding met Rusland
De Europese Commissie krijgt een grotere rol
De import /export wordt groter
Visumvrij reizen voor 44 miljoen Oekraïners wordt mogelijk
Harmonisering van het veiligheidsbeleid, dat wil zeggen defensiebeleid.
In het verdrag staat geen woord over Rusland. In de Memorie van Toelichting ook niet. Terwijl Rusland
aangeeft moeite te hebben met dit verdrag. Dan moet je daar overwegingen aan wijden. Gesteld dat
Engeland ons veel geld en allerlei voordelen biedt als wij ons eenzijdig op Engeland richten en ons
afwenden van Duitsland, zeg maar mee gaan in een Brexit. Zouden dan de gevolgen van de verhouding met
Duitsland niet een belangrijk punt zijn in de besluitvorming van Engeland zijn? Er is spanning tussen het
westen en Rusland, en juist dan hebben we de plicht zorgvuldig rekening te houden met de opvattingen van
Rusland. En zo goed als Duitsland er de pest in zou hebben als we als volledig van dat land zouden afkeren,
zo heeft Rusland dat heel begrijpelijk ook met dit associatieverdrag.
Het is de EU te verwijten dat men de onvrede van Rusland bevordert. En als daarbij komt dat de EU
bestuurlijk en juridisch niet te vertrouwen is, moeten we de EU niet een grote rol laten spelen voorbij de
eigen grenzen.
Dit een belangrijke overweging om tegen het verdrag te zijn.
http://joostniemoller.nl/2016/03/gevaarlijk-dictaat-associatieverdrag-vergroot-conflict-rusland/
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Binnenkort groot tekort aan contant geld
De mainstream media berichten braaf over de “revolutie” van
de Duitse banken tegen de ingestelde negatieve rente (jij
betaalt voor het bewaren van jouw geld) door de Europese
Centrale Bank.
Dit alles vormt onderdeel van het proces waarbij de bevolking
wordt voorbereid op een groot tekort aan contant geld.
De reguliere media en hun trouwe volgelingen komen dan met
berichten dat de vereniging van banken in het Duitse Beieren,
Sparkassenverband Bayern, hun leden heeft opgeroepen om
geld niet meer bij de ECB te parkeren vanwege de negatieve rente, maar dit in fysieke vorm (contant geld)
op te slaan in hun bankkluis omdat banken hiermee dan de “opslagkosten” voor geld bij de ECB besparen.
Dit zou dan een “revolutie” zijn van de banken tegen het beleid van de ECB.
Groter onzinverhaal dan dit moet nog worden geboren. Iedere bankier weet natuurlijk dat er bij lange na niet
genoeg contant geld in omloop is om zoiets te doen.
Enkele dagen geleden hebben wij dit aangetoond met het volgende voorbeeld:
De volgende statistiek betreft Amerika, maar kan in principe ook hier toegepast worden. Het laat zien dat er
voor de tegoeden van de bevolking bij banken slechts één Dollar in contanten beschikbaar is voor iedere
tien Dollar in banktegoeden.
Zou men het 100 Dollarbiljet afschaffen zoals steeds vaker wordt gehoord dan is er slechts 20 Dollarcent
beschikbaar voor iedere tien Dollar aan tegoeden bij banken.
Leerzaam is de huidige situatie in Japan waar we onlangs over
schreven. Daar zijn de banken al wel overgegaan op het
doorberekenen van de negatieve rente richting consument en
daar is een run op kluisjes ontstaan doordat meer en meer
mensen hun geld van de bank halen.
Ook in Zwitserland waar men de NIRP heeft ingevoerd, is het
gebruik van het 1.000 Franc biljet het afgelopen jaar met 17
procent gestegen. Ook in Japan loopt de vraag naar het 10.000
Yen biljet gestaag omhoog.
De berichten over een "revolutie" van banken zijn natuurlijk
niets anders dan de zoveelste aanval op contant geld.
Een kind van drie kan bedenken dat wanneer er wordt aangestuurd op de afschaffing van het 500 Euro
biljet, het 100 Dollar biljet en het 50 Pond biljet waarop banken dan ineens een “revolutie” beginnen en
contant geld verzamelen, er binnen de kortste keren nog nauwelijks contant geld beschikbaar is voor de
doorsnee burger.
Zoals wij in het eerdere artikel schreven, is het fysiek bijdrukken van geld ook geen optie:
Als je dat aantal zou willen verdubbelen en ook de oude versleten biljetten zou vervangen zoals dat nu
gebeurt dan zou er een periode van 20 jaar nodig zijn om die hoeveelheid te drukken. En dan nog zou het
maar een fractie zijn van de totale tegoeden van de consumenten bij die banken.
Kijk naar een proeftuin van de New World Order, Zweden, dan zie je dat daar over vijf
jaar hoogstwaarschijnlijk alle contante geld is uitgebannen.
Vandaag de dag wordt daar nog maar twee procent van alle transacties contant uitgevoerd en men schat dat
dit binnen een periode van vijf jaar teruggelopen zal zijn tot een half procent.
De afschaffing van de 500 Euro, 100 Dollar en 50 Pond biljetten gaat absoluut komen. Zoals duidelijk wordt
uit de grafiek hierboven zal dit voor enorme extra tekorten aan bankbiljetten gaan zorgen.
Natuurlijk bewaren ook criminelen en belastingontduikers grote bedragen in fysieke vorm, net zoals heel veel
burgers. Wanneer de grote biljetten zullen worden afgeschaft, zullen veel mensen hun grote biljetten niet
tijdig kunnen omwisselen voor kleine en de bank is de laatste plek waar ze hun geld naartoe willen brengen.
Waarmee we dan terugkomen op onze oorspronkelijke tip voor dit jaar, want er zal een zo goed als zekere
run ontstaan op zaken zoals goud en zilver.
Hiermee blijft in deze tijden van grote onzekerheid absoluut van kracht wat wij eerder schreven:
In dat kader is het verstandig om eens te kijken naar andere soorten investeringen als goud en zilver, zoals
wij eerder suggereerden. Wie wil weten wat je tijdens de Grote Depressie met goud kon doen, raden wij
aan om dit artikel te lezen.
Alles daalt in een dergelijke periode, inclusief de waarde van geld, maar de koopkracht van goud werd in die
periode verdriedubbeld.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10412:binnenkort-groot-tekort-aancontant-geld&catid=20:het-complot&Itemid=33

N I E U W S B R I E F 2 4 4 – 1 5 M A A R T 20 1 6 – P A G . 2 5

Meer dwingende redenen om te investeren in goud en zilver
18 februari 2016
In een vorig artikel merkte we dat zilver kan de koop van de eeuw met een aantal interessante factoren om
te overwegen als u op zoek bent naar een veilige haven voor uw geld. Maar er zijn extra krachten aan het
werk die goed kan rijden zowel goud en zilver van onschatbare waarde in de voortdurende recessie we
ondervindt te zijn - die goed kunnen uitmonden in financiële argameddon indien aan bepaalde deskundigen
moeten worden geloofd. We zullen een aantal van deze krachten verkennen in meer detail beschreven.
Goud bijna verdrievoudigd van de koopkracht in de grote depressie
Als we kijken naar de enige echt goed gedocumenteerde episode van de financiële ineenstorting in de
geschiedenis (de grote depressie van de jaren 1930), we kunnen waarnemen dat goud ging van een waarde
van $ 20 per ounce tot $ 35 dollar per ounce, terwijl de prijs van andere goederen kelderde, wat resulteert in
een verdrievoudiging van zijn koopkracht. Dit belooft veel goeds zeer goed voor het gele edelmetaal, gezien
het feit dat een groot aantal financiële experts, onder wie Jim Rogers, Mike Maloney, en Peter Schiff geloven
dat we zijn op weg naar een wereldwijde monetaire kernsmelting die zullen wedijveren of overtreffen van de
ernst van de situatie in de jaren '30.
Gold niet alleen omhooggeschoten in de koopkracht in de Verenigde Staten, maar tijdens de hyperinflatie
van Weimar, Duitsland in de jaren 1920, werd het goud zo waardevol, dat slechts een ounce van het een
persoon onroerend goed, vaak meer dan een mediane prijs naar huis kon kopen. Als gevolg van de enorme
hoeveelheden geld-afdrukken op het moment dat (die we zien ook vandaag de dag), werd de munt zo
gedevalueerd en uiteindelijk waardeloos dat mensen vaak zou vereisen een mand vol Duitse marken te
betalen voor een eenvoudige brood. Duitse burgers zou nog blijven branden in hun huizen stoked en
branden met behulp van volkomen gedevalueerd bankbiljetten.
Rekening houdend met het bovenstaande in het achterhoofd, en gezien het feit dat slechts een select aantal
populatie zelfs toegang tot de edele metalen had een honderd jaar geleden, kunnen we zien hoe de groot de
potentiële vraag is nu dat bijna de hele wereld in staat is om goud en zilver te kopen.
Silver productie het dieptepunt
Bij de huidige zilver prijzen, wordt het steeds rendabel voor mijnbouwbedrijven te blijven graven voor zilver.
En met de fysieke vraag naar de grijze metalen stijgende tussen individuen en beleggers, ervaren we
ongekend lage niveaus van beschikbare, bovengrondse zilver. Op een landelijke schaal, landen zoals de
Verenigde Staten en Canada hebben geproduceerd tussen 8 en 25% minder zilver in de loop van het
afgelopen jaar dan in voorgaande jaren.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een situatie waar de vraag veel groter dan het aanbod, wat betekent dat een
rijzen de pan van zilver prijzen is bijna onvermijdelijk op een bepaald moment in de toekomst.
Bullion verkoop stijgende aan de pepermuntjes
Veel individuen en organisaties zijn de aankoop van goud en zilver tegen welke prijs ze kunnen krijgen voor,
ongeacht eventuele premies. Hetzelfde geldt voor bepaalde landen, zoals India, die nog steeds grote
hoeveelheden zilver invoeren terwijl het betaalbaar. Met ingang van dit schrijven, hebben meer dan
8.000.000 US silver eagles zijn verkocht op de Amerikaanse munt in 2016, dat is veel hoger dan enig ander
jaar. Vergelijkbare omzetstijgingen worden genoteerd op de Perth (Australische) mint, evenals de Royal
Canadian mint.
Dit betekent dat de vraag is wereldwijd, wat aangeeft dat de beleggers uit alle hoeken van de wereld zijn
massaal naar goud en zilver als zij zoeken veilige havens in de nasleep van kwantitatieve versoepeling,
onthutsend nationale schulden, tekort het besteden, en crashen economieën en aandelenmarkten.
Maar zoals altijd, moet u uw eigen due diligence uit te voeren op uw investeringen, en bewaar uw
economische energie op een manier die voor u werkt. Het bovenstaande kan niet gegarandeerd worden in
termen van de toekomst nauwkeurigheid.
http://articleitem.com/more-compelling-reasons-to-invest-in-gold-and-silver/

Nieuw geniepig plan voor Syrie van de Skull and Bones man
Het Westen onder aanvoering van Amerika heeft een gevoelige
nederlaag geleden in Syrië, waar het regeringsleger van
President Assad met behulp van Rusland weer orde op zaken
begint te stellen.
In de achtergrond echter wordt door Amerika, samen met
Turkije en Saoedi Arabië, gewerkt aan een geniepig plan B om
alsnog Assad te verdrijven. Het beramen van geniepige plannen
kan men met een gerust hart overlaten aan een Skull and
Bones man, zoals John Kerry.
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Een plan dat hard nodig is, want toegeven dat Syrië voor hen een verloren zaak is, zullen ze nooit en met
een schuimbekkend Turkije en een wreed Saoedi Arabië als gewillige instrumenten kom je een heel eind.
Terug naar de situatie zoals wij die onlangs beschreven:
Er staat op dit moment simpelweg teveel op het spel. Zoals we diverse keren hebben geschreven, als
Aleppo wordt bevrijd door de regeringstroepen van Assad, is het over en sluiten voor de opstandige
rebellen. Ook wanneer die bevrijding eenmaal heeft plaatsgevonden, is het
onwaarschijnlijk dat Iran hun troepen terug zal halen. Net zoals de Russen
absoluut voorlopig Syrië niet zullen verlaten. Ze hebben daar nu een
marinebasis en een luchtmachtbasis en het Kremlin zal die koste wat het kost
willen behouden.
Turkije en Saoedi Arabië weten dit uiteraard en staan tandenknarsend langs
de zijlijn. Het allerlaatste dat Saoedi Arabië wil, is dat de Sjiieten een
bevoorradingslijn houden richting Libanon en Turkije heeft zo haar eigen
redenen om op korte termijn iets te gaan doen. Die reden is uiteraard dat het
erop lijkt dat de Koerden een soort eigen staat zullen vormen op Syrisch
grondgebied, op de grens met Turkije. Daarnaast staat Turkije natuurlijk op
meer dan slechte voet met Rusland sinds het neerhalen van de SU-24 in
november vorig jaar. Zowel Riyadh (Saoedie Arabië) als Ankara (Turkije) hebben aangegeven dat ze bereid
zijn om grondtroepen naar Syrië te sturen.
Het grote probleem dat zich daarbij natuurlijk voordeed, was het vinden van een geldig excuus om Syrië
binnen te kunnen vallen en omdat er zich in de buurt van Aleppo niet echt ISIS strijders bevinden ging die
vlieger niet op. Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is het beginnen van een nieuw front in Syrië via het
noorden van Libanon.
Het is niet helemaal duidelijk van wie het plan afkomstig is. Of het iets is dat door de combinatie Turkije
Saoedi Arabië is bedacht of dat het afkomstig is van Amerika. Waarschijnlijk de laatste, omdat men daar nog
precies hetzelfde denkt over het afzetten van Assad en bovendien iedere kans wil aangrijpen om Rusland
dwars te zitten. Chaos in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november is ook een welkome
afleiding voor sommige partijen.
Het idee is om Libanon zodanig te destabiliseren dat ook daar weer een burgeroorlog ontstaat vergelijkbaar
met die uit het verleden en dat er vanuit dat scenario een nieuw front in Syrië zal ontstaan.
Men heeft natuurlijk niet van de daken geschreeuwd dat dit het volgende plan zal worden om nog veel meer
ellende in het Midden Oosten te creëren, maar er zijn wel aanwijzingen.
Zoals het feit dat de Griekse kustwacht een Turks schip, afgeladen met wapens, heeft onderschept dat
onderweg was van Turkije naar Libanon.
De beruchte Skull and Bones man John Kerry kwam vorige week met de mededeling dat er een plan B
bestaat voor Syrië. Zoals gewoonlijk bleef hij vaag over de exacte inhoud, maar hij zei wel dingen als: “Het
zullen militair-achtige maatregelen zijn die het moeilijker maken voor het Syrische regime en hun
bondgenoten om door te gaan met aanvallen op burgers en de door Amerika gesteunde rebellen.
Zwaar bewapende anti Assad milities die vanuit het noorden van Libanon Syrië binnenstormen zou zeker in
de categorie “militair-achtige” operaties vallen.
Kerry ging verder door te zeggen dat de Syrische overheid samen met de Russen dan misschien wel de
controle over Aleppo zal krijgen, maar dat het in de praktijk altijd moeilijk blijkt om gebieden vast te houden.
En verder dat de Russen ook niet kunnen voorkomen dat de oppositie in het bezit komt van wapens om de
oorlog voort te zetten zolang Amerika en hun bondgenoten hen zullen steunen.
Dat de Turken nu weer gesnapt zijn met het smokkelen van wapens naar Libanon zou een heel goede
verklaring zijn voor het verhaal van Kerry. Syrië en Rusland zijn bezig om de corridor vanuit Turkije naar de
rebellen af te sluiten. Wanneer men erin slaagt om via het noorden van Libanon een nieuwe wapenpijplijn te
vestigen, zal het moeilijk worden voor de Syrische overheidstroepen om hun gebied in de buurt van de grens
met Libanon te behouden. Er komt maar geen eind aan de smeerlapperij van het Westen (ook wij), in
samenwerking met de schurkenstaten Turkije en Saoedi Arabië.
Het eindresultaat zal straks zijn dat ook een Libanon opnieuw verzeild raakt in een oorlog en er nogmaals
miljoenen mensen op de vlucht zullen slaan.
Laat dat nou precies zijn wat men bij de Skull and Bones club graag ziet gebeuren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10408:nieuw-geniepig-plan-voorsyrie-van-de-skull-and-bones-man&catid=20:het-complot&Itemid=33

N I E U W S B R I E F 2 4 4 – 1 5 M A A R T 20 1 6 – P A G . 2 7

Linkse politici, we willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor
ons leven!
Het christendom in Europa is al eeuwenlang belaagd door de
islam, maar nu het christendom vervaagd is in Europa heeft de
islam zijn kans gepakt en is onze vrijheden, zoals de westerse
vrijheid van godsdienst, aan het gebruiken om hun doel te
bewerkstelligen: een islamitisch Europa.En ze zijn al flink op
weg naar dit einddoel.Nederland islamiseert in rap tempo.
Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen,
boerka’s, halal-voedsel, geweld en bedreigingen tegen
andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van
die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de shariadriehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten
worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de
jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen is een shariaenclave.Orthodoxe moslims en niet de politie zouden bepalen wat wel en niet mag in de wijk.Ook in
Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s,
hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims.
Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een shariagecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op. In die zones
mogen volgens de mannen geen alcohol gedronken worden, geen muziek gespeeld worden of concerten
plaatsvinden, geen drugs of sigaretten gebruikt worden en geen porno bekeken worden of prostitutie
plaatsvinden.Volgens de radicalen wordt er door ‘sharia-agenten’ ook nagegaan of de regels ook
daadwerkelijk nageleefd worden.
Ex-moslim dr. Patrick Sookhdeo waarschuwt dat de islamisering van vele Europese steden is geen toeval:
“Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in
gang gezet in 1980, toen de “Islamic Council of Europe” het boek “Muslim Communities in Non-Muslim
States” publiceerde. Dit boek gaf een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga
samenwonen in “achtergestelde wijken”, bouw er moskeeën en richt islamitische centra, verenigingen en
scholen op. Om assimilatie te weerstaan moeten de woongebieden bijna uitsluitend islamieten herbergen.
Handel er naar. Ons uiteindelijk doel is islamitische overheersing in Europa.”…
We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking
volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is.In onze vrije samenleving is
geen plaats voor sharia-enclaves. Ik viel bijna van mijn stoel van verbijstering, toen ik las wat de voormalige
minister van Justitie Donner had gezegd over de sharia.Hij vindt dat als twee derde van de Nederlanders
voorstander van invoering van de sharia is, die ook zou moeten worden ingevoerd.Hij heeft geen benul van
wat de sharia inhoudt.De sharia is een achterlijk en barbaars systeem, dat in strijd is met alles waar wij voor
staan. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen
afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd.
Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er
dan maar van uitgaat dat zij liegen.De sharia verbiedt de bouw van nieuwe kerken, kloosters en synagogen.
Ook groot onderhoud aan deze gebouwen is verboden.Sharia gaat over alle facetten van het islamitische
leven, van kledingvoorschriften, voedselvoor-schriften en uithuwelijking tot de oproep en uitvoering van
jihad.Sharia is islam in uitvoering.Wat is de islam zonder sharia? Een gewoonte, een naam.Het is moeilijk de
invloed van de sharia te meten, maar elke maatschappij waarin moslims leven, staat in meerdere of mindere
mate onder de invloed van de sharia.
In Australië,moslims die onder de Sharia-wet wensten te leven, werden gevraagd om land te
verlaten.Premier John Howard reageerde op kritiek van Australische moslimleiders in een
radioprogramma:‘Dit is ONS LAND, ONZE GROND, en ONZE MANIER VAN LEVEN, en we willen jullie alle
mogelijkheden geven om hiervan te genieten. Maar als jullie nu eens eindelijk ophouden met klagen,
jammeren, onze vlag te verscheuren, onze EED, ons Christelijk Geloof en onze levenswijze onderuit te
halen, raad ik jullie ten zeerste aan om gebruik te maken van nog een ander Australisch voorrecht.Als u hier
niet gelukkig bent, ga dan weg. Wij hebben u niet gedwongen om hierheen te komen. U vroeg om hier te
zijn. Accepteer dan het land dat u aangenomen hebt.’ …En kunnen we hier nog wat van leren?…
Op het onderzoek van Ruud Koopmans, blijkt dat 75% van de Nederlands moslims menen dat de regels uit
de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wet.Een gematigde moslim is iemand die nadrukkelijk het
geweld, het uitsluiten van mensen en de radicale leer van de Koran, afwijst. Een gematigde moslim is enkel
van naam een moslim. Een gematigde moslim is geen ware moslim.Indien een persoon op enige wijze en in
enige mate de islam ondersteunt of de voorschriften uit de steentijd uitdraagt, dan is hij of zij een moslim.Ik
wil geen sharia in Nederland, nu niet, nooit niet! Mensen die de kernwaarden van Nederland niet wensen te
delen, kunnen beter hun koffers pakken en vertrekken. Niemand houdt je tegen.Wij moeten trots zijn op ons
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land, wij moeten trots zijn op onze democratie, wij moeten trots
zijn op onze normen en waarden die hun oorsprong vinden in
de christelijke, joodse en humanistische tradities en culturen…
Sharia bedreigt Europa.In Engeland zijn shariaraden wettelijk
toegestaan.Een groep geleerde moslims,genaamd The Law
Society, kondigden een nieuwe regel aan voor de britse
rechtbank om in ogenschouw te nemen. Deze regel is
aangedragen om uit te voeren op moslims wonende in
Engeland. Dit houd dus in dat er letterlijk een tweede rechts
systeem word aangevraagd in 1 land.Daar hebben ze 1 van de
meest mensenrechten beschermende wet systemen ter wereld
en toch laten de Britten zich onderwerpen tot een wet die
buiten echtelijke kinderen, vrouwen en niet moslims tot 2e
rangs burgers benoemt.Er zijn naar schatting zoon 85 actieve bekende sharia rechtbanken verspreid door
Engeland.
Het invoeren van de sharia is geen onderdeel van de democratie, maar is het einde van de
democratie.Elementen van de sharia al lang in Nederland worden uitgevoerd.In Hollandse rechtbanken
worden bij zaken als echtscheiding, erkenning van kinderen of verdeling van erfenissen steeds vaker regels
uit moslimlanden toegepast.In 2008 werd een Nederlands-Turkse vrouw verkracht door haar neef. Maar de
Nederlands-Turkse imam Bahauddin (Bahauddin) Budak adviseerde haar, om niet haar familieleden te
informeren over de verkrachting. Als ze haar neef zou aangklagen bij de rechtbank, zou haar leven in gevaar
zijn, verder adviseerde hij haar om de dader te vergeven.Dit alles was bekend bij politie en justitie en toch is
de man nooit opgepakt, dit is niets meer als het herkennen van de Sharia…
Een ander voorbeeld is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in 2007. Een Nederlandse vrouw die
door haar huwelijk met een Iraniër ook die nationaliteit kreeg, kon na haar echtscheiding geen aanspraak
kon maken op een deel van de boedel. Volgens het hof was het Iraanse vermogensrecht van toepassing.
Het echtpaar woonde tijdens het huwelijk in Nederland.Op 19 september 2008 meldde De Telegraaf dat er in
Amsterdam 173 mannen staan geregistreerd met twee wettige echtgenotes. In andere grote steden gebeurt
hetzelfde. Volgens de heer T. Verhoeven, woordvoerder van de gemeente Rotterdam,worden in deze stad
bijna wekelijks polygame huwelijken ingeschreven.En pro-shariabeweging Hizb ut-Tahrir in Nederland is niet
verboden, terwijl de Duitsers de partij wel hebben verboden.En als er één land klaar is voor de sharia, is het
Nederland….
Meer dan 50 moslimlanden hebben de zogenaamde ‘Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam’
ondertekend. In deze zogenaamde ‘islamitische mensenrechtenverklaring’ lezen we in artikel 24: “Alle
rechten en vrijheden genoemd in deze verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia.” en in artikel
25: “De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze
Verklaring.” https://youtu.be/UsNZLt7RwX4.
https://youtu.be/k-QTVi_RllU
Atjeh is de enige regio in Indonesië(bekend staat als “gematigd” islamitisch) waar vanaf 1 mei 2015 de
sharia geldt. Jongens en meisjes mogen niet meer bij elkaar in de klas zitten.Mannen en vrouwen mogen
niet meer samen motorrijden.Homo’s riskeren honderd zweepslagen. Nieuwjaarsfeesten en kerstgroeten zijn
ook verboden. Vanuit Atjeh verspreidt de sharia over Indonesië.Meer dan 113 regio’s, eenvijfde van het land,
kopiëren deels de Atjese sharia blijkt uit een recent rapport van Human Rights Watch.De sharia moet
verspreid over de hele wereld,,zegt Allah.Vandaag geldt de sharia in een vijftigtal moslimlanden als een bron
van de wetgeving….
https://zlj13051967.wordpress.com/2016/03/05/we-willen-hier-in-nederland-geen-achtelijke-middeleeuwsesharia-waarbij-we-moeten-vrezen-voor-ons-leven/

Schrijnend voorbeeld van een vergeten slachtoffer van het Nederlandse systeem
Als de nood het hoogst is... komt het ongeluk nooit alleen
Maria Vooghel vóór haar ernstige auto-ongeluk (illustratief).
Inmiddels weegt ze nog maar 48,5 kilo en dreigt ze door de
torenhoge, niet vergoedde medische kosten binnenkort met
haar dochter in het park te moeten gaan slapen.
De laatste jaren word ik steeds vaker geconfronteerd met
onthutsende, pijnlijke en soms zelfs schokkende toestanden
waarin de allerzwaksten in onze samenleving in terecht zijn
gekomen. Neem nu de bejaarden in verzorgingstehuizen, die
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van het kabinet Rutte onlangs geen recht kregen op een dagelijkse wasbeurt of zelfs maar een voortijdige
noodzakelijke verschoning van hun 24 uurs (!) luier. Thuiszorgmedewerkers constateren daarnaast een
toename in vereenzaming en vervuiling (2). Dan zijn er ook nog de vergeten slachtoffers van ‘het systeem’ in
het algemeen – mensen zoals de 44 jarige Maria, die 13 jaar geleden een ernstig auto-ongeluk kreeg en
daarbij onder andere hersenletsel opliep, en vervolgens door verzekeraars en instanties in de kou werd
gezet, waardoor ze niet eens meer naar de tandarts kan.
Het zal je maar gebeuren; je bent nog jong, hebt een uitstekende baan en reist de hele wereld rond, kortom:
het leven lacht je toe. En dan ineens maakt een ernstig auto-ongeluk, aantoonbaar veroorzaakt door een
ander, bijna overal een einde aan, behalve aan je leven. Als je dan ook nog met permanent hersenletsel
moet zien verder te leven en 100% arbeidsongeschikt wordt verklaard en met chronische pijn en een half
verwoeste kaak verder moet, verwacht je tenminste dat de Nederlandse verzorgingsstaat, met al zijn
voorzieningen, verplichte afdrachten en verzekeringen, je bijstaat.
Inkomen 83% achteruit; wonen met dochter in 1-kamer zonder bank
Normaal gesproken gebeurt dat ook, maar triest genoeg niet in Maria’s geval. Vóór haar ongeluk bedroeg
haar inkomen € 4680,- per maand; nu is dat nog maar € 816,-. En daar moet ze in haar eentje haar dochter
van grootbrengen in een eenkamer appartement zonder bank en zelfs zonder gasfornuis. De nood is
inmiddels zo groot, dat Maria vreest binnenkort met haar dochter in het park te moeten gaan slapen.
Illegaal € 350.000, of legaal € 25.000
Maria schrijft dat een verzekeraar na een juridische strijd van ruim 12 jaar uiteindelijk met haar wilde
schikken, maar dat die een bedrag van € 350.000, dat met name bedoeld was om gemaakte en nog te
maken medische kosten te vergoeden, buiten de officiële boeken om op een bv’tje wilde zetten waar het
bedrijf zelf het beheer over zou houden. Maar daarvoor moest ze wel fraude plegen met de bijstand, want de
gemeente mocht niets weten van dit bv’tje.
Wilde Maria per se wel de schikking op haar eigen rekening krijgen, zodat ze zelf haar medische
behandelingen kon uitkiezen en betalen –en niet in overtreding zou zijn met de bijstandswet-, dan werd het
aangeboden bedrag fors verlaagd naar slechts € 25.000. Toen ze weigerde hieraan mee te werken,
probeerden ze haar onder dreiging een zwijgplicht op te leggen.
Mediator kiest kant van verzekeraar
Haar mediator had hierin de kant van de verzekeraar gekozen – niet zo vreemd, als bedacht wordt dat deze
advocaat medeoprichter was van het ‘felbegeerde’ keurmerk letselschade voor verzekeraars. De rechter
oordeelde vervolgens dat hij te weinig informatie had om een uitspraak te kunnen doen in deze zaak.
Daarmee zette ook hij Maria feitelijk in de kou, zeker als bedacht wordt dat zij de proceskosten moest
betalen.
Bewijsmateriaal genegeerd of verdwenen
Daarnaast verhaalt ze over verdachte gebeurtenissen. Zo werd haar computer twee keer gehackt en bleken
alle documenten en (röntgen)foto’s die de gevolgen van haar ongeluk en haar medische toestand bewezen,
verdwenen. Ook werd aangedragen (medisch) bewijsmateriaal tijdens haar juridische strijd simpelweg
genegeerd.
48,5 kilo en niet genoeg te eten
Bovendien kwam hier na het ongeluk de chronische pijn bovenop, mede veroorzaakt door een half
verwoeste kaak die ernstige ontstekingen veroorzaakte, waarvoor de noodzakelijke behandelingen niet door
de verzekeraar werden vergoed. Na de jarenlange ellende weegt Maria nog maar 48,5 kilo en slaat ze zelf
regelmatig maaltijden over, zodat haar dochter nog wel te eten heeft.
Noodkreet om menselijkheid en hulp
‘Niemand schijnt zich echter werkelijk geroepen te voelen om hulp te bieden en zich hard te maken tegen dit
diepe en onuitsprekelijke onrecht, wat slechts geboren werd uit hebzucht en zelfverrijking. En een corruptie
die eerder groter dan kleiner lijkt te worden binnen de letselschadewereld. Dit is een regelrechte noodkreet!
Een laatste bede vanuit mijn hart om menselijkheid, solidariteit en hulp!’
Maria uit deze vertwijfeling niet enkel voor zichzelf, maar voor de mogelijk duizenden andere stille
slachtoffers die op het moment van hun grootste nood door ‘het systeem’ in de steek worden gelaten – meer
nog: uit puur winstbejag worden gedwarsboomd in hun moeizame pogingen weer iets van hun verwoeste
leven te maken.
Meer informatie vindt u op Maria’s weblog ‘Wonderenwereld’. Wij hopen van ganser harte dat Maria door het
zoeken van publiciteit voor haar schrijnende verhaal met mensen in aanraking komt die bereid zijn haar te
helpen om uit de huidige ellende te komen, zodat ze ondanks alle chronische beperkingen samen met haar
dochter weer een enigszins menswaardig bestaan kan opbouwen.
Xander - (1) Wonderenwereld ; (2) NU (‘Thuiszorgmedewerkers zien vooral vereenzaming en vervuiling’)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Schrijnend-voorbeeld-van-een-vergeten-slachtoffer-van-hetNederlandse-systeem
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Merkel: Open grenzen ‘onze verdomde plicht’; Turkije eist met spoed EU lidmaatschap
The Guardian: Turken zijn geen enkele afspraak over indammen migrantenstroom nagekomen
Macedonië wil dit IJzeren Gordijn achtige grenshek verlengen
van 35 naar 350 kilometer – een gruwel in de ogen van
bondskanselier Merkel.
Op de EU-top in Brussel wordt vandaag opnieuw met Turkije
gepraat over een oplossing voor de migrantencrisis. Daarbij is
duidelijk geworden dat de Duitse bondskanselier en de Turken
vrijwel alleen zijn komen te staan met hun eisen om zowel de
interne als externe grenzen van Europa open te houden voor
miljoenen moslimmigranten, wat volgens Merkel zelfs ‘onze
verdomde plicht’ is. Ankara, zoals dit weekend weer eens bleek
niet vies van fascistische acties om iedere oppositie de mond te snoeren, eist in ruil voor een ‘beheersbare’
migrantenstroom naar Europa miljarden euro’s extra, Schengen-toegang voor alle Turken, en een zo
spoedig mogelijk lidmaatschap van de EU, waarmee de islamisering van Europa in de allerhoogste
versnelling zal worden gezet.
Merkel: Open grenzen ‘onze verdomde plicht’
Merkel wijst de voorlopige slotverklaring van de EU-top af omdat daarin staat dat de Balkanroute nu officieel
gesloten is voor ‘vluchtelingen’. Vlak voor het begin van de top in Brussel zei ze dat ‘het er niet om kan gaan
dat er ergens iets gesloten wordt’. Afgelopen week brieste ze dat het Europa’s ‘verdomde plicht’ is om de
grenzen open te laten, ‘en ik heb geen plan B’.
Halverwege februari presenteerde Angela Merkel samen met Oostenrijk, Zweden, Nederland en België –de
‘gewillige coalitie’ genoemd- een plan om jaarlijks 300.000 migranten uit Turkije op te nemen. De Duitsers
laten volgens Oostenrijk echter sinds november vorig jaar zelf ook nog enkel ‘contingenten’ migranten
binnen, waardoor het Alpenland zich gedwongen zag zijn grenzen dicht te gooien, wat vervolgens een
kettingreactie op de Balkan veroorzaakte. (1)
Daardoor hopen in Griekenland tienduizenden vluchtelingen zich op omdat de buurlanden de grenzen op
slot hebben gedaan. Macedonië is bijvoorbeeld van plan om zijn 35 kilometer lange grenshek, dat er als een
nieuw IJzeren Gordijn uitziet, ongeveer tien keer zo lang te maken. (2)
‘Turken doen niets om afspraken na te komen’
De Britse krant The Guardian bericht dat van de Europese afspraken met Turkije om de migrantenstroom in
te dammen vrijwel niets is terechtgekomen. ‘Na een paar maanden blijkt de impact amper meer dan een
velletje papier.’
De Griekse parlementariër Miltiadis Kyrkos, vice-voorzitter van het gezamenlijke comité met Turkije van het
Europese Parlement, vatte het treffend samen: ‘Het cruciale punt is of Turkije aan onze kant staat, want tot
nu toe zeggen ze wel dat ze dit doen, maar doen ze niets om dat te bewijzen.’ Ook de Wall Street Journal
bevestigt dat de regering Erdogan nog niet eens is begonnen met het proberen te stoppen van de
migrantenstroom naar Europa.
Turkije wil zo snel mogelijk EU-lid worden
De Turkse premier Erdogan eiste eind vorig jaar minstens € 3 miljard van Brussel en de beloftes dat de
Turken nog dit jaar vrije ‘Schengen’ toegang tot de EU krijgen en zo snel mogelijk lid mogen worden.
Erdogans maatje premier Davutoglu onderstreepte vandaag dat ‘Turkije klaar is om lid van de EU te worden.
Ik hoop dat we vandaag niet enkel naar irreguliere immigratie kijken, maar ook naar het Turkse
toelatingsproces tot de EU.’
De Financial Times bevestigde dat de Turken daarbij steeds meer concessies eisen, zoals een flinke
verhoging van het € 3 miljard grote hulppakket, vrije Schengen-toegang tot Europa voor Turkse burgers, en
inderdaad het zo snel mogelijke lidmaatschap van de EU.
Het sluiten en overnemen afgelopen weekend van de Turkse krant Today’s Zaman, die doorgaans kritisch
schrijft over Erdogan en zijn islamistische AK Partij, veroorzaakte daarom enkel wat zwakke protesten uit
Europa, waar de politiek-correcte gevestigde orde in Brussel, Berlijn en Den Haag de Turken liever vandaag
dan morgen als volwaardig EU-lid lijken te willen begroeten. En met in één klap 80 miljoen moslims in de EU
erbij, zal de islamisering van onze samenleving definitief worden bezegeld.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Merkel-Open-grenzen-onze-verdomde-plicht-Turkije-eist-metspoed-EU-lidmaatschap
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SP zet grote vraagtekens bij korten pensioenen, Er zit 1400 miljard in de pot..
SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: 'Staatssecretaris Kleinsma
verprutst het. Ze ondermijnt het vertrouwen in ons
pensioenstelsel.'
Politiek – De pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan
ooit tevoren. Toch zijn eind januari wederom mogelijke pensioenkortingen aangekondigd en blijft indexatie achter.
Tegelijkertijd hebben ouderen qua koopkracht en vermogen
flink ingeleverd de laatste jaren. Wat is hier gaande?
Nederland is zo plat als een dubbeltje, zeggen mensen die het landschap van ons land voor het eerst zien.
Ze vergissen zich. Nederland heeft een van de hoogste bergen ter wereld. Die berg heet ‘Pensioenfondsen’
en is 1400 miljard euro hoog. Vóór de crisis was de hoogte nog 700 miljard euro, maar hij groeit met
duizelingwekkende snelheid,meldde de SP afgelopen maand in De Tribune
De hoogte van die berg geld staat in schril contrast met het feit dat er sinds jaar en dag pensioenkortingen
aangekondigd en doorgevoerd worden en dat aanpassing van de pensioenen aan de loonontwikkeling
(indexatie) sterk achterblijft. Niet zo vreemd dat onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit vorig
jaar al concludeerden dat de koopkracht van gepensioneerden fors is achtergebleven
(‘Koopkrachtontwikkeling postactieven’ – juni 2015).
Maar eerst die berg met geld. Hoe kon die zo hoog worden? SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt heeft een
eenvoudig antwoord: ‘Omdat de pensioenfondsen zeer hoge rendementen halen. Zes, zeven, zelfs acht
procent is geen uitzondering. Naast dat rendement komt er jaarlijks zo’n 33 miljard euro aan premie binnen,
terwijl er maar rond 28 miljard aan pensioenen uit gaat. Ter illustratie: met de cijfers van nu zouden de
pensioenfondsen de komende vijftig jaar alle pensioenen kunnen uitbetalen, zonder dat er een cent aan
premie binnenkomt.’ Het antwoord op de tweede vraag (waarom worden de pensioenen dan gekort en niet
voldoende geïndexeerd) is bijna net zo simpel: ‘Omdat de pensioenfondsen zeer grote buffers moeten
aanhouden.’
Verprutst
Wie wil weten hoe dat zit, moet terug in de tijd. Tien jaar geleden zegde het kabinet-Balkenende het systeem
vaarwel waarin voor pensioenfondsen een vaste en veilige rente van 4 procent per jaar standaard was.
Vanaf 2006 gold de destijds hogere marktrente en ging min of meer de dagkoers bepalen hoeveel geld
pensioenfondsen minimaal in kas moesten hebben. Echter, de financiële crisis in 2008 deed de rente flink
kelderen. Waardoor het leek of de pensioenfondsen ineens te weinig geld hadden. Léék, want in
werkelijkheid was en is er geld zat. Momenteel bedraagt die flexibele rekenrente slechts circa 1,5 procent en
op basis van dat schamele percentage wordt de verwachte groei van de vermogens van de
pensioenfondsen vastgesteld. En niet op het behaalde rendement van zes, zeven, acht procent. Paul
Ulenbelt: ‘Met andere woorden: de pensioenfondsen worden
gedwongen zich arm te rekenen op basis van de marktrente.’
Daardoor worden heel wat mensen, die hun hele leven gewerkt en betaald hebben, op hun pensioenen
gekort. Gevolg van die kortingen is weer dat met name jongeren zich zorgen maken over de vraag of het
geld straks op is als zij aan de beurt zijn. Plus dat er steeds meer stemmen opgaan om het eigen pensioen
dan maar zelf te gaan beheren, bijvoorbeeld door middel van beleggingen. Veilig? U zegt het maar.
Maar ondertussen dreigt wel het draagvlak voor het wellicht beste pensioenstelsel ter wereld af te brokkelen.
Terwijl dat helemaal niet nodig is. Paul Ulenbelt vecht al jaren voor terugkeer van een vaste en vooral
hogere rekenrente bij de pensioenfondsen. Maar zelfs nu er voor volgend jaar wederom pensioenkortingen
dreigen, lijkt verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma onwrikbaar. Ulenbelt: ‘Ze verprutst het. Zij is feitelijk
degene die de strenge regels oplegt. En zij is degene die kan zeggen dat het anders kan. Zodoende
ondermijnt ze in mijn ogen het vertrouwen in ons pensioenstelsel.’ Ulenbelt pleit voor een verhoging van de
rekenrente voor pensioenfondsen van zo’n twee procent. ‘Op die manier kunnen de pensioenfondsen
beoordeeld worden op wat ze daadwerkelijk presteren en niet op wat ze opgelegd krijgen.’
Het blijft speculeren over de vraag wie er eigenlijk gebaat is bij een dalend vertrouwen in onze
pensioenfondsen. Maar zouden banken en verzekeringsmaatschappijen heel hard protesteren als er
gaandeweg een berg geld van 1400 miljard euro vrij zou komen op de financiële markten?
http://www.wijwillenhetweten.nl/2016/03/07/sp-zet-grote-vraagtekens-bij-korten-pensioenen-er-zit-1400miljard-in-de-pot/
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Shariapatrouilles steeds actiever in straten van Wenen
8 mrt 2016
Een moslimfamilie is in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen het
slachtoffer geworden van een ‘shariapatrouille’.
De hardliners hadden het familiehoofd aangesproken op de
wijze waarop zijn vrouw en dochter gekleed gingen. De man,
een Tsjetsjeen nam het op voor zijn vrouw en dochter en
belandde in het ziekenhuis. Intussen nemen de spanningen er
tussen de Tsjetsjeense en Afghaanse gemeenschap toe,
schrijft de Britse krant Mail Online.
Hardliners die zweren bij de shariawetgeving trekken er steeds vaker op uit in delen van Wenen. Ze gaan er
in bars en clubs controleren of de vrouwen er volgens hun strenge wetgeving gekleed gaan. Volgens de
krant bestaat bij een deel van de inwoners de vrees dat bepaalde stadswijken ‘no-go-zones’ worden. Vooral
de Tsjetsjeense moslims worden geviseerd door de ‘shariapatrouilles’.
Intussen nemen ook de spanningen tussen de Tsjetsjeense en Afghaanse gemeenschap in Wenen toe. Het
voorbije weekend kwam het tot rellen waarbij vijftig mannen, hoofdzakelijk jongeren, van beide
gemeenschappen slaags raakten. Volgens de politie waren de rellen het gevolg van een dispuut op
Facebook en vielen ongeveer veertig Afghanen een tiental Tsjetsjenen aan. Zes Afghaanse asielzoekers
werden opgepakt. De andere aanvallers waren de politie te snel af.
Thomas en Manuela Sonntagfruh waren getuigen van de rellen. “Het komt regelmatig tot opstootjes tussen
jongeren in de stad, maar het gevecht van het voorbije weekend was niet normaal”, klinkt het.
De politie zegt dat immigranten uit Tsjetsjenië steeds meer stadswijken onder hun controle proberen te
krijgen. Het gaat vaak om jongeren die vechtsporten beoefenen en lid zijn van verschillende clubs. Ook
Renate Hofstatter was getuige van de rellen. Zij maakt zich steeds meer zorgen. “Ik durf nog amper alleen
de straat op. Ook andere bewoners hier in de buurt maken zich steeds meer zorgen.”
Intussen is de politie ook prominenter aanwezig in het station van Graz om er de stroom asielzoekers die uit
Duitsland gezet worden onder controle te krijgen. Nu ook Macedonië de ‘Balkanroute’ afgesloten heeft,
komen er steeds meer vluchtelingen in Oostenrijk aan. Honderdduizenden hebben de route gebruikt om
naar Duitsland en Scandinavië te trekken.
http://www.hln.be/ Bron: Mail Online Foto: thinkstock

Tech-elite in geheim bijeen op privé-eiland om Donald Trump te stoppen
in: Buitenland Robin de Boer 10 maart
Hoe voorkom je dat een man als Donald Trump in het Witte
Huis belandt? Organiseer een geheime bijeenkomst op een
afgelegen eiland voor miljardairs, Republikeinen en grote
techbazen.
Volgens de Huffington Post werd de tech-elite tijdens de
bijeenkomst vertegenwoordigd door Apple-topman Tim Cook,
medeoprichter van Google Larry Page, de bedenker van Napster Sean Parker en miljardair Elon Musk van
Tesla Motors. Een woordvoerster van de New York Times bevestigde dat ook Arthur Sulzberger, de uitgever
van de krant, aanwezig was.
Niet blij
De conferentie had een zeer geheim karakter, dus het niet bekend waarover precies is gesproken. De
techreuzen zouden vooral hebben besproken hoe ze kunnen voorkomen dat Donald Trump het Witte Huis
gaat overnemen.
De bijeenkomst, het jaarlijkse World Forum van het American Enterprise Institute, werd gehouden in een
resort op een privé-eiland voor de kust van de staat Georgia. Journalisten waren niet welkom. Redacteur Bill
Kristol van de Weekly Standard schreef dat de aanwezigen niet blij waren met de komst van Trump. Velen
spraken de hoop uit dat hij zou worden verslagen.
Argusogen
Trump heeft bij de voorverkiezingen in de VS op Super Tuesday een belangrijke overwinning geboekt. Hij
haalde de meeste stemmen in de staten Michigan, Mississippi en Hawaï binnen.
Binnen de Republikeinse partij werd de winst van Trump opnieuw met argusogen bekeken. De afgelopen
dagen werd de miljardair nadrukkelijk onder vuur genomen in campagnespotjes. Zo werd geprobeerd twijfel
te zaaien over zijn zakelijke successen en werd in spotjes gewaarschuwd voor zijn grove retoriek.
[Huffington Post]
http://www.ninefornews.nl/tech-elite-in-geheim-bijeen-op-prive-eiland-om-donald-trump-te-stoppen/

N I E U W S B R I E F 2 4 4 – 1 5 M A A R T 20 1 6 – P A G . 3 3

Wall Street Journal: Obama wil nog dit jaar Israël en Jeruzalem opsplitsen
Allerlaatste fase Bijbelse eindtijd lijkt binnen enkele maanden aan te breken
Het voor het eerst officieel hijsen van de Palestijnse vlag op 1
oktober 2015 in New York kondigde de aanstaande VNerkenning van ‘Palestina’ al aan.
Volgens de Wall Street Journal wil president Obama één van
zijn langst gekoesterde wensen, de oprichting van een
Palestijnse staat in het hart van Israël, nog dit jaar uitvoeren, in
ieder geval vóór de verkiezingen in november. Om dit te
bereiken bereidt het Witte Huis ‘drastische maatregelen’ voor,
zoals een VN-resolutie waarin voor het eerst ook de VS een
Palestijnse staat met Oost Jeruzalem als hoofdstad erkent. De Palestijnse tactiek van jarenlang weigeren te
onderhandelen in combinatie met massale terreur tegen Israëlische en Joodse burgers, krijgt hiermee de
grootst mogelijke beloning.
Vorig jaar september wilden de Fransen al een vergelijkbare VN-resolutie indienen, maar zagen daar toen
op het laatste moment vanaf omdat de regering Obama aangaf die resolutie niet te zullen steunen. Nu hij het
einde van zijn voor Amerika en de wereld dramatisch verlopen ambtstermijn nadert, lijken bij Obama echter
alle remmen los te gaan, en wil hij met een grote klap afscheid nemen – tenminste, als hij zich daarna niet
inderdaad kandidaat stelt om de volgende secretaris-generaal van de VN te worden.
De Wall Street Journal baseert zich op bronnen in het hoogste kringen van het Witte Huis. Obama wil Israël
een terugkeer achter de wapenstilstandsgrens van 1949 dwingen, met hier en daar wat grenscorrecties,
zodat enkele grote Joodse ‘nederzettingen’ niet worden opgeslokt door Palestina.
Palestijnen krijgen in ruil voor erkenning Israël in alles hun zin
In ruil voor hun eigen door de VN erkende staat en Oost Jeruzalem als hun hoofdstad hoeven de Palestijnen
maar één ding te doen, en dat is Israël als de Joodse staat erkennen. PA-president Abbas heeft altijd
benadrukt dit nooit te zullen doen, en er tegelijkerijd tegenstrijdig genoeg op gewezen dat de Palestijnen al in
de Oslo akkoorden van 1993 Israël hebben erkend.
Dat is zoals we van hem gewend zijn maar de halve waarheid en dus een hele leugen, want de Palestijnen
beloofden in dat document enkel om Israël te gaan erkennen, maar zetten die erkenning nooit om in hun
officiële statuten. Daar staat nog altijd vermeld dat heel Israël moet verdwijnen en een Palestijnse staat moet
worden, iets dat door alle Westerse media en politici wordt genegeerd. Voor de duidelijkheid: we hebben het
hier over de Palestijnse Autoriteit, en niet enkel over Hamas, dat altijd is blijven vasthouden aan zijn grootste
doelstelling, de totale vernietiging van de Joodse staat.
Obama wil Netanyahu doodsklap toedienen
De huidige premier van Israël, Benyamin Netanyahu, heeft consequent onderstreept dat hij nooit een
afgedwongen eenzijdige oprichting van ‘Palestina’ in Israël zal erkennen.
Obama en Netanyahu zijn elkaar de afgelopen ruim 7 jaar nog meer gaan haten dan ze al deden. De
Amerikaanse president lijkt, na het sluiten vorig jaar zomer van de belachelijke, voor Israël zeer gevaarlijke
‘non-kerndeal’ met Iran, zijn vijand in Jeruzalem via de VN nu een finale doodsklap te willen toedienen, want
de volgende president zal die stap niet meer ongedaan kunnen maken.
Chaos Midden Oosten zal nog groter worden
De eenzijdige erkenning van Palestina zal de focus van in het Midden Oosten opnieuw op Israël richten, en
de chaos in de regio vermoedelijk nog veel groter maken, omdat de Palestijnen zich dan gesteund zien door
de VN om ongeremd hun terreuroorlog tegen Israël voort te zetten, daarbij hopend dat andere moslimstaten
zoals Iran, dat bij de zoveelste militaire oefening onlangs ballistische raketten afvuurde waarop de tekst
‘Israël moet worden weggevaagd’ was geschreven (2), zich bij hen zullen aansluiten.
Allerlaatste fase eindtijd lijkt te gaan aanbreken
Volgens Bijbelse eindtijdprofetieën markeert de verdeling van het herstelde Israël door de wereld de
spreekwoordelijke ‘rode lijn’ voor God, waarna Hij hooguit in een handjevol jaren tijd de hele wereld zal
oordelen, uitmondend in het beruchte ‘Armageddon’, waarin alle landen die hun legers hebben gestuurd om
Jeruzalem te ‘bevrijden’ van de Israëlische ‘bezetting’ totaal zullen worden vernietigd – gezien de
beschrijvingen in de Bijbel vermoedelijk met kernwapens.
Xander - (1) End of American Dream (via Infowars) ; (2) Ynet News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Wall-Street-Journal-Obama-wil-nog-dit-jaar-Isral-en-Jeruzalemopsplitsen
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Inkomstenbelasting is diefstal (video)
De gehele bevolking is zo geïndoctrineerd met het idee dat ze hun
zuurverdiende geld moeten afdragen aan een overheid dat iedereen het
normaal vindt. De veronderstelling is dat de overheid een grotere claim
zou hebben op je persoonlijke bezittingen dan jijzelf, wat niet correct is.
Het komt niet vaak voor dat je een rechter dit soort dingen zult horen
zeggen. Toch is er een die dat doet en wel de bekende
Amerikaanse rechter Napolitano.
Hij geeft een voorbeeld:
Je zit ’s avonds thuis televisie te kijken en er wordt aangebeld. Je doet de deur open en staart in de loop van
een pistool terwijl een man zegt, “Geef mij je geld, want ik wil het in jouw naam weggeven”. Verontwaardigd
bel je later de politie om te melden dat je bent overvallen en je krijgt te horen dat het iemand van de
belastingdienst was.
Dat is wat belasting is. Het is een overheid die tegen je zin in geld uit je perst om het vervolgens in jouw
naam weg te geven.
Rechter Napolitano is een overtuigd Libertariër, wat inhoudt zoveel mogelijk vrijheid voor de burger en zo
min mogelijk overheidsbemoeienis.
Jarenlang had hij een eigen show bij Fox News, maar dat was heel snel voorbij toen hij in een uitzending het
volgende zei zoals te beluisteren in de onderstaande video (Saillant is dat opperrechter Scalia, toen nog in
leven, in beeld komt op het televisiescherm in de video). Een waarschuwing tegen de overheid en de
gevaren daarvan.
Gevaren die door Napolitano ook uitgebreid worden belicht in een van zijn boeken die een titel draagt
afkomstig van een uitspraak van Voltaire: “Het is gevaarlijk om gelijk te hebben wanneer de overheid fout
zit”. https://youtu.be/UgGnBCDfCLM
De kern van het verhaal is natuurlijk dat tegenwoordig het belang van de individuele burger niet meer boven
dat van de overheid staat zoals het hoort, en we als maatschappij steeds verder afdwalen van de grondwet.
In de volgende video die al enkele jaren oud is, maar waar Napolitano zinnige dingen zegt, komt onder
andere aan de orde dat hij van mening is dat wij “een morele plicht hebben om ongehoorzaam te zijn aan
stommiteit”.
Met andere woorden, als er door overheden stompzinnige wetten worden ingevoerd, zijn wij verplicht om die
wetten naast ons neer te leggen.
Wat je in alles duidelijk proeft, is dat Napolitano mensen probeert de waarschuwen voor het monster dat
overheid heet en niet voor niets zegt dat verstandige mensen wapens en goud kopen.
https://youtu.be/lA_Yl_JCdFg
Alhoewel hij nog steeds optreedt als juridisch adviseur bij Fox News is hij daar wel op een zijspoor gezet.
Net zoals Judge Napolitano was ook de onlangs vermoorde opperrechter Scalia (de man die dood met een
kussen óp zijn hooft werd gevonden) een Libertariër. Scalia zat allerlei wetgeving van Obama in de weg en
niet in het minst bij het nakomen van zijn toezeggingen, die nog moesten worden goedgekeurd onder andere
door Scalia, op de klimaattop in Parijs afgelopen december.
Scalia man is nog steeds niet vervangen in het Hooggerechtshof en de vacature is een heet hangijzer in de
aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De vraag is of de nieuwe president een opvolger moet
installeren of de zittende president Obama. Laat nu uitgerekend Donald Trump kenbaar
gemaakt hebben zeer gecharmeerd te zijn van Judge Napolitano en hebben aangegeven dat hij hem graag
zou installeren als nieuwe opperrechter. In de ogen van Trump zou Napolitano inderdaad een hele logische
vervanger zijn voor Antonin Scalia. Beiden Libertariër en beiden gebrand op het naleven en in stand houden
van de grondwet.
Deze mededeling zal als een donderslag door het Amerikaanse establishment zijn ontvangen. Kun je het je
voorstellen? Donald Trump als president en Judge Napolitano als opperrechter in het Hooggerechtshof? Een
juridische coup?
Amerika zou daarna heel snel ten goede veranderen, zo denken wij. Maar helaas, voorlopig heeft Trump
(nog) niet gewonnen en voorlopig lopen zowel Trump als Napolitano het gevaar om met een kussen op hun
hoofd niet meer wakker te worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10427:inkomstenbelasting-isdiefstal&catid=10:buitenland&Itemid=23

N I E U W S B R I E F 2 4 4 – 1 5 M A A R T 20 1 6 – P A G . 3 5

Zweedse vrouwen niet meer alleen op straat in donker
Dat is het advies van de politie in het Zweedse plaatsje
Östersund, nadat daar in twee weken tijd acht vrouwen zijn
aangerand door mannen “van buitenlandse afkomst”.
Wanneer autoriteiten signalen afgeven dat ze niet meer in
staat zijn om burgers te beschermen dan gaat het in Europa
een gevaarlijke kant op. Zoals velen zo langzamerhand wel
zien, valt Europa om ons heen uit elkaar.
Dit zal ook niet worden voorkomen door één of andere deal
met de Turken waar weinig mensen een goed woord voor over hebben. De EU zal in elkaar storten onder
het gewicht van de miljoenen asielzoekers, vluchtelingen of gelukszoekers die de Unie de afgelopen twaalf
maanden hebben overspoeld.
De Balkanroute is zo goed als afgesloten en dit brengt Griekenland uiteraard in een heel lastig parket.
Tienduizenden mensen die nu vastzitten voor de grens met Macedonië omdat dit land z'n grenzen heeft
afgesloten. De Griekse premier Tsipras kan alleen maar lijdzaam toekijken hoe zijn land voor de tweede
keer in 18 maanden verzandt in totale chaos.
Alhoewel er nu opeens meerdere landen zijn die de Schengenafspraken op een laag pitje hebben gezet, is
het veel te laat om de chaos nog te kunnen stoppen.
Tot aan de beruchte oudejaarsavond in Duitsland was Europa nog behoorlijk pro vluchtelingen, maar na de
gebeurtenissen op die avond is de stemming voor een groot deel van de bevolking omgeslagen. Vanaf die
tijd staan voor veel mensen mannen afkomstig uit het Midden Oosten synoniem voor aanrandingen of erger.
Vanaf die bewuste avond verkeert de EU in een verhoogde staat van paraatheid. Niet vanwege terroristen,
maar wel vanwege seksuele roofdieren van “buitenlandse afkomst”.
Opvallend was dat bestuurders zoals de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, de schuld bij de
slachtoffers probeerde neer te leggen. Zij kreeg veel kritiek over zich heen toen ze suggereerde dat het de
plicht van Duitse vrouwen was om dit soort aanrandingen te voorkomen door mogelijke aanvallers op
tenminste armlengte afstand te houden.
Toen de bizarre situatie van het 17-jarige Deense meisje dat een boete kreeg omdat ze zich tegen haar
aanrander had verdedigd met pepperspray.
En dan nu het allernieuwste waarbij autoriteiten voorstellen dat Europeanen zich moeten aanpassen aan de
bedreigingen, in plaats van dat autoriteiten de burger beschermen.
Tijdens een persconferentie in het Zweedse Östersund afgelopen maandag adviseerde de politie vrouwen
dat als het donker is ze beter niet meer alleen op straat kunnen lopen.
Dit alles naar aanleiding van acht aanrandingen in de stad over een periode van twee weken, uitgevoerd
door mannen “die eruit zagen als buitenlanders”. De aanrandingen waren allemaal ’s avonds laat in het
donker en volgens de politie waren de aanvallers niet dronken.
Ze waren niet dronken en dus bij hun volle verstand. Is dat de boodschap? Waar het om gaat is dat
autoriteiten niet in staat zijn om burgers voldoende te beschermen.
Het advies van de politie is dan ook niet goed gevallen in Zweden, het land waar men zo trots op de
gelijkheid van de seksen is.
De politie in Östersund bedoelt het waarschijnlijk goed met hun waarschuwing, omdat zij ook inzien dat ze
niet in staat zijn om dit soort praktijken te stoppen. Misschien is het dan inderdaad beter om vrouwen te
waarschuwen dan te doen alsof er niets aan de hand is en alsof ze burgers wél kunnen beschermen.
Het heeft in dit geval dan ook geen zin om boos te worden op de politie omdat ze de burgers niet kunnen
beschermen, maar wel op de lieden die werkelijk verantwoordelijk zijn voor dit alles zoals wij eerder
schreven:
Terwijl de volkswoede zich zou moeten richting op de omgekochte Amerika managers in Den Haag die als
Nederlandse volksvertegenwoordigers door het leven gaan. Zij hebben door hun corrupte en slaafse
houding er mede voor gezorgd dat er een dergelijke stroom vluchtelingen is ontstaan.
Dat zijn de werkelijke schuldigen, die ook nu nog onverminderd doorgaan met het helpen van het “verdrijven
van dictators” in gebieden op deze wereld waar ze totaal niets te zoeken hebben. Waar alleen de bankiers
en grote (Amerikaanse) bedrijven beter van zullen worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10425:zweedse-vrouwen-niet-meeralleen-op-straat-in-donker&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wie zegt dat Obama zal vertrekken als president?
Men gaat er in de wereld gemakshalve maar even van uit dat er in
de loop van dit jaar presidentsverkiezingen zullen worden gehouden
in Amerika.
Echter, mocht het bijvoorbeeld tot een oorlog komen met Noord
Korea dan zou Obama waarschijnlijk de noodtoestand afkondigen
en zichzelf (officieel) tot dictator benoemen.
Regelmatig berichten we over de situatie in Noord Korea en dan met
name in verband met de door remote viewers gedane voorspelling
dat dit land op een gegeven moment een kernwapen zal gebruiken, niet als test.
Waar we eigenlijk niet op zijn ingegaan zijn de mogelijke achtergronden bij dit verhaal.
Wel het feit dat de Noord Koreaanse leider Kim Jong Un, zo wordt de indruk gewekt, voor een groot deel
wordt geregeerd door zijn ego en dat wanneer hij in een hoek wordt gedreven er wel eens vreemde dingen
kunnen gebeuren.
Nu is dat natuurlijk voor een deel ook beeldvorming, gebaseerd op voornamelijk Westerse bronnen, want
wat er wérkelijk gebeurt in dat land weet bijna niemand.
Dit betekent ook dat we enigszins voorzichtig moeten zijn omdat het beeld zoals wij dat nu hebben, precies
is wat men wil dat wij hebben. Een door ego gedreven psychopaat die er niet voor terug zal deinzen om
nucleaire wapens te gebruiken, wanneer hij in een hoek wordt gedreven.
We hebben al eens eerder geschreven dat het wellicht heel goed mogelijk is dat er later dit jaar helemaal
geen Amerikaanse verkiezingen worden gehouden omdat President Obama de noodtoestand heeft
afgekondigd in het land, waardoor dan voorlopig alles onder de beruchte Martial Law (staat van beleg) valt.
Een oorlog met een land als Noord Korea, waarbij kernwapens zijn gebruikt, zou een uitstekende
gelegenheid zijn om een dergelijke noodtoestand af te kondigen.
Afgezien van het feit dat er een enorme oefening wordt gehouden in samenwerking met Zuid Korea om een
aanval op Noord Korea te simuleren, is Obama verder ook nogal agressief bezig in die regio door met opzet
een vliegdekschip met aanhang langs de door China geclaimde eilandjes in de Zuid Chinese Zee te sturen.
Iets wat behoorlijk kwaad bloed heeft gezet bij de Chinezen.
Sommigen vragen zich dan ook af wat de ware reden is dat er in Zuid Korea in totaal zo'n 30.000 man
klaarstaan om de grootste militaire oefening ooit in de geschiedenis van dat land te laten beginnen.
Dan het volgende wat een lezer ons schrijft (dank!):
Het lijkt mij, dat die nucleaire klap wel eens heel goed welgemikt vanuit een ander land dan Noord-Korea
kan komen, maar dat vervolgens na al dit recente gerammel met nucleaire wapens van allerlei kanten, dat
het globale publiek wordt voorbereid op de onontkoombare plausibiliteit bijna, dat een grote nucleaire klap
DUS is veroorzaakt door Noord-Korea, terwijl het heel goed zo kan worden georganiseerd, dat een ander
land aldaar een nucleaire klap gaat uitdelen.
Ik denk aan Pakistan of aan Israël bijvoorbeeld. Iemand moet de schuld krijgen en natuurlijk probeert
degene die het op zijn geweten heeft de schuldtoewijzing te ontlopen. Khazars zijn in die bedrieglijke
techniek meesters.
Een False Flag aanval met een kernwapen, waarbij Noord Korea de schuld krijgt. Het is iets wat absoluut
zou passen in de strategie van de planners van de New World Order en niet alleen zou dit het einde
betekenen van de dictatuur van Kim Jong Un, het land zou ook als een van de laatste op aarde eindelijk
kennismaken met de Centrale Bank van een Rothschild.
Terwijl de paddenstoelwolk nog zichtbaar is in de lucht, zal er een persbericht verschijnen dat Noord Korea
eindelijk een "eigen" Centrale Bank heeft.
Naast Noord Korea als een optie om zijn Executive Powers te kunnen gebruiken, is er natuurlijk ook nog
altijd het Midden Oosten. Amerika beschikt daar over twee wrede bondgenoten, Turkije en Saoedi Arabië, en
gezamenlijk kan dat trio garant staan voor het in z'n volledigheid losbarsten van de Derde Wereldoorlog in
die regio.
Obama heeft het niet nodig dat al die zaken exploderen. Eén daarvan is genoeg voor hem om voorlopig aan
te kunnen blijven als president.
Amerikaanse presidenten hebben altijd al de macht gehad om in een noodsituatie te kunnen beschikken
over extra bevoegdheden, maar na 9/11 zijn die "toevalligerwijze" aanzienlijk uitgebreid.
Het enige dat hiervoor nodig is, is de juiste crisis en Obama kan zichzelf benoemen tot dictator net zolang
als deze crisis duurt en dat zou weleens heel lang kunnen zijn. Zoals Winston Churchill oorspronkelijk zei,
maar ook voormalig chief of staff Zionist Rahm Emanuel hem kopiërend, "Never let a good crisis go to
waste".
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10424:wie-zegt-dat-obama-zalvertrekken-als-president&catid=37:wereld&Itemid=50
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Donald Trump maakt heel weinig kans op winnen (video)
Terwijl de halve wereld opgewonden toekijkt hoe Donald Trump het
steeds beter lijkt te doen in de aanloop naar de
presidentsverkiezingen in Amerika, is de waarheid minder
rooskleurig. De kans dat hij zal eindigen als winnaar in de
presidentsverkiezingen is heel erg klein en de weg naar het Witte
Huis lijkt geplaveid voor liegebeest Hillary Clinton.
Vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat een Donald Trump
nooit het Witte Huis zal bereiken. Dat betekent dat de wereld straks
zit opgescheept met de slechtst mogelijke Amerikaanse president
die ze zich ooit had kunnen wensen.
In een normaal land had een liegende en bedriegende Hillary
Clinton al hoog en breed achter de tralies gezeten, maar in onze huidige volledig corrupte maatschappij zal
ze eindigen als meest machtige vrouw op aarde.
Iemand als Hillary wordt niet voor niets vaak aangeduid met “evil”, een woord wat haar ten voeten uit
beschrijft. Handlanger van satan zou ook een goede omschrijving zijn. Iemand zonder enig gevoel of
compassie die als een robot die dingen doet die nodig zijn om de agenda van de elite verder te bevorderen.
Vorig jaar december schreven wij het volgende:
Kortom, Donald Trump is net zoals Wilders niets meer dan een Zionistische puppet met een bepaalde
opdracht. Die is heel eenvoudig: Zorg ervoor dat Hillary Clinton wordt gekozen tot volgende president van
Amerika. Ondanks dat Trump namelijk een volgzame Zionist is, heeft Clinton de voorkeur van Wall Street en
dus van de hen controlerende Zionisten.
Wat Donald Trump heel effectief doet, is het uitschakelen van eventuele serieuze Republikeinse
tegenkandidaten voor Hillary bij de presidentsverkiezingen volgend jaar.
Dat lukt hem al aardig want de voorsprong die Trump heeft op andere Republikeinse presidentskandidaten
wordt met de dag groter. Waar Trump echter binnen het Republikeinse kamp ook voor heeft gezorgd, is dat
alles en iedereen binnen die partij elkaar nu in de haren vliegt. Natuurlijk is een Trump niet de keuze van het
establishment binnen de partij. Die mensen die doen wat de elite wat hen verlangt, ongeacht hun politieke
voorkeur. Trump is bovendien ook nimmer een serieuze kandidaat geweest simpelweg omdat hij nooit lid is
geweest van de juiste genootschappen, zoals ook duidelijk wordt uitgelegd in de volgende korte video:
https://youtu.be/dO-NA73FsW8
Of Trump misschien door zijn successen enigszins is ontsnapt aan de controle van zijn handlers zoals wij
eerder schreven, maakt eigenlijk niet uit, want de kans dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen ooit
gaat winnen, is heel klein.
In de eerste plaats heeft Trump nog lang niet de benodigde gedelegeerden van de Republikeinse Partij die
hij nodig heeft om genomineerd te worden als presidentskandidaat. Wil hij zeker zijn van de nominatie voor
de Republikeinse Partij Conventie in juli dit jaar dan moet hij minimaal 1,237 gedelegeerden achter zich
krijgen en dat zal nog een hele toer worden, want op dit moment zijn dat er 384.
Theoretisch is Trump de enige kandidaat die dat doel nog zou kunnen halen voor de Conventie, maar dan
moet hij de komende maanden in de voorverkiezingen wel een aantal klinkende overwinningen boeken zoals
in de staat Californië.
Het gehele “old boys netwerk” van de Republikeinse Partij is tegen Trump en daardoor natuurlijk ook veel
van de gedelegeerden. Dit hele netwerk heeft hem de oorlog verklaard.
Wanneer Trump voor de partijconventie niet de benodigde gedelegeerden achter zich heeft, wordt de
nominatie bepaald door een zogenaamde “brokered convention”. Een ingewikkeld spel, waarbij het vrijwel
zeker is dat een Trump niet zou winnen, maar een partijfavoriet zoals Mitt Romney.
Mocht echter Trump er ondanks dat alles toch in slagen om de nominatie voor de Republikeinse Partij in de
wacht te slepen dan begint de ellende voor hem pas. Dan komt hij namelijk tegenover de goed ge-oliede
Clintonmachine van de Democratische Partij te staan.
Naar schatting zal deze laatste ongeveer een miljard Dollar uitgeven aan de promotie van het liegbeest en
hoewel Trump rijk is, kan hij hier niet tegenop.
Normaal gesproken schaart het geld van de donoren binnen de partij zich achter de genomineerde, in het
geval van Trump wordt het gebruikt om hem te bestrijden.
Wanneer het dan uiteindelijk toch tot een strijd zou komen tussen Clinton en Trump dan wordt dat er een
van David tegen Goliath, waarbij Trump geen David is.
Op dit moment al laten de polls een flinke achterstand zien van Trump ten opzichte van het liegebeest en die
zal naar verwachting alleen nog maar groter worden door onophoudelijke aanvallen van zowel zijn eigen
partij als die van de tegenstanders die vele miljoenen Dollars spenderen in anti Trump reclamespotjes, zoals
de volgende: https://youtu.be/ZLyOUtrdYws
Terwijl Clinton normaal gesproken achter de tralies zou zitten, zeilt ze zonder noemenswaardige problemen
richting Witte Huis.
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Mensen die zich volop met deze verkiezingen bezighouden, hebben al aangegeven dat welk scenario ze ook
proberen, deze allen eindigen met Clinton in het Witte Huis.
Dat zal met recht een zwarte dag voor de mensheid worden.... als er geen wonder tussendoor komt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10422:donald-trump-maakt-heelweinig-kans-op-winnen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Prikbord nr. 500 – Leo L.J. Dorrestijn
Geldsmijten
Als een museum zich met miljoenensteun van de overheid kan bezighouden met een commerciële Jeroen
Bosch tentoonstelling en voetbalclubs de afgelopen jaren met ongeveer 200 miljoen werden gespekt zonder
noemenswaardige controle op de uitgaven, hoeveel andere ondernemers kunnen dan voor dergelijke
bedragen aankloppen bij de gemeente? Het gaat dan weliswaar niet om ‘attracties’ of ‘cultuur’, maar slechts
om werkgelegenheid voor jaren.
Haagse sprookjes
Het politieke optimisme over de economie en de banken, de draagkracht voor nieuwe miljardenprojecten en
over de ‘voordelen’ van de EU staat in schrille tegenstelling tot de bittere werkelijkheid voor tienduizenden
die wakker liggen van de (financiële) zorgen.
ZZP-ers, ondernemers, mensen met woekerpolissen of hoge zorgrekeningen, ouderen met een klein of geen
pensioen, huiseigenaren die hun baan hebben verloren, slachtoffers van oplichting of machtsmisbruik door
de overheid, slachtoffers van curatoren en rechterlijke dwalingen, etc. Ze geloven allang niet meer in Haagse
sprookjes en de grijnzende koppen op tv.
Halve waarheid
Mevr. Wortmann-Kool beweert dat ABP 4x zoveel pensioen uitkeert als de inleg (Tel. 4/3). Dit zou betekenen
dat bij € 50 miljard aan premies per jaar er 200 miljard worden uitgekeerd. Een halve waarheid, dus een hele
leugen, want kennelijk laat ze de werkgeverspremie – die ook deel uitmaakten van de arbeidsvoorwaarden –
buiten beschouwing. Of ze weet gewoon niet waar ze het over heeft. Als het ooit tijd is om een
Rekenkameronderzoek naar het ABP te doen, dan is het nu wel, want er is geen enkele reden om de
‘prestaties’ van het ABP te verheerlijken.
Internationale rechtsorde
Iran bedreigt Israël, steunt terreurbewegingen, ontdook de zgn. ‘sancties’ en chanteerde Amerika. Fout:
Obama liet zich chanteren, net als Europa dat gechanteerd wordt door de VN, de hulporganisaties, de
media, Griekenland, Turkije, Rusland, Oekraïne en Brussel.
En de EU-lidstaten die worden gechanteerd door Duitsland, Brussel, Frankrijk (Groot-Brittannië), GrootBrittannië (Brexit), door gelukszoekers die weigeren zich te laten registreren (Griekenland/Macedonië,
Kanaaltunnel), de ECB en de Schengen-profiteurs. Marokko chanteert Nederland, Noord-Korea bedreigt
Zuid-Korea en China Taiwan.
Alleen blinde politici beroepen zich nog op de internationale rechtsorde.
Links geleuter
Dat de PvdA zoveel mogelijk kanslozen naar Nederland wil halen, was voorspelbaar. Goed voor ruzie met
en profilering tegen de VVD, goed voor de sabotage van uitzettingsmaatregelen, versterking van de
allochtone achterban en nieuwe miljarden naar de hulpverlening en uitkeringen, met uiteindelijk een
generaal pardon?
Intussen gaat men in Duitsland nog een stap verder door te pleiten voor een betere integratie (met
cultuurgenoten !): gelukszoekers mogen zelf kiezen naar welk land en regio ze willen zodat ze bij
familieleden, landgenoten of beschikbare woonruimte terecht komen. Dus niet waar arbeid en scholing
beschikbaar zijn of waar de leefsfeer nog niet is vergiftigd door hulpverleners en straattuig? Het is duidelijk
dat links zich niet richt op uitzetting, maar op betere mogelijkheden voor ‘gezinshereniging’, moslim-getto’s
en voor het aantrekken van steeds meer gelukszoekers.
Rekentruc
In het onderwijs is onvoldoende personeel om tijdelijke zieken te vervangen. Jaren geleden was er al sprake
van een ziektepercentage van 7, inbegrepen de langdurig zieken. Die laatste categorie blijven meerekenen
als beschikbaar voor het onderwijs, is een ordinaire rekentruc. De minister heeft dit ooit ingezien en extra
geld beschikbaar gesteld: voor meer functieplaatsen, niet voor onderzoek naar de langdurig zieken.
Die functieplaatsen zijn er niet of nauwelijks gekomen, maar onderzoek evenmin. Nu lijkt de politie dezelfde
benadering te hanteren; de 4600 ziektegevallen gemiddeld, worden vergeleken met de totale
personeelssterkte en kennelijk niet met de categorie (werkvloer) waarin die hoge aantallen zich voordoen,
want dan zou het niet om ruim 7%, doch misschien wel om 10% of meer kunnen gaan. En dan is het
natuurlijk niet te ‘verkopen’ dat er weinig aan gedaan wordt of dat falend personeelsbeleid wordt onthuld of
de operationele gevolgen daarvan bekend worden.
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Britse media: Tony Blair plande al 15 jaar geleden massa immigratie om linkse kiezers binnen te
halen
Onderzoeksjournalist bewijst dat Blair deel was van complot om aanzien van Europa totaal te veranderen en
volken te onderwerpen aan ‘multiculti’
Eén van de gevaarlijkste pionnen van de Europese ‘NWO’ elite,
die al als premier welbewust toewerkte naar de ondergang van
de Europese samenlevingen door middel van massale
immigratie.
Diverse grote Britse kranten onthulden eind vorige maand dat
de socialistische Britse oud-premier Tony Blair aan het hoofd
van een samenzwering stond die al 15 jaar geleden de
massale immigratie van moslims plande, met als doel om op
deze wijze zoveel mogelijk toekomstige kiezers voor ‘links’
binnen te halen en het volk een volledige ‘multiculti’ samenleving op te leggen. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk
tevens de belangrijkste redenen waarom in Nederland linkse partijen zoals de PvdA altijd zo pro-immigratie
uit met name de islamitische wereld zijn geweest.
‘De poedel van Bush’, zoals Blair / ‘Bliar’ (liar = leugenaar) spottend werd genoemd, was van 1997 tot 2007
premier van Groot Brittannië en mede verantwoordelijk voor onder andere de nog altijd voortdurende oorlog
in Irak, die inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost en het land volledig in puin heeft
gelegd. En dan nog vragen veel mensen zich af waarom zoveel Iraakse moslims zich aansloten bij
jihadgroepen zoals Al-Qaeda en later ook ISIS. De Daily Mail onthulde op 26 februari dat Blair al 15 jaar
geleden de immigratie van 2 miljoen moslimmigranten naar Groot Brittannië plande, een bericht dat een dag
later door de Telegraph en Daily Express werd overgenomen. Blair zou met de massale immigratie grote
aantallen toekomstige linkse kiezers willen binnenhalen, en daarmee ondermeer een decennialange
heerschappij van de socialisten (Labour) willen verzekeren.
Opdringen ‘voordelen’ multiculti
Het feit dat de Nederlandse en Europese media hier vrijwel geen enkele aandacht aan besteedden
onderstreept dat ook ‘onze’ media –met uitzondering van bijvoorbeeld Elsevier en soms ook de Telegraafdoor politiek-correct ‘links’ worden beheerst, en u hoofdzakelijk vanuit hun verwrongen ‘multiculti’
wereldbeschouwing het nieuws krijgt voorgespiegeld, voor zover dat die naam nog mag hebben –
propaganda is zeker de laatste jaren een passendere term. De Britse kranten baseerden zich op de nieuwe
biografie over Tony Blair die is geschreven door de internationaal bekende onderzoeksjournalist Tom Bower.
De veelzeggende titel: Broken Vows (Gebroken Beloften): Tony Blair - The Tragedy of Power’. Bower schrijft
dat Blair al als minister tienduizenden asielzoekers het land insluisde, met als hoofddoel het Britse volk de
‘voordelen’ van een ‘multiculturele samenleving’ op te dringen.
‘Ware plannen met massa immigratie mochten niet bekend worden’
De onderzoeksjournalist hield meer dan 200 interviews met hooggeplaatste ambtenaren, oud ministers en
andere insiders, die bevestigden dat Blair ‘niet wilde dat zijn ware plannen met de immigratie bekend werden
bij het publiek’. Een ander lid van dit perfide complot was minister van Integratie Barbara Roche, die met
haar pro-immigratiebeleid heimelijk het aanzien van Groot Brittannië totaal wilde veranderen.
Daarbij gebruikte ze manipulerende argumenten die wij ook van Nederlandse politici maar al te goed
kennen: ‘We moeten asielzoekers toestaan in ons land te blijven, want hun uitzetting duurt te lang en is
emotioneel te belastend.’ Stephen Boys Smith, toenmalige hoofd van de Immigratie afdeling van haar
ministerie, zei dat het duidelijk was dat Roche ‘meer immigranten wilde... Ze zag het niet als haar taak de
toegang tot Groot Brittannië te controleren, maar op de achtergrond (de immigratie) te gebruiken om ons de
voordelen van een multiculturele samenleving bij te brengen.’
‘Geen enkel oog voor belang van het volk’
De meeste geïnterviewden waren totaal niet te spreken over Blair, vooral omdat hij nooit het belang van het
volk op het oog zou hebben gehad. Sterker nog: iedereen die tegen de massa immigratie was moest
onmiddellijk als ‘racist’ worden gebrandmerkt, iets dat we ook in eigen land inmiddels bijna dagelijks
ondervinden. Blair zou tevens geen enkele bedoeling hebben gehad de migranten te integreren in de Britse
samenleving. Een beleid daarvoor bestond eenvoudigweg niet.
In 2002 werden de Britse regels voor familiehereniging en immigratie van studenten dramatisch versoepeld,
en werden er 150.000 werkvergunningen verleend aan hoofdzakelijk niet-geschoolde asielzoekers, die later
gewoon Brits staatsburger mochten worden. En ‘stom toevallig (?) crashte het computersysteem van de
immigratie instanties, en werden daar ook nog eens 1000 banen geschrapt.’ Het gevolg was dat er vrijwel
geen enkele controle meer was op wie het land binnenkwam, en met welke reden.
Honderdduizenden asielzoekers ongecontroleerd toegelaten
Dezelfde doelbewust gecreëerde probleem kennen we nu in het grootste deel van de EU, en zeker ook in
Nederland. Honderdduizenden asielzoekers beschikken over geen enkele papieren. Over hen is niets
bekend, maar ze worden desondanks gewoon tot onze landen toegelaten. De opdracht van de politiek is
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zelfs om hen zo min mogelijk in de weg te leggen, en hier tegelijkertijd zoveel mogelijk over te zwijgen tegen
de autochtone bevolking. En degenen die zich er wel openlijk tegen verzetten, zoals PVV-leider Geert
Wilders, worden voortdurend zwart gemaakt en als het even kan zelfs gerechtelijk vervolgd.
Het kan dan ook geen toeval zijn dat de huidige leiders van Europa, waaronder Angela Merkel en Mark
Rutte in zijn functie als tijdelijk EU-voorzitter, exact dezelfde koers volgen die al 15 jaar geleden door Tony
Blair, nog steeds een van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ pionnen van de politiek-correcte gevestigde
orde, werd uitgestippeld.
‘Programma om Europese samenlevingen te vernietigen’
‘Er kan geen twijfel over bestaan dat wij hier met een programma van doen hebben dat de Europese
samenlevingen wil vernietigen met een invasie zonder tanks, een capitulatie zonder verzet, en een Trojaans
paard als premier respectievelijk kanselier,’ concludeert onderzoeksjournalist Gerhard Wisnewski.
En of Muammar Gadaffi, Saddam Hussein of Bashar al-Assad nu wel of niet een ‘oorlog tegen het volk’
voerden, doet nauwelijks ter zake. Tony Blair, Angela Merkel, Mark Rutte en al die andere leiders voeren
samen met hun hulptroepen van de media en van vrijwel alles wat links, groen, ‘progressief’ en socialistisch
is, 100% zeker een oorlog tegen hùn volken door met massale immigratie een monstrueus Trojaans Paard
binnen te halen, wat al in de nabije toekomst onze totale ondergang dreigt te veroorzaken.
Xander - (1) KOPP

Machtsgreep Brussel: EU wil lidstaten alle zeggenschap over asielbeleid ontnemen
Oost Europa negeert eisen Merkel: Slovenië, Kroatië en Servië sluiten grenzen, Hongarije roept
crisistoestand uit. Het Duits-Nederlandse-Turkse plan om de islamitische migranteninvasie van Europa op
stoom te houden, is nu al mislukt.
Volgens de Financial Times werkt de Europese Commissie aan
een plan om de lidstaten alle zeggenschap over hun asielbeleid
te ontnemen en deze naar Brussel over te hevelen. Daarmee wil
de EU met name de ‘onwillige’ landen –buiten Duitsland en
Nederland inmiddels bijna alle andere landen- dwingen om
alsnog hun grenzen te openen voor enorme aantallen
moslimmigranten. Het uiteindelijke doel, de snelle en totale
islamisering van ons continent, heeft bij de door Angela Merkel
en Jean-Claude Juncker aangevoerde eurocraten namelijk nog altijd de hoogste prioriteit.
Het Europese asielbureau EASO, dat zetelt op Malta, zou volgens het interne EU-document waar de
Financial Times beslag op wist te leggen straks de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het asielbeleid
van de complete unie. Officieel is het plan bedoeld om de grote druk op binnenkomstlanden Italië en
Griekenland te verminderen door de honderdduizenden migranten ‘eerlijk’ over de hele EU te verdelen.
Dublin-II functioneerde toch al niet meer
Met dit plan wordt het Dublin-II verdrag, waarin werd vastgelegd dat asielzoekers altijd in de eerste EUlidstaat waar ze aankomen moeten worden opgevangen, nu ook officieel buiten werking gesteld. Al sinds
vorig jaar werd het verdrag praktisch geannuleerd toen bondskanselier Angela Merkel op eigen houtje
besloot om de grenzen van Duitsland onbeperkt te openen voor miljoenen moslimmigranten, en van de
andere EU-lidstaten nog steeds hetzelfde eist.
‘Soevereiniteit EU-landen ernstig aangetast’
De Commissie heeft twee varianten van het plan opgesteld: in de eerste worden asielzoekers onafhankelijk
in welk land ze zijn binnengekomen op quotumbasis over de hele EU verdeeld, en in de tweede doet men dit
pas als het land van binnenkomst plotseling wordt overspoeld met migranten. De Financial Times stelt dat
hiermee hoe dan ook de soevereiniteit van de EU-landen opnieuw ernstig wordt aangetast, en er daarom in
principe een verandering van de EU-verdragen noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat
Brussel die veranderingen ongeacht protesten van sommige lidstaten toch wel doorvoert, en de verdragen
daar later op aanpast – of dit simpelweg nalaat, aangezien de eurocraten tot nu toe altijd wegkomen met
deze almaar schaamtelozer wordende vormen van anti-democratisch machtsmisbruik.
Oost Europa negeert Merkel en sluit grenzen
Groot Brittannië heeft al laten weten niets voor een aanpassing van het Dublin-II verdrag te voelen. De
verwachting is dat de Oost Europese landen eveneens fel tegen zullen zijn. Macedonië laat alleen nog maar
‘vluchtelingen’ met paspoorten door. Slovenië, Servië en Kroatië besloten daarna Angela Merkel te trotseren
en hun grenzen te sluiten voor alle migranten (2). Hongarije heeft vandaag zelfs de landelijke crisistoestand
uitgeroepen, zodat de grenzen door militairen kunnen worden bewaakt, en Bulgarije lijkt hetzelfde te gaan
doen. (3). Kortom: het Duits-Nederlandse-Turkse plan om de islamitische migranteninvasie van Europa op
stoom te houden, is nu al mislukt.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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Koelbloedige FBI moord in Oregon (video)
Niet al te lang geleden werd de bezetting van een
overheidsgebouw in de Amerikaanse staat Oregon beëindigd
door een schietpartij van de FBI.
Er zijn nu nieuwe beelden opgedoken waaruit duidelijk blijkt dat
hier sprake is van een koelbloedige moord op een
ongewapende burger.
Zo langzamerhand is wel duidelijk dat we in een maatschappij
leven waarin de lakeien van de elite, de politie en aanverwante
eenheden naar hartenlust kunnen moorden en helemaal
niemand die wat doet.
Wat hier in ons land op gaat op dat gebied, geldt in nog extremere mate voor Amerika. De moorden door de
wetsdienaars lopen daar zo langzamerhand de spuigaten uit.
Enige tijd geleden, onder aanvoering van Amon Bundy demonstreerden een aantal Amerikaanse burgers
tegen de walgelijke praktijken van de Federale Overheid.
Voor degenen die het verhaal vergeten zijn:
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.
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
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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.
De hierna volgende video laat zien wat er die dag precies gebeurde.
De video is opgenomen met twee verschillende camera’s. De ene
camera is die van de FBI en laat het beeld vanuit de lucht zien en de
tweede is opgenomen met de mobiele telefoon vanuit de auto van
LaVoy door Shauna Cox, een van de actievoerders en inzittende van
de auto, met daarbij de gesprekken zoals die plaatsvonden in de auto.
De video geeft een indringend beeld van de laatste minuten van
LaVoye en hoe hij volkomen ongewapend naar buiten loopt en luidkeels
aankondigt dat hij onderweg is naar de sherrif voor een gesprek met
hem. Tot nu was door gebrek aan goed beeldmateriaal niet duidelijk of LaVoy ge- of ongewapend was.
Daarover bestaat nu geen twijfel meer.
Het volgende moment klinken de schoten en ligt LaVoye dood in de sneeuw.
Daarna gaat de video verder en laat de doodsangsten zien van de achtergebleven mensen in de auto die
bestookt worden met gasbommen en onder vuur liggen.
Welkom in de politiestaat Amerika.
https://youtu.be/YWLHiU8gYWY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10429:koelbloedige-fbi-moord-inoregon&catid=10:buitenland&Itemid=23

Studie: Wit brood en popcorn verhogen kans op longkanker met 49 procent
in: Gezondheid Robin de Boer 10 maart 2016
Voedingsgewoonten kunnen aan de basis liggen van
longkanker. Uit een nieuwe studie blijkt dat sommige
koolhydraten het risico op longkanker met 49 procent doen
toenemen.
Wetenschappers hebben ontdekt dat voeding met een hoge
glycemische index – waaronder wit brood, popcorn, cornflakes
en witte rijst – het risico op longkanker verhoogt, vooral bij niet-rokers. De glycemische index is een maat
voor het effect van koolhydraten op de bloedsuikerspiegel.
De onderzoekers analyseerden de eet- en rookgewoontes van 4320 mensen, waarvan 1905 waren
gediagnosticeerd met kanker en 2415 geen gezondheidsproblemen hadden.
IGF’s
Stephanie Melkonian
“De proefpersonen met de hoogste glycemische index hadden 49 procent meer
kans op longkanker dan de mensen met de laagste glycemische index,” zei
hoofdonderzoeker dr. Stephanie Melkonian van het MD Anderson Cancer Center
van de Universiteit van Texas. Voeding met een hoge glycemische index zorgt
voor hogere doses glucose en insuline in het bloed, die op hun beurt de
zogeheten insuline-achtige groeifactoren (IGF’s) verstoren. In het verleden werd
al een verband aangetoond tussen verstoorde IGF’s en een verhoogd risico op
longkanker. Hoe dat precies zat, was nog onduidelijk.
Twee keer zoveel kans
De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat mensen die nog nooit gerookt hadden twee keer zoveel
kans op longkanker hadden bij een hoge glycemische index. Een dieet met veel vezels, groenten en fruit
verkleint de kans op de ziekte juist.
In 2011 hadden ruim 20.000 mensen in Nederland longkanker. Het is na prostaat-, huid-, en darmkanker de
meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
[MD Anderson, RT]
http://www.ninefornews.nl/studie-wit-brood-en-popcorn-verhogen-kans-op-longkanker-met-49-procent/
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Canada gaat experimenteren met basisinkomen voor alle burgers
in: Financieel Robin de Boer 9 maart 2016

Als robots onze banen gaan overnemen hebben mensen nog
steeds geld nodig om te overleven. Canada heeft een
oplossing: gratis geld uitdelen. Deze oplossing staat ook wel
bekend als het basisinkomen.
De Canadese overheid is van plan te experimenteren met een
gegarandeerd, onvoorwaardelijk inkomen voor mensen puur en
alleen omdat ze bestaan.
Tijdens een pilotproject in de provincie Ontario wordt gekeken of een basisinkomen meer houvast kan
bieden binnen de dynamische arbeidsmarkt. De regering merkt op dat er zowel in eigen land als in het
buitenland steeds meer draagvlak is voor het basisinkomen.
Vangnet
Canada is niet het eerste land waar het basisinkomen wordt uitgeprobeerd. In juni gaan de Zwitsers tijdens
een referendum stemmen over een basisinkomen van ruim 2000 euro per maand en ook in Duitsland,
Nederland en Finland wordt aan soortgelijke pilotprojecten gewerkt.
Het basisinkomen is ongeveer een eeuw geleden bedacht als radicale manier om de verzorgingsstaat te
hervormen. Het is een vangnet dat mensen in staat stelt op zoek te gaan naar zinvol werk.
Geen bewijs
Critici vragen zich af waar het geld vandaan moet komen. Het basisinkomen zou gefinancierd kunnen
worden door de belastingen te verhogen of andere uitkeringen te schrappen. Een tweede vraag die critici
stellen is wat mensen gaan doen als ze niet langer hoeven te werken om te overleven.
Zij denken dat iedereen die een basisinkomen krijgt achterover gaat leunen. Economen en futuristen leren
ons echter dat er geen bewijs is dat een dergelijk inkomen mensen lui maakt. De experimenten moeten gaan
uitwijzen of het basisinkomen de toekomst is.
[Independent]
http://www.ninefornews.nl/canada-gaat-experimenteren-met-basisinkomen-voor-alle-burgers/

Vergeet Area 51, Amerika beschikt over een nog geheimzinnigere basis genaamd Area 6
in: Buitenland Robin de Boer 8 maart 2016
Een mysterieuze landingsbaan in de afgelegen Nevadawoestijn
stelt veiligheidsexperts voor een raadsel. De landingsbaan is
onderdeel van Area 6, een basis die op zo’n 19 kilometer ten
noordoosten van het beruchte Area 51 ligt.
Area 6 bestaat uit een aantal hangars die aan het einde van de
landingsbaan staan, zo blijkt uit satellietbeelden op Google
Earth. Het gebied, dat geen naam heeft, is afgezet met hekken en vormt onderdeel van Yucca Flat, waar het
Amerikaanse leger in de loop der jaren honderden kernproeven heeft gedaan.
Onbemande luchtvaartuigen
Er is weinig bekend over Area 6. Maandenlang ontweek de National Nuclear Security Administration vragen
over de basis. Woordvoerder Darwin Morgan wilde alleen kwijt dat de landingsbaan wordt gebruikt door
zowel het ministerie van Defensie als het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. “Ze komen hier om hun
sensoren te testen,” zei hij.
Hoewel overheidsfunctionarissen niets kwijt willen over de basis, zijn er toch enkele details uitgelekt. In een
7500 pagina’s tellend document over nucleaire veiligheid wordt aangegeven dat Area 6 wordt gebruikt voor
‘luchtoperaties’. In een document uit 2008 valt onder meer te lezen dat er ‘onbemande luchtvaartuigen’
worden getest.
Radioactief materiaal
Het luchtverkeer in de buurt van de landingsbaan wordt gereguleerd om pottenkijkers buiten de deur te
houden. Sommige experts speculeren dat de basis wordt gebruikt voor drones. De landingsbaan is volgens
hen te smal voor gevechtstoestellen of bommenwerpers.
Het is ook mogelijk dat er apparaten worden getest die radioactief materiaal kunnen detecteren. De overheid
heeft de basis voor bijna 10 miljoen dollar laten bouwen door het bedrijf Bechtel SAIC. De landingsbaan is in
2005 aangelegd.
[Las Vegas Review-Journal]
http://www.ninefornews.nl/vergeet-area-51-amerika-beschikt-over-een-nog-geheimzinnigere-basis-genaamdarea-6/
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Super Mario zorgt voor een tsunami aan geld
Sommigen noemen hem Super Mario, anderen zoals voormalig hoofd
van de DNB, Nout Wellink, noemt hem een kamikazepiloot.
Hoe het ook zij, de voormalig Goldman Sachs bankier gaat in een jaar
tijd meer geld bijdrukken dan de totale jaaromzet van de BV Nederland.
Als men zich ergens nog goed kan herinneren wat er gebeurt wanneer
je in het traject van hyperinflatie terechtkomt dan is dat wel Duitsland.
Het land waar je begin vorige eeuw miljoenen Marken moest neertellen
voor een eenvoudige postzegel of een kruiwagen vol biljetten nodig had om een brood te kopen.
Hyperinflatie kan ontstaan wanneer de centrale bank van een land grote hoeveelheden geld creëert die niet
in verhouding staan tot de daadwerkelijke economische groei van het betreffende land. De overheid van een
land kan besluiten tot het creëren ("bijdrukken") van geld om bijvoorbeeld schulden af te lossen of om de
salarissen van ambtenaren te kunnen betalen. Andere mogelijke oorzaken van hyperinflatie zijn bijvoorbeeld
speculatie en het wegvallen van vertrouwen in een munt.
Het is een beetje zoals limonadesiroop. Wanneer je maar water blijft toevoegen dan op een gegeven
moment heb je geen limonade meer, maar water met een heel licht smaakje en kleurtje.
Eerder deze week was al te zien hoe de Goldman Sachs bankier en Jezuïet Mario Draghi in zijn huidige rol
als voorzitter van de ECB de geldkraan weer volop openzette.
Officieel heet het dan opkopen van obligaties (van failliete landen) en dat soort zaken; in de praktijk zetten
ze die dingen als bezit op de balans en met een druk op de knop maken ze nieuw geld om die obligaties “te
kopen”. Wanneer je dit spel zou uitleggen aan kinderen op een kleuterschool dan zouden ze waarschijnlijk
met de vinger naar hun voorhoofd wijzen.
Draghi is niet bang uitgevallen en heeft besloten om iedere
maand voor 80 miljard Euro aan obligaties te kopen. Hij gaat dit
dus “betalen” met geld wat er niet is, maar wat hij zelf maakt.
Wanneer wij zoiets zouden doen, zouden we voor de rest van
ons leven achter de tralies verdwijnen, maar dat is een ander
verhaal.
Dat betekent dat er na een jaar tijd 960 miljard Euro extra is;
geld dat er eerst niet was. Een bedrag dat hoger is dan
de totale jaaromzet van de BV Nederland en het dubbele van
de Nederlandse staatsschuld.
Wanneer er straks een punt gaat komen dat door die tsunami van “nieuw geld” we echt in hyperinflatie
terechtkomen dan is je spaargeld waar je een leven lang voor hebt gewerkt natuurlijk geen stuiver meer
waard.
Dat is iets wat ze in Duitsland heel goed in de gaten hadden na de laatste aankondiging van Draghi.
Het Duitse Handelsblatt wist deze stortvloed aan geld als volgt uit te beelden:
Datzelfde Handelsblatt wist Draghi ook heel doeltreffend uit te
beelden: Verder schreven ze:
Een vastbesloten ECB chef Mario Draghi gaat onverdroten
door met zijn politiek van negatieve rente. De positieve effecten
op de economie zijn laag, maar de risico’s zijn echter heel
groot. Dit is de grootste herverdeling van rijkdom sinds de
Tweede Wereldoorlog.
Alhoewel de ECB is gevestigd in Duitsland begint het instituut
daar met de dag meer onpopulair te worden. Het is alsof men
eindelijk door begint te krijgen dat wat hier gebeurt niets anders
is dan de moedwillige verwoesting van de huidige systemen.
Als consument ben je eigenlijk in alle gevallen de sigaar
wanneer je niet uitkijkt. Door geld bijdrukken wordt het gevaar
voor hyperinflatie vergroot en heb je kans dat je geld op die
manier letterlijk verwatert.
Gebeurt dat niet en komen we in een periode van negatieve
rente terecht dan moet je geld betalen aan een bank om je geld
te bewaren.
Het schijnt dat veel mensen hebben besloten om toch maar in
aandelen te beleggen omdat sparen niets meer oplevert en
uiteindelijk gaat de beurs toch altijd omhoog, nietwaar?
Ja, totdat “beleggers” eindelijk in de gaten krijgen dat ze in veel
gevallen hebben geïnvesteerd in gebakken lucht omdat de werkelijke economie steeds verder achteruit holt.
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Daarmee heeft Mario ervoor gezorgd dat onze tip voor dit jaar meer dan ooit van kracht is en blijft.
Hiermee blijft in deze tijden van grote onzekerheid absoluut van kracht wat wij eerder schreven:
In dat kader is het verstandig om eens te kijken naar andere soorten investeringen als goud en zilver, zoals
wij eerder suggereerden. Wie wil weten wat je tijdens de Grote Depressie met goud kon doen, raden wij
aan om dit artikel te lezen.
Alles daalt in een dergelijke periode, inclusief de waarde van geld, maar de koopkracht van goud werd in die
periode verdriedubbeld.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10434:super-mario-zorgt-voor-eentsunami-aan-geld&catid=15:financieel&Itemid=28

Economisch instituut IFO: Sluiten grenzen 5 tot 10 x goedkoper dan massa immigratie
Europa hard op weg naar totale financiële en economische instorting dankzij komst miljoenen migranten
De gesloten grens van Hongarije, een van de landen in Oost
Europa die willen voorkomen straks compleet in te storten.
Het onafhankelijke Duitse economische IFO instituut heeft de
recent in de media gepresenteerde alarmerende cijfers over
enorme financiële schade die zou ontstaan door het permanent
sluiten van de Europese binnengrenzen nog eens kritisch
tegen het licht gehouden, en komt tot totaal andere conclusies.
Het zal onze lezers niet verbazen dat die paniek zaaiende
cijfers, die het over een schade van € 1,4 biljoen hadden,
zwaar overdreven zijn. Sterker nog: volgens het IFO is het
sluiten van de binnengrenzen 5 tot 10 x goedkoper dan de massale moslimimmigratie Europa jaarlijks gaat
kosten. De pro-Brusselse denktank ‘France Stratégie’ had beweerd dat het sluiten van de binnengrenzen de
EU jaarlijks € 100 miljard gaat kosten, opgeteld € 1,4 biljoen tot en met 2025, waarvan Duitsland € 235
miljard voor zijn rekening zou moeten nemen. Het IFO team berekende echter dat de Duitsers alleen in het
allerergst mogelijke scenario maximaal zo’n € 150 miljard kwijt zullen zijn, nog altijd € 85 miljard minder dan
in de propaganda van France Stratégie. Realistischer is echter een jaarlijks bedrag tussen de € 1,9 en € 4,6
miljard (2). Daartegen gaat de opvang en verzorging van migranten onze Oosterburen jaarlijks minimaal €
20 miljard per jaar kosten. France Stratégie blijkt de oplopende transportkosten bij gesloten grenzen vele
malen hoger dan noodzakelijk te hebben ingeschat, hoogstwaarschijnlijk om de Europeanen angst aan te
jagen en akkoord te laten gaan met de verdere omvorming van de EU naar een volledig vanuit Brussel
geregeerde totalitaire geïslamiseerde Europese Superstaat.
Massale immigratie vernietigt welvaart Europeanen
Hoofd van het in München gevestigde IFO instituut, professor Hans-Werner Sinn, waarschuwt al maanden
dat de massale immigratie de huidige welvaart in Europa zal vernietigen.
Sinn berekende dat de totale kosten voor één immigrant het afgelopen jaar zo’n € 70.000,- bedroegen. Dat
betekent dat Duitsland over hooguit een paar jaar € 350 miljard (€ 350.000.000.000,-, ongeveer de totale
begroting van Nederland!) armer is aan de opvang en verzorging van 5 miljoen moslimmigranten*, waarvan
er volgens de meest optimistische schattingen hooguit enkele procenten aan het werk gezet kunnen worden.
* Realistische, zelfs conservatieve schatting op basis van het dagelijkse aantal nieuwkomers in Duitsland.
Iedere immigrant doet staatsschuld met € 79.000 stijgen
Een andere Duits economisch instituut, het ZEW, berekende in de herfst van 2015 dat de staatsschuld met
iedere nieuwe immigrant met € 79.000 stijgt (3). Een simpel rekensommetje: als Nederland ‘slechts’ 200.000
migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en dan hebben we het nog niet
eens over de gigantische jaarlijkse onderhoudskosten, omdat uit diverse onderzoeken en officiële
statistieken is gebleken dat minstens 8 van de 10 migranten hun leven lang van uitkeringen zullen moeten
leven.
Instorting geïslamiseerd Europa tussen 2020 en 2025
De met name door Brussel, Berlijn en Den Haag gewilde massale immigratie kost onze samenleving daarom
zo astronomisch veel geld, dat de sociale, maatschappelijke, economische en financiële instorting van het
dan geïslamiseerde Europa in 2020, uiterlijk 2025, en de daaraan verbonden onvermijdelijke forse
permanente verarming van alle Europese burgers, hiermee permanent bezegeld wordt - exact de
doelstelling van het door de EU gesteunde ‘Agenda-21’ welvaart- en toekomstvernietigingsprogramma van
de Verenigde Naties.
Xander - (1) KOPP ; (2) Die Welt ; (3) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Economisch-instituut-IFO-Sluiten-grenzen-5-tot-10-xgoedkoper-dan-massa-immigratie
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Duitse ZDF kondigt komst geïmplanteerde ID- en betaalchip aan
Stapsgewijze uitbanning contant geld voorloper van wereldwijd totale-controle systeem
Een geïmplanteerde microchip, een arm/hoofdband met daarop
islamitische aanbiddingsteksten aan Allah en Mohammed, of
misschien wel een combinatie?
In een uiterst propagandistische nieuwsuitzending heeft de
publieke Duitse zender ZDF, die ook in Nederland te
ontvangen is, op 6 maart de komst van een geïmplanteerde IDen betaalchip aangekondigd, die al over enkele jaren door
miljoenen Duitsers gedragen zou kunnen worden. Daarvoor
gebruikte de zender een van de bekendste TV-kopstukken in
Duitsland, de linkse presentator, journalist en jurist Claus
Kleber, die het afgelopen jaar regelmatig werd bekritiseerd
vanwege zijn extreem eenzijdige positieve berichtgeving over de komst van miljoenen moslimmigranten naar
Europa, waarbij hij ‘twijfelaars’ aan dit open-grenzenbeleid voortdurend zwart maakte door ze als
‘nationalistische vreemden-vijanden’ weg te zetten.
Nu de Westerse Centrale Banken zijn overgegaan tot pure wanhoopsmaatregelen -zoals 0% of zelfs
negatieve rente- om de banken en het financiële systeem overeind te houden, wordt er in Amerika en
Europa steeds vaker reclame gemaakt voor geïmplanteerde chips, die in combinatie met de totale
afschaffing van contant geld al over enkele jaren gemeengoed zouden kunnen worden.
‘Handig en efficiënt’
Natuurlijk worden louter de vele ‘voordelen’ van deze chip genoemd. Het zou het zwartgeld circuit uitbannen,
waardoor onder andere de drugshandel fors zou verminderen en het terrorisme efficiënt zou kunnen worden
bestreden. Fraude zou niet meer mogelijk zijn, en wat zou het toch ‘handig’ en ‘makkelijk’ zijn straks niet
meer allerlei verschillende plastic pasjes te hoeven gebruiken, maar simpelweg je hand voor een scanner te
houden om je boodschappen te betalen, om toegang te krijgen tot een publiek gebouw, je huis, je auto, je pc
en je bankrekening, en om je waar dan ook te identificeren.
Misbruik door overheid en criminelen zeer eenvoudig
Voorstanders beweren dat mensen in geen geval hun persoonlijke vrijheid zullen verliezen, maar tal van ITexperts denken daar heel anders over. Zij waarschuwen dat als een geïmplanteerde ID- en betaalchip
daadwerkelijk standaard wordt ingevoerd, niet alleen de overheid en de banken, maar ook criminele hackers
op ieder moment kunnen zien waar u bent, en wat de laatste groep betreft: vooral waar u niet bent. Binnen
korte tijd krijgen al deze partijen een compleet beeld van uw gedrag, waardoor het heel eenvoudig wordt
deze informatie te misbruiken.
Totale controle door wereldregering dichterbij dan gedacht
Over het algemeen wordt beweerd dat zo’n totale controle maatschappij nog ver weg is, maar wat Claus
Kleber vriendelijke glimlachend voorzichtig aankondigde wordt al vele jaren lang voorbereid door de
globalistische wereldelite, waar tal van kopstukken in de Europese media en politiek onderdeel van zijn. Zo
is Kleber zelf lid van de ‘Atlantik-Brücke’, een Duits filiaal van de even machtige als beruchte ultralinkse
NWO organisatie ‘Council on Foreign Relations’ (CFR).
De bekende Hollywood producent, zakenman en politieke activist Aaron Russo onthulde kort voor zijn dood
dat Nicholas Rockefeller, wiens familie mede de kern vormt van de CFR, daadwerkelijk de oprichting van
een wereldregering nastreefde, een planetair regime waarin iedere burger voorzien zal worden van een
geïmplanteerde chip. Contant geld zal worden uitgebannen; kopen en verkopen zal enkel nog met deze chip
mogelijk zijn. Ongewenst (maatschappelijk of politiek) gedrag wordt onmiddellijk bestraft met het
uitschakelen van deze chip, zodat zo’n persoon in één klap helemaal niets meer heeft en niets meer kan
doen, en zelfs geen voedsel meer kan kopen. Russo onderkende dan ook de enorme gevaren voor de
mensheid, en weigerde daarom lid te worden van de CFR.
Verdoeming vanwege chip gekoppeld aan antichrist-religie
De komst van een –uiteindelijk verplichte- geïmplanteerde microchip wordt al tientallen jaren lang verwacht
door ‘Nieuwe Wereld Orde complotfanaten’ en door sommige christelijke kerken en groepen, die van mening
zijn dat deze chip het in de Bijbel voorzegde ‘teken van beest’ (‘666’) is. Inmiddels is zo’n chip beslist geen
science fiction meer, en worden er al enige jaren succesvolle proeven mee gehouden in onder andere de
VS, Brazilië en Zweden. Opgemerkt dient te worden dat het Bijbelse ‘teken van het beest’, dat wordt
aangebracht op iemands hand, arm of voorhoofd, direct gekoppeld is aan een religieus systeem. Niet de
chip zelf zorgt ervoor dat iemand volgens het laatste Bijbelboek Openbaring voor altijd verdoemd zal
worden, maar de aan de chip gekoppelde verering van de ‘antichrist-religie’, een ‘god’ die diametraal staat
tegenover de God van de Bijbel.
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Rijk van het beest voert nu al uitroeiingsoorlog tegen christenen
Met de door de elite in gang gezette massale moslimmigranten invasie van Europa wordt het sommigen
langzaam maar zeker duidelijk om welke ‘antichrist-religie’ het gaat. Waarbij beslist niet gezegd is dat het
Bijbelse ‘teken’ inderdaad (enkel) de aangekondigde chip is.
Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat beide zaken –chip en Allah (wiens meest heilige getal niet
geheel toevallig ‘666’ is) / islam- met elkaar in verband staan, zeker niet als bedacht wordt dat tal van
jihadisten nu al hun geloftes aan hun god en profeet op arm-, schouder- en hoofdbanden hebben staan, en
deze dragen tijdens hun uitroeiingsoorlog (door middel van onder andere onthoofding, een van dè Bijbelse
kenmerken van het antichrist-rijk van het beest) tegen het christendom in het Midden Oosten en Noord
Afrika, en als de massale immigratie niet snel wordt gestopt straks mogelijk ook in Europa.
Xander - (1) KOPP / KLA.tv. (YouTube)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Duitse-ZDF-kondigt-komst-gemplanteerde-ID-en-betaalchip-aan

Finland houdt dit jaar referendum over de euro
Geplaatst op 10 maart 2016
Bron: politalk.nl (Beeld: pixabay.com)
Brussel krijgt in 2016 nog een lastig referendum voor de
kiezen. De Finnen gaan namelijk stemmen over de euro. Vorig
jaar tekenden 50.000 Finnen een burgerpetitie voor het
referendum. Volgens de Finse regering kunnen de Finnen in
2016 naar de stembus. Een exacte datum is nog niet vastgesteld. Minister van Buitenlandse Zaken Timo
Soini van de rechts-populistische Finse Partij (voorheen Ware Finnen) liet al weten dat Finland nooit tot de
eurozone had moeten toetreden.
Het regent referenda over Europa in 2016. Naast het
Nederlandse referendum over het associatieverdrag met
Oekraïne, het Britse Brexit-referendum, volgt nu dus ook een
Finse volksraadpleging over de euro (niet over het
lidmaatschap van de EU). Daarnaast rommelt het ook in
Oostenrijk. In deze lidstaat haalde een burgerinitiatief om een
referendum over het lidmaatschap van de EU mogelijk te
maken in juli 2015 260.000 handtekeningen. Er waren er
slechts 100.000 nodig. De Finnen hebben inmiddels vier jaar
last van een krimpende economie, terwijl andere eurolanden,
behalve Griekenland, langzaam maar zeker uit het dal
klimmen. Op een bevolking van 5,5 miljoen inwoners, zitten
250.000 Finnen werkloos thuis. Het land heeft bovendien veel
last van de economische malaise in Rusland.
Finland is het enige Noordse eurozonelid. Buurland Zweden
heeft de Zweedse kroon en gaat veel beter. De economie van
dat land groeide sinds 2008 met 8 procent. Terwijl de Finse
economie in diezelfde periode 6 procent kromp, zegt oudvicepremier en petitie-initiatiefnemer Paavo Väyrynen in
november 2015 tegen persbureau Reuters. Hij wijt de economische ellende aan de euro. Väyrynen is lid van
de Centrum partij, de centrum rechtse partij die met de Finse Partij sinds mei 2015 een kabinet vormt.
Coalitiepartij de Finse Partij is zeer nationalistisch, anti-immigratie en voerde
vorig jaar een energieke campagne tegen de euro en voor de good old Finse
mark. Afscheid van de euro zou de economie uit een dal trekken, verwachten
ze. Al eerder lieten de Finnen weten niet financieel garant te willen staan voor
de zwakke Zuid-Europese eurolanden.
Naar verwachting gaat de bevolking tegen een herinvoering van de Finse
mark stemmen, maar zeker is dat uiteraard niet. De herinvoering zou wel
eens miljarden kunnen kosten, waarschuwen experts.
In Brussel neemt de hoofdpijn waarschijnlijk almaar toe. Zeker omdat het
einde van een stoet referenda nog niet in zicht is. Het democratisch tekort in de EU werd genegeerd door de
lidstaten en Brussel. Problemen negeren is soms effectief, maar meestal niet. Keert nu de wal het schip
omdat de Europese burgers het effectieve middel van de referenda hebben ontdekt?
(Bronnen: parool.nl, reuters.nl)
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Vriend van Poetin overlijdt in Washington aan “verdachte” hartaanval" (Update)
Afgelopen vrijdag sterft de oprichter van RT News en goede
vriend van het Kremlin, Mikhail Lesin, onverwacht in een
hotelkamer in Washington.
De Amerikanen hadden hem op de korrel voor zogenaamde
corruptie en witwassen en niemand weet waarom Lesin daar
op dat moment was.
Update: 13 maart 2016
In het onderstaande originele artikel uit begin november 2015
staat het verhaal over de verdachte dood van Mikhail Lesin,
een goede vriend van Vladimir Poetin, in het Amerikaanse
Washington.
De grote vraag die iedereen toen en ook nu nog steeds bezighield, was wat Lesin daar in die hotelkamer te
zoeken had.
Het verhaal wordt nu echter nog veel vreemder, want de Amerikaanse lijkschouwer heeft na maanden
klaarblijkelijk eindelijk vast kunnen stellen dat Lesin niet is overleden aan een hartaanval, maar door
een klap tegen het hoofd.
Dat is wat er hier in de media staat, maar als je wat verder zoekt, ontdek je dat het niet alleen een klap tegen
zijn hoofd was, maar klappen over zijn hele lichaam. Kortom, de man is waarschijnlijk letterlijk
doodgeslagen. Het volgende staat in het autopsierapport.
“blunt force injuries of the neck, torso, upper extremities and lower extremities.”
Maar, zegt de politie, ze weten nog niet zeker of er sprake is van een misdrijf, want ze houden alle opties
open.
Amerika is werkelijk het land van de ongekende mogelijkheden. Wanneer daar ’s morgens een van de meest
invloedrijke mensen dood wordt aangetroffen met een kussen op zijn hoofd dan moet je daar echt niet iets
achter zoeken, want het is gewoon een natuurlijke dood. Er zijn tenslotte ook heel wat mensen geboren op 3
september nietwaar? Shit happens.
Net als wanneer iemand is overleden aan de gevolgen van ontelbare klappen tegen het lichaam en het
hoofd dan moet je ook echt niet onmiddellijk aan moord
denken.
Maar, goed nieuws, de politie zal de dood verder onderzoeken.
Als dat in hetzelfde tempo gaat als waarmee ze de
lijkschouwing hebben gedaan, zal er uiteraard nooit een
moordenaar worden gevonden.
Het Kremlin eist ondertussen antwoorden van de Amerikanen.
Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken hebben ze al diverse keren gevraagd om informatie
betreffende het onderzoek, maar niets gehoord.
Ons nationale propagandakanon is altijd goed voor de nodige
humor en heeft uiteraard het antwoord:
Ze noemen Lesin de oprichter van het “propagandakanaal RT”
en zij denken dat degene die verantwoordelijk is voor de moord
weleens..... juist ja, goed geraden, Poetin kan zijn. Dit omdat ze
beweren dat de man misschien wel aan het overlopen was naar
Amerika. En zo zal hier hoogstwaarschijnlijk nooit een
moordenaar worden gevonden en zullen de complete Westerse
media en hun trouwe volgers straks Poetin de schuld geven.
Origineel artikel: 9 november 2015
Misschien geen goed idee om wanneer je “iemand” bent in
Rusland om te gaan logeren in het Dupont Circle hotel, al ziet
het er wel heel aanlokkelijk uit.
Afgelopen vrijdag kwam het bericht naar buiten dat een goede
vriend van het Kremlin en de man die ooit het inmiddels
wereldwijd bekende RT News oprichtte, Mikhail Lesin, plotseling
dood was gevonden op de bovenverdieping van het prestigieuze
Dupont Circle hotel in Washington.
Lesin was de Russische Pers Minister in de periode 1999 en
2004 en diende ook als media-adviseur voor Vladimir Poetin. In
2013 werd hij bestuurder van Gazprom Media.
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Het vreemde is dat niemand enig idee heeft waarom Lesin in Washington was. In eerste instantie werd de
identiteit van de overledene achter gehouden, maar later werd zowel door Washington als Moskou bevestigd
dat het ging om Mikhail Lesin.
President Poetin stuurde zijn condoleances naar de familie van Lesin en volgens de officiële berichten is de
man die RT News groot heeft gemaakt overleden aan een mysterieuze hartaanval.
Natuurlijk sterven mensen een natuurlijke dood als gevolg van een hartaanval, maar wat vreemd is, is dat de
mainstream publicaties het heel gewoon vinden dat een belangrijke mediamogol die bovendien nog op heel
goede voet staat met het Kremlin, in een hotelkamer in Washington dood neervalt, terwijl niemand enig idee
heeft wat de man daar doet.
Allemaal in een tijd waarin de spanningen tussen Rusland en Amerika met de dag verder oplopen en nu
groter zijn dan ten tijde van de Koude Oorlog. Ook net op een moment dat de Russische kanalen zoals RT
News en Sputnik steeds groter publiek trekken onder de Westerse bevolking én net nadat Rusland
begonnen is aan hun militaire campagne in Syrië.
Het kan uiteraard geen kwaad om deze gebeurtenis met het nodige argwaan te bekijken.
Opvallend is ook dat de Amerikanen vorig jaar een onderzoek zijn gestart naar de handel en wandel van
Lesin omdat hij verdacht zou worden van corruptie en witwassen van geld. Wat men hoogst verdacht vond
klaarblijkelijk is dat Lesin aanzienlijke buitenlandse bezittingen had verworven ten tijde van zijn
ministerschap. Zo scheen hij meerdere panden te bezitten in Los Angeles ter waarde van zo’n 28 miljoen
Euro.
Een Amerikaans onderzoek naar Lesin dat wordt gestart in ongeveer dezelfde periode als dat de
Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, grote kritiek heeft op RT News en zegt dat het
nieuws dat zij brengen niets anders is dan Russische propaganda. https://youtu.be/HwnOJQffrv0
Het schijnt verder dat Lesin eind vorig jaar ontslag heeft genomen als hoofd van Gazprom Media vanwege
familieomstandigheden.
Waar het hier om gaat is dat deze Lesin absoluut “iemand” was in Rusland. Wanneer zo iemand dood
neervalt in een hotelkamer in Washington als gevolg van een hartaanval onder vreemde omstandigheden en
niemand weet wat hij daar deed dan wordt het tijd om de nodige vragen te stellen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10438:vriend-van-poetin-overlijdt-inwashington-aan-verdachte-hartaanvalq-update&catid=10:buitenland&Itemid=23

Deze nieuw ontdekte bacterie die plastic flessen eet kan ons wereldwijde afvalprobleem oplossen
in: Mens en Dier Robin de Boer 13 maart
Plastic afval vervuilt bijna elke uithoek van onze planeet.
Wetenschappers hebben nu een manier gevonden om alle
troep op te ruimen: met de hulp van bacteriën die plastic
verteren.
Plastic bestaat uit polymeren. In tegenstelling tot natuurlijke
polymeren, zoals cellulose in planten, zijn plastics niet
biologisch afbreekbaar. Wetenschappers van de Universiteit van Kioto hebben na vijf jaar onderzoek
microben ontdekt die plastic kunnen eten.
Verdwenen
Ze kwamen een microbe tegen die pet (polyethyleentereftalaat) afbreekt, een kunststof die onder andere
wordt gebruikt voor petflessen en andere verpakkingen van voedingsmiddelen. Ze stopten plastic in een
schaal met bacteriën en een paar weken later was al het afval verdwenen.
De onderzoekers hebben daarnaast aangetoond dat het enzym ook zonder de bacterie, die de
naam Ideonella sakaiensis heeft gekregen, pet kan afbreken. De enzymen kunnen dus worden toegevoegd
aan grote vaten afval, waarin ze alle flessen en ander plastic afval afbreken.
Onkruidverdelger
“Erg interessant,” reageerde milieubiotechnoloog Mark van Loosdrecht van de TU Delft op het onderzoek.
“Het toont aan dat de natuur goed in staat is relatief snel te evolueren.”
Vijftien jaar geleden ontdekten Amerikaanse wetenschappers een bacterie die zich tegoed deed aan
atrazine, een veelgebruikte onkruidverdelger.
De studie is verschenen in vakblad Science.
[LA Times]
http://www.ninefornews.nl/deze-nieuw-ontdekte-bacterie-die-plastic-flessen-eet-kan-ons-wereldwijdeafvalprobleem-oplossen/
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Overal voorbereidingen voor grote oorlog in Europa…
Zoals er al jaren over wordt geschreven, waren de massale
onlusten en burgeroorlogen in Noord-Afrika en het MiddenOosten niet enkel bedoeld om seculiere regimes te vervangen
door islamistische, maar vooral om een enorme
migrantenstroom naar Europa op gang te brengen, waardoor
ons continent zou worden gedestabiliseerd en uiteindelijk zal
instorten, zodat de weg vrijgemaakt wordt voor een vanuit
Brussel geregeerde dictatoriale Europese superstaat. Overal in Europa zien we nu voorbereidingen voor het
uitbreken van de grote oorlog die de Europeanen rijp moet maken die EU-dictatuur te accepteren en zelfs te
omarmen. De geplande vernietiging van de Europese democratie en vrijheid zal vervolgens de weg
vrijmaken voor een wereldwijde dictatuur. Om dat te bereiken worden de grenzen van onze landen zo lang
mogelijk open gehouden, en worden er zoveel mogelijk -het liefst tientallen miljoenen- moslims
binnengelaten, waarvan een veel groter percentage dan officieel erkend verborgen leden van ISIS of andere
islamitische terreurbewegingen is.
ISIS trainingskampen in Bosnië
Onderzoeksjournalist Peter Orzechowski onthulde onlangs dat er in door de NAVO ‘bevrijd’ Bosnië
complete, door Saudi-Arabië gefinancierde en door de CIA geleide trainingskampen van ISIS zijn, waar
strijders worden opgeleid en uitgerust voor de komende terreuroorlog tegen de Europese bevolking. De
oorlog van de islam tegen het christendom, alsmede ook de NAVO-bombardementen in Syrië en Irak,
worden enkel gebruikt om de verschillende volken en religies nog meer tegen elkaar op te zetten en elkaar
te doen haten. Kortom, de aloude ‘verdeel en heers’ tactiek.
Migranten niet welkom in Arabië, worden doelbewust naar Europa gestuurd!
Tal van ingewijden en andere experts, ook Syriërs, bevestigen dat de massa’s ‘vluchtelingen’ in
werkelijkheid vrijwel uitsluitend uit gelukszoekers, criminelen en extremisten bestaan. De echte
hulpbehoevenden hebben nauwelijks kans, geld en gelegenheid om de oorlogsgebieden te ontvluchten. In
de hele Arabische wereld zijn ze ondanks de gemeenschappelijke taal, cultuur en religie, en ondanks de
enorme rijkdom om ze op te vangen, niet welkom.
De globalisten in Washington en Brussel sturen ze met Arabische hulp, financiën en logistieke steun met
opzet naar het goedgelovige Europa, waar de bevolking onder het mom van ‘medemenselijkheid’
gedwongen wordt om miljoenen mensen uit een totaal andere, vaak tegengestelde cultuur op te nemen.
‘Wanneer krijg ik mijn huis, mijn auto en mijn baan?’
Een Duitse psychotherapeut vertelde onlangs dat ‘Syrische’ asielzoekers inmiddels bij hem komen met de
klacht dat ze nog steeds in een AZC moeten wonen, en dat ze de beloofde auto, huis en baan nog altijd niet
hebben gekregen. Ook de manager van het AZC in Rosenheim bevestigde dat migranten haar steeds
vragen wanneer ze eindelijk hun gratis huis en auto krijgen, wat erop wijst dat velen van hen dit
daadwerkelijk is beloofd.
Politie heeft inderdaad opdracht migrantencriminaliteit te verzwijgen…
Inmiddels berichten ook de reguliere media zoals Focus dat de politie inderdaad de opdracht heeft om de
nationaliteit en achtergrond van criminelen te verzwijgen, omdat anders onmiddellijk duidelijk zou worden dat
de moslimmigranten een enorme criminaliteitsexplosie hebben veroorzaakt. Rainer Wendt, voorzitter van de
politievakbond, verklaarde onlangs in het ARD programma ‘Hart, aber fair’ dat agenten verplicht worden een
houding aan te nemen die door een politiek van hen wordt verwacht (2).
Dat is er duidelijk een van pro-immigratie en pro-islamisering.
ISIS en gevestigde orde zullen instabiliteit uitbuiten…
Overal komen autochtone Europeanen in opstand. Zodra grote aantallen van hen gaan protesteren, dan valt
te verwachten dat ISIS de maatschappelijke spanningen zal aangrijpen om massaal actief te worden. Een
burgeroorlog of grote internationale oorlog is dan sneller uitgebroken dan de meeste mensen nu voor
mogelijk houden.
De gevestigde orde zal dit aangrijpen voor het uitroepen van de noodtoestand, het instellen van de
avondklok, samenscholingsverboden en het buiten werking stellen van delen van de grondwet zoals de
persvrijheid, het postgeheim, het recht op privé bezit, de bescherming van uw sociale status / uw woning, et
cetera. De overheid zal zich onder het mom van uw ‘bescherming’ het recht toeëigenen om alles wat van u
is, inclusief uw geld en bankrekeningen, in beslag te nemen.
De instorting van Europa: … dàt zei Nero al làng geleden: ” Europa zal stikken in zijn eigen vet “
Dat we snel op deze verschrikkelijke toestand afstevenen zien we aan de ‘ring’ van onrustige en
oorlogsgebieden rondom Europa, inclusief Oekraïne, eveneens een globalistisch ‘project’ van de CIA en de
EU. De gigantische stroom moslimmigranten begint inmiddels onze landen en sociale voorzieningen uit te
putten. Alles wijst erop dat het grote doel de instorting van Europa en het veroorzaken van een grote oorlog
of serie burgeroorlogen is. De Europeanen zullen dan alles en iedereen accepteren, inclusief een dictatoriale
superstaat, wat belooft de rust weer terug te doen keren.
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De ‘juiste crisis’ voor de Nieuwe Wereld Orde…
De beruchte David Rockefeller kondigde het al in 1994 aan: ‘We staan op de rand van een wereldwijde
reorganisatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste alomvattende crisis, en de naties zullen instemmen met
de Nieuwe Wereld Orde’. Anno 2016 zijn we letterlijk op de rand van deze ‘juiste crisis’ gebracht. De finale
strijd om de macht over onze planeet is in ieder geval al losgebarsten. Hoe Rusland daarop reageert valt
lastig te voorspellen, en ook dat maakt het gevaar dat plotseling de Derde Wereldoorlog losbarst, almaar
groter.
Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig…
Het enige wat de Europeanen nog kunnen doen is het zo snel mogelijk aanstellen van andere leiders, die
onmiddellijk de grenzen sluiten, het overgrote deel van de migranten terugsturen (zodat er ruimte komt en
blijft voor de paar procent echte vluchtelingen), de islamisering van Europa onmiddellijk stoppen en de islam
tot een staatsvijandige totalitaire ideologie verklaren, de Europese Unie en eurozone in zijn huidige vorm
opheffen en terugkeren naar een vrijwillig samenwerkingsverband, en de door Amerika aangestoken
vijandigheid richting Rusland omkeren in toenadering en daarna vriendschap en samenwerking.
Maar of ‘onze’ leiders en die in Brussel het zover zullen laten komen? Gezien de almaar erger wordende
manipulatie en leugens in de massamedia valt te vrezen dat de meeste mensen pas wakker worden zodra
de eerste explosies ook hun steden en dorpen in vuur en vlam zetten.

Koloniaal experiment: Maak kennis met de Amerikaan die binnenkort mogelijk minister-president van
Oekraïne wordt
in: Buitenland Robin de Boer 11 maart 2016
Een aantal corrupte figuren, waaronder de voormalige
marionettenleider van Georgië Micheil Saakasjvili, zijn
betrokken bij de schaamteloze Amerikaanse overname van
Oekraïne. Dat stelt geopolitiek analist Daniel McAdams van het
Ron Paul Institute for Peace and Prosperity in Texas.
Het Amerikaanse koloniale experiment in Oost-Europa heeft
een nieuwe wending gekregen nu wordt gespeculeerd dat Natalie Jaresko, een vrouw met de Amerikaanse
nationaliteit, zal worden voorgedragen als nieuwe minister-president van Oekraïne.
Wie is Natalie Jaresko?
Natalie Jaresko is een investeringsbankier die in december 2014 een Oekraïens paspoort kreeg nadat ze
was benoemd tot minister van Financiën. “Toen Jaresko minister van Financiën werd schreef ze gelijk een
brief aan John McCain waarin ze vroeg om meer wapens,” zei McAdams. “Ze is een corrupte
oorlogshavik en een goed voorbeeld van de ergste, meest corrupte soort Amerikanen die naar dit soort
landen worden gestuurd.”
Is Oekraïne nu een mislukte staat?
“De VS zei dat Janoekovitsj moest worden afgezet vanwege corruptie en dat ze democratische
hervormingen zouden doorvoeren,” aldus McAdams. “En kijk eens hoe diep Oekraïne gezonken is.”
“De corruptie is erger dan onder Janoekovitsj,” ging hij verder. “Het land ligt economisch op zijn gat, alleen
de geldstromen vanuit de VS houden het land in leven. In politiek opzicht kan er niets worden gedaan omdat
er geregeld vechtpartijen uitbreken in het parlement.”
Saakasjvili komt als een duveltje uit een doosje tevoorschijn
“Micheil Saakasjvili, de door de VS gesteunde voormalige president van Georgië, sleurde zijn land mee in
een verwoestende en onnodige oorlog met Rusland,” zei McAdams. “Daarna verscheen hij ten tonele als de
door de VS gesteunde gouverneur van de roerige Oekraïense regio Odessa.” “Het is heel toepasselijk dat
Saakasjvili nu namens de VS de democratie afbreekt in Oekraïne, hij heeft dat namelijk al eerder gedaan,”
merkte McAdams op. “In Georgië, toen de mensen de straat opgingen en hun corrupte leider weg wilden
hebben, schoof Amerika Saakasjvili naar voren, die nog veel corrupter is dan zijn voorganger.”
Machtsmisbruik
Saakasjvili’s benoeming tot gouverneur in Oekraïne is omstreden, omdat hij in zijn vaderland onderwerp is
van een gerechtelijk onderzoek wegens machtsmisbruik. Georgië vroeg om zijn uitlevering, maar Oekraïne
weigerde dat. In de ogen van McAdams is Amerika een slap aftreksel van het Romeinse Rijk geworden. “Na
Oekraïne wordt nu Syrië onderhanden genomen en vergeet niet dat we een paar jaar terug Libië onder
handen hebben genomen.”
“Het leiderschap binnen Oekraïne draait alleen maar om de Amerikaanse strategische belangen,” besloot
McAdams.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/koloniaal-experiment-maak-kennis-met-de-amerikaan-die-binnenkort-mogelijkminister-president-van-oekraine-wordt/
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Het verhaal over prins Claus dat niemand mocht lezen
27 september 2015 Gerard de Boer
Na grondig onderzoek in de Duitse archieven over de jonge
jaren van Claus von Amsberg publiceerde de journalist Wim
Klinkenberg begin december 1965 zijn bevindingen (3
pagina’s) in de Panorama dat op 11 december 1965 zou
verschijnen, maar kort nadat het blad op
3 december 1965 van de persen was
gerold moest het alweer uit de roulatie
worden genomen. Dit gebeurde op last
van oud-premier Jan de Quay, na een
telefoontje van de toenmalige ministerpresident Cals (De Quay was in 1965
namelijk president-commissaris was van
De Spaarnestad waar de Panorama
werd uitgegeven). Het onderzoek van
Klinkenberg over het Nazi-verleden van
Claus week namelijk nogal af van
hetgeen de historicus Loe de Jong in opdracht van de
Nederlandse regering had verricht. Cals zou van de inhoud van
Klinkenbergs artikel op de hoogte zijn gekomen via een
ambtenaar op een van de ministeries. De uitgeverij De
Spaarnestad had namelijk de gewoonte adverteerders (zoals
het bewuste ministerie) een exemplaar van Panorama te
sturen, voordat dit weekblad de kiosken bereikte. Zo kreeg ook
de ambtenaar het artikel onder ogen. Hij raakte bij lezing
dusdanig geschokt wat hij over Claus en diens familie vernam
dat hij het nodig achtte het blad aan zijn superieuren door te
geven. Zo bereikte het ook minister-president Cals.
De 420.000 exemplaren werden daarna als oud papier
verkocht aan een strokartonfabriek in het Groningse Oude
Pekela, maar een aantal werknemers van de fabriek zag er wel
brood in en verkocht het verboden blad voor een gulden. Weer
anderen gaven een exemplaar weg aan vrienden. Op een
gegeven moment dook het verboden blad ook op in andere
steden, zoals Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, etc. Ook
werd de prijs steeds hoger. Eind december 1965 werd er al 50
tot 60 gulden voor het verboden blad betaald. Indertijd een
behoorlijk bedrag, waar ondergetekende bijna een week voor
moest werken……..
Opmerking: Op internet wordt geregeld een Panorama van 11 december 1965 aangeboden. Meestal voor
meer dan 50 euro, maar kijk uit. Het weekblad is namelijk na het verbod opnieuw gedrukt en verschenen,
maar met een geheel ander artikel op de plaats waar aanvankelijk het verhaal over Claus had gestaan.
Gerard
https://gerard1945.wordpress.com/2015/09/27/het-verhaal-over-prins-claus-dat-niemand-mocht-lezen/
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Inlogproblemen Xandernieuws na 5 dagen nog steeds niet opgelost door Mijn Domein
Nog nèt niet expliciete boodschap: Wij willen niet langer een politiek-incorrecte blog hosten – De tekenen
van de aanstaande ondergang van de Westerse beschaving zijn overal om ons heen, maar wie wil ze zien?
Onbedoeld kwam ik opnieuw tot de conclusie dat het plotselinge
‘einde van de wereld’ zoals we die kennen wel eens veel dichterbij
zou kunnen zijn dan gedacht.
e
De inlogproblemen op Xandernieuws zijn hun 5 dag ingegaan. Met
enige haken en ogen kunnen we bizar genoeg in slechts één
browser (Chrome) op maar één pc wel artikelen plaatsen, maar niet
modereren, waardoor reacties plaatsen nog steeds niet mogelijk is.
De problemen werden zondag eindelijk erkend door Mijn Domein,
maar gisteren kregen we doodleuk medewerker nummer 5 toegewezen, die met dezelfde ‘oplossing’ kwam
die vanaf dag 1 niet blijkt te werken.
Toen zondag bleek dat Mijn Domein wel degelijk van de problemen -die vorige week donderdagavond
begonnen- wist, hebben we rechtstreeks de vraag gesteld of men Xandernieuws soms liever wil zien
vertrekken, en zo ja, of men dat dan gewoon eerlijk wil zeggen. Aangezien daar geen reactie op kwam –
behoudens opnieuw een nietszeggend ‘vervelend dat jullie problemen ervaren’- kan onze conclusie op de
e
5 dag enkel nog maar bevestigend zijn. Een paar jaar geleden werkte er nog een enkele echte expert bij
Mijn Domein die duidelijk wist waar hij mee bezig was. Kort na de invoering van het nieuwe blogsysteem in
2014 –dat er van de buitenkant steeds mooier uitziet, maar van de binnenkant steeds slechter functioneertwerden deze capabele personen echter vervangen.
Het overzetten van Xandernieuws naar een ander domein is vaker ter sprake geweest, maar kon vanwege
omstandigheden in de persoonlijke sfeer nooit worden gerealiseerd. Inmiddels lijkt het erop dat we wel zullen
moeten, maar vanwege genoemde persoonlijke zaken is onduidelijk op welke termijn dit gaat lukken.
Politiek incorrecte inhoud niet langer getolereerd
Tot die tijd zullen we zo goed en zo kwaad artikelen blijven plaatsen – totdat Mijn Domein ook voor de
administrator de toegang onmogelijk maakt. Hoogstwaarschijnlijk is de politiek-incorrecte inhoud van
Xandernieuws (zoals pro-zelfbeschikking, pro-inspraak voor het volk, anti-islam(isering), anti-massa
immigratie, pro-Europeanen en daarom anti-EU) niet langer gewenst op Mijn Domein.
In Duitsland is deze zorgwekkende ontwikkeling naar een politiestaat nog een paar stappen verder. Daar is
de regering Merkel een samenwerkingsverband met Facebook aangegaan om alle kritische pagina’s over
het regeringsbeleid, met name ten aanzien van het open houden van de grenzen voor miljoenen
moslimmigranten, te blokkeren.
Omdat zoiets nooit tot maar één land beperkt blijft, verwachten we dat ook in Nederland en de rest van de
EU de vrijheid van meningsuiting straks dermate beperkt is, dat we straks enkel nog de vrijheid hebben om
de door de gevestigde orde politiek-correcte mening uit te dragen. En alles wat daar buiten valt –zo
ongeveer de complete inhoud van Xandernieuws- zal met steeds hardere middelen worden aangepakt.
Het Vierde en laatste Keerpunt van de Westerse beschaving is begonnen
Wij hopen dat zoveel mogelijk gewone mensen zich gaan realiseren in wat voor zeer gevaarlijke tijd we
leven – een tijd waarin de politiek en media sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zó
massaal en zó schaamteloos de kiezers met halve waarheden en hele leugens hebben gemanipuleerd.
Mensen die anno 2016 nog steeds denken dat ze ’s avonds van het NOS of RTL journaal ‘objectief’ het
‘nieuws’ krijgen voorgeschoteld en na die 20, 25 minuten journaal denken dat ze weten wat er in de wereld
gaande is, zullen vermoedelijk pas wakker worden als de spreekwoordelijke ‘grote knal’ komt – als bijna
alles wat ze nu vanzelfsprekend vinden, instort.
Historisch bevinden we ons in ‘The Fourth Turning’ (1997, auteurs: William Strauss en Neil Howe), een
historisch aangetoond concept wat we vaker hebben besproken. Het ‘Vierde Keerpunt’ van een beschaving,
die zowel cultureel, maatschappelijk, politiek, economisch, financieel als geestelijk en moreel op zijn
allerlaatste benen loopt. Nee, dat merkt u niet als u uw nieuwe Galaxy S6 of iPhone binnenkrijgt, maar
bijvoorbeeld wel aan de almaar sneller oprukkende onkunde en desinteresse bij tal van instanties,
organisaties en bedrijven zoals bijvoorbeeld Mijn Domein. Op professionals van de ‘oude stempel’ en enkele
uitzonderingen na lijkt de heersende houding in onze verziekte maatschappij het best te verwoorden met ‘als
ik aan het einde van de maand maar betaald krijg, dan zal de rest mij een zorg zijn’.
Het is de generatie die vanaf de jaren ’90 is opgegroeid en overladen werd met ongekende overvloed en
weelde, en vooral met de boodschap dat ze zoveel mogelijk van zichzelf moeten houden, dat ze nooit iets
verkeerd kunnen doen en zichzelf geweldig moeten vinden. Dat heeft een lichting verwende en corrupte
mensen geproduceerd die niet weten wat het is om ergens echt voor te moeten vechten; een door-en-door
egotistische ‘soort’ die iedere vorm van kritiek en afwijkende meningen als een persoonlijke aanval opvat en
steeds vaker op harde, kille wijze pareert.
Politieke partijen hebben hierdoor hun focus verlegd van de ‘gewone man’, het werkende en lerende gezin,
naar allerlei speciale belangengroepen: moord en brand schreeuwende minderheden die zich om wat voor
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reden dan ook gediscrimineerd voelen en iedereen die in hun ogen ook maar iets negatiefs tegen of over
hen zegt, beschuldigen van intolerantie en racisme. En bovendien: enkel eisen hebben, maar geen enkele
intentie hebben om mensen die hen en hun gedrag niet onvoorwaardelijk accepteren, ook maar enig
normaal menselijk respect terug te geven.
Allerlei commerciële en maatschappelijke organisaties hebben zich als parasieten op die
minderheidsgroepen gestort, om hen met een groeiende stroom subsidies en giften van de immer
goedwillende maar door de bank genomen onbenullige Nederlander nog meer rechten te geven, terwijl ze
tegelijkertijd hun propaganda verhevigden, juist om die subsidies en giften op stoom te houden. Enfin, de
lijstjes met de enorme salarissen van de topbestuurders van diverse bekende en minder bekende
liefdadigheidsorganisaties gaan al jaren rond over het internet, dus die gaan wij hier niet herhalen.
Instorting eindigt in wereldoorlog
‘Het Vierde Keerpunt’ wordt historisch gevolgd door de totale instorting van de maatschappij, bijna altijd net
voor of tijdens een grote verwoestende (wereld)oorlog. De auteurs van het concept berekenden dat de
Westerse samenleving dit fatale punt nog vóór 2025 bereikt zal hebben. Daarbij hielden ze echter geen
rekening met de massale migranteninvasie die Europa nu overspoelt. Daarom is het zeer goed denkbaar dat
‘het einde’ jaren eerder zal komen. Gezien alle tekenen bevinden we ons onmiskenbaar nu al op de
drempel. Dat mag u paniekzaaierij vinden, maar als u even verder durft te kijken dan uw eigen veilige
coconnetje, dan ziet u een land, een continent en een wereld die juist dankzij het globalistische streven naar
één alomvattende regering, één maatschappij en één religie stap voor stap in totale wanorde en chaos
terecht komen.
Vooral in het Midden Oosten wordt in de naam van de islamitische god en zijn profeet al jaren massaal bloed
vergoten, overigens aangewakkerd door de verraderlijke pro-islamistische Westerse bombardementen van
stabiele seculiere regimes, die landen zoals Irak, Libië in Syrië in puin hebben gegooid. Inmiddels dreigt de
rest van de wereld aangestoken te worden, mede omdat men in het Westen nog steeds lijkt te denken dat
het bieden van zoveel mogelijk begrip en ruimte aan deze inhumane totalitaire religieuze ideologie (en zijn
vele volgelingen), ook in de statistieken met afstand de wreedste die de mensheid ooit gekend heeft, ervoor
zal zorgen dat deze vanzelf in vrede met ons wil samenleven.
In bijna alle landen waar deze ideologie de baas of een substantiële minderheid wordt, kunt u zelf zien dat er
van dat vreedzaam samenleven met andersdenkenden helemaal niets terecht komt, en na de eerste
explosies van criminaliteit uiteindelijk even grootschalige als gruwelijke vervolgingen –met name van
christenen en ‘verkeerde’ moslims- losbarsten. Deze politiek-totaal-incorrecte feiten mogen in het Westen
echter niet meer worden genoemd, wat een van de vele signalen van het complete morele verval van onze
maatschappij is.
Jaren ’30 op herhaling
En zo werd wat als een korte mededeling over de aanhoudende inlogproblemen was bedoeld tot een
‘klaaglied’ over de buitengewoon zorgwekkende, zelfs angstwekkende tijd waarin we leven. Sommigen
zullen zeggen dat we niet bang moeten zijn, maar misschien is dat nu juist wèl nodig. Angst is niet altijd een
‘slechte raadgever’, want tot op heden weigeren grote aantallen mensen op te staan om uit alle macht te
proberen het tij nog te keren. Misschien zijn ze juist nog niet bang genoeg voor wat ons allemaal dreigt te
overkomen.
Immers, dezelfde elite in Brussel, Berlijn en Den Haag, die alle bestaande verdragen en afspraken heeft
gebroken om tot een geforceerde Europese superstaat te komen, wil ons in naam van hun heilige ‘eenheids’
doelstellingen dwingen ons land, onze grenzen, onze vrijheid, onze democratie, onze welvaart en onze
zelfstandigheid op alle gebieden op te geven. In de jaren ’30 van de vorige eeuw wilde bij onze Oosterburen
een andere groep die het hakenkruis als symbool had gekozen al eens hetzelfde doen, weet u nog?
Besluiten we met een eindtijd waarschuwing uit het enige Boek dat het ook wat profetieën over de toen nog
verre toekomst betreft tot nu toe volledig bij het rechte eind heeft gehad:
‘Terwijl zij zeggen: vrede en rust! overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf,
en zij zullen geenszins ontkomen.’ (1 Tess. 5:3)
De tekst heb ik voor de duidelijkheid gecorrigeerd naar wat er op basis van de grondtekst naar mijn mening
écht mee bedoeld wordt, namelijk niet zoals de NBV foutief stelt ‘als de mensen zeggen dat er vrede en
veiligheid is’, maar ‘als de mensen roepen om vrede en veiligheid’ (KJV: ‘safety’). Deze bekende tekst dient
dan ook als volgt te worden gelezen:
Terwijl zij zeggen: wij willen vrede en veiligheid!* (meer letterlijk ‘er zou vrede en veiligheid moeten
zijn’) overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins
ontkomen.
Doet deze roep om meer ‘vrede en veiligheid’ niet heel erg aan deze tijd denken?
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Inlogproblemen-Xandernieuws-na-5-dagen-nog-steeds-nietopgelost-door-Mijn-Domein
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De Heilige van de Dood groeit als kool (video)
De katholieke kerk in Mexico maakt zich grote zorgen, want de
bevolking beweegt steeds meer in de richting van een satanische
heilige. Volgens een duiveluitdrijver wordt het land overspoeld door
rituele satanische offeringen in de naam van Santa Muerte.
In Latijns Amerikaanse landen heeft de Katholieke Kerk een
behoorlijke vinger in de pap, simpelweg omdat een groot deel van
de bevolking katholiek is. De kerk wil er uiteraard alles aan doen om
die machtige positie te behouden en het allerlaatste waar zij op zit te wachten, is concurrentie.
Dat is precies wat ze nu voor de kiezen krijgen in het land dat bekendstaat om de vele buitenaardse
connecties en drugkartels. Het gaat dan natuurlijk over Mexico.
Volgens de katholieke kerk moeten we ons ernstige zorgen maken en wordt het land overspoeld door steeds
meer rituele satanische moorden.
Een bekende Mexicaanse duiveluitdrijver, de priester José Antonio Fortea, heeft hiervoor gewaarschuwd.
Deze man is al eerder bekend geworden met een duiveluitdrijving die hij voor het hele land organiseerde.
Waar Fortea voor waarschuwt staat bekend als de sekte van Santa Muerte, de heilige van de dood. Zij wordt
uitgebeeld als een skelet wat gekleed gaat als een bruid voor haar huwelijk. Sommige mensen zeggen dat
deze heilige dood terug gaat naar de dagen dat men menselijke offers bracht aan de Azteken goden. Als je
in die tijd werd geofferd, had je geluk, want het werd als een grote eer beschouwd.
Er duiken steeds meer verhalen op waarbij mensen op afgrijselijke
manieren worden gemarteld. Zo werd de 24-jarige ober Edwin
Juarez Palma geslagen, gewurgd en zijn nek doorgesneden met
een gebroken fles door aanhangers van Santa Muerte tijdens een
ceremonie, waarbij het de bedoeling was dat Palma zou veranderen
in een vampier. Men had hem onder valse voorwendselen naar
binnen gelokt volgens de politie en hem vertelt dat hij zou
deelnemen aan een ceremonie waardoor hij lid zou worden van een
satanische sekte die De Zonen van Baphomet 1 heet.
In plaats van de beloofde inwijdingsceremonie werd hij gedood met
de handen vastgebonden op de rug, nadat men tijdens de ceremonie tot de slotsom was gekomen dat het
beter was om hem te offeren zodat hij terug kon keren op aarde als een vampier. Ook de beruchte
Mexicaanse drugskartels maken gebruik van Santa Muerte om zo bescherming te krijgen tegen de politie en
de dood. Ze vragen het skelet om te waken over hun transporten en houden zich ook bezig met menselijke
offers om haar gunstig te stemmen.
De priester Fortea maakt zich ernstige zorgen omdat er een dramatische toename van het aantal Santa
Muerte aanbidders te ontwaren is.
En hoewel de kerk zelf beschikt over een heel arsenaal heiligen, hoort Santa Muerte daar formeel niet bij.
Zo worden kinderen enkele weken nadat ze in een katholieke kerk zijn gedoopt, ook nog eens gedoopt door
Santa Muerte. Dit gebeurt dan door een hogepriester of priesteres die heilig water over het kind sprenkelt
onder bijvoorbeeld het 22 meter hoge standbeeld van wat wij IJzeren Hein zouden noemen en wat men in
het Engels The Grim Reaper noemt, maar wat in werkelijkheid Santa Muerte voorstelt.
Hoe de kerk ook haar best doet om Santa Muerte letterlijk uit te drijven, deze heilige schijnt alleen maar
meer volgelingen te krijgen. Het zijn bovendien echt niet alleen misdadigers die Santa Muerte aanbidden.
Ook gewone mensen gebruiken deze dame voor van alles en nog wat. Omdat het een hele flexibele heilige
schijnt te zijn waarmee je alle kanten op kunt.
Op een Belgisch spirituele website wordt het als volgt verwoord:
Ondanks het feit dat we in de 21ste eeuw zijn beland, en intelligentie enorm is toegenomen, leven miljarden
mensen op deze planeet Aarde nog altijd met het bewustzijnsniveau van de allereerste Home erectus. Ik
schat het percentage rond de 99%.
Ik schreef reeds eerder dat er in deze knettergekke wereld, te midden van mensen, die denken dat ze
'wakker en ontslapen' zijn - daarmee bedoel ik: bij volle bewustzijn leven - de ene godsdienst iets vreemder,
of akeliger is ten opzichte van alle anderen. In Mexico, bijvoorbeeld, aanbidden miljoenen mensen geen
man-aan-het-kruis, of engelen die draken verslaan, noch heiligen die ons helpen in het terugvinden van
verloren voorwerpen, maar een 'Dode Heilige', een 'Santa Muerte'. Griezelig op het eerste zicht misschien,
en in jouw ogen belachelijk, of ridicuul, maar in hun ogen zijn al de andere religies met hun heiligen even
absurd. Je kunt het hen alleszins niet kwalijk nemen: indien we aldaar waren geboren en getogen, liepen we
misschien met dezelfde geloofsovertuigingen rond.
https://youtu.be/ILKnScNCJ-Y
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10447:de-heilige-dood-groeit-alskool&catid=37:wereld&Itemid=50
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Rusland behoedt de wereld voor een ramp
Toch wel verrassende berichten uit het Kremlin, waar de Russische
president Poetin meedeelt dat hij de bulk van zijn troepen zal
terugtrekken uit Syrië. En de werkelijke reden daarvoor is geen
geldgebrek zoals wordt gesuggereerd, maar waarschijnlijk de
manier om de wereld te behoeden voor een ramp.
Uiteraard wordt overal gespeculeerd over de beweegredenen van
Poetin om dit te doen. De gedrukte versie van de satirische website
Speld, pardon Telegraaf, heeft uiteraard het antwoord:
Zij vinden dat Poetin de indruk maakte dat het hier gaat om een impulsieve beslissing en dat hij dit besluit
heeft genomen omdat hij geen geld meer heeft om nog langer voor deze oorlog te betalen.
Nu is Poetin van alles in de schoenen schuiven, maar dat de man impulsief zou handelen, gelooft geen
mens. Als er één iemand opereert als een grootmeester op het schaakbord dan is hij dat wel.
Anderen, zoals de NOS, suggereren dat hij dit heeft gedaan om (zijn vriend) Assad onder druk te zetten.
Poetin heeft in ieder geval een plek weten te bemachtigen aan de onderhandelingstafel.
Bovendien, zo wordt er gezegd, heeft Rusland geleerd van ervaringen in Afghanistan en wil niet in een
langdurige oorlog in het Midden Oosten worden betrokken en in een fase terechtkomen waarbij er Russische
slachtoffers gaan vallen, waardoor de populariteit in eigen land van Poetin aangetast zou kunnen worden.
Nu is er wel iets gebeurd in Rusland wat op zich intrigerend genoemd zou kunnen worden en dat is dat de
baas van de Russische marine, Admiraal Viktor Chirkov, plotseling zijn ontslag heeft aangeboden vanwege
gezondheidsredenen en met onmiddellijk ingang wordt vervangen door Admiraal Vladimir Korolev.
Daarnaast zegt Rusland bewijs te hebben dat er zich Turkse troepen op Syrisch grondgebied bevinden. Dit
zegt de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov.
Lavrov zegt dat de Turken op een geniepige manier bezig zijn met gebiedsuitbreiding door zich op een
afstand van honderden meters van de Turkse grens in te graven op Syrisch grondgebied. Hij zegt verder dat
Turkije het recht claimt tot het instellen van wat men “safety zones” noemt op Syrisch grondgebied.
Met dit alles komt natuurlijk het accent te liggen op de vredesbesprekingen, waarbij duidelijk is dat er geen
plan B bestaat voor het geval deze besprekingen zouden mislukken.
Rusland zelf geeft als reden voor de terugtrekking van hun troepen uit Syrië dat ze erin geslaagd zijn om hun
doelstellingen te bereiken. En die waren het in het zadel houden van de Syrische president Assad en de
voorwaarden invullen voor vredesoverleg.
In plaats van een impulsieve beslissing lijkt dit wel degelijk een weloverwogen besluit, waarbij Poetin ervan
overtuigd is dat Assad voorlopig veilig genoeg is en wat er nu nog over is van de rebellen zelf wel kan
opruimen.
Als hij nu weggaat is het een succesverhaal en kan Rusland in Geneve een belangrijke rol spelen bij de
vredesonderhandelingen.
Ongetwijfeld zullen de acties van de psychopaat Erdogan ook een rol hebben gespeeld in de besluitvorming
van Poetin. Deze losgeslagen zelfbenoemde sultan is heel goed in staat om Rusland en daarmee ook de
rest van de wereld in een oorlog mee te sleuren.
Door nu de bulk van de Russische troepen weg te halen uit Syrië is er in ieder geval veel minder kans op
“ongelukken” met het doorgedraaide Turkije van Erdogan en dat is dan ook weer te danken aan de strategie
van de man die door de Westerse pers nog steeds door het slijk wordt gehaald, maar die de wereld, voor dit
moment, waarschijnlijk heeft behoed voor een enorme ramp.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10449:rusland-behoedt-de-wereldvoor-een-ramp&catid=37:wereld&Itemid=50

Vermijd Frankrijk waar mogelijk
Alhoewel we ogenschijnlijk in één Europa leven, maakt het in de
praktijk wel degelijk verschil in welke van de lidstaten je verblijft.
Eén van de meest repressieve om in te wonen en/of verblijven, is
Frankrijk, dat niet alleen de noodtoestand in stand laat, maar
bovendien nog veel meer beknottende wetgeving gaat invoeren.
Vorige maand werd duidelijk hoe Apple in Amerika weigert om de
iPhone van de gedoodverfde terrorist Sayed Farook te kraken voor de FBI. De zaak is inmiddels voor een
rechter geweest die Apple heeft bevolen mee te werken. Apple weigert nog steeds en is in beroep gegaan.
In Frankrijk kan iets dergelijks binnenkort niet meer voorkomen als de nieuwe voorgestelde wetswijzigingen
worden ingevoerd.
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Wetgeving die technische bedrijven zal verplichten mee te werken met de autoriteit om hun apparaten te
ontsluiten en alle daarop staande informatie te overhandigen aan de overheid.
De wetswijziging is ingediend door de Franse Minister van Justitie, Jean-Jaques Urvoas. De wet heeft een
eerste stemming in het parlement al overleefd met 474 stemmen voor en 32 tegen.
De zaken worden in Frankrijk gewoon omgedraaid. Als de overheid iets wil weten wat opgesloten en
beveiligd zit in een bepaald apparaat dan is het aan het technische bedrijf om dat op te lossen. Zij zijn
wettelijk verplicht om mee te werken.
Wanneer ze weigeren om de overheid van dienst te zijn, kunnen ze rekenen op een boete van tenminste
350.000 Euro en vijf jaar gevangenisstraf voor de leidinggevenden van het bedrijf dat weigert om mee te
werken.
Wanneer Apple dus na introductie van deze wet in Frankrijk zou zijn gevestigd, gaat de CEO van Apple, Tim
Cook, daar voor vijf jaar het cachot in.
Daarnaast is er in de nieuwe wet een voorziening voor het geven van een boete van 15.000 Euro en twee
jaar gevangenisstraf voor iedereen die weigert om gegevens met de overheid te delen.
De Franse wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar niemand twijfelt eraan of deze wet zal
worden ingevoerd. De Franse bevolking in de tussentijd? Als we de mainstream media moeten geloven die
er simpelweg niet over berichten, wordt het dus slaafs ondergaan door de Fransen. Daar is echter geenszins
sprake van. De Fransen zijn boos, gaan massaal de straat op en maken duidelijk dat alles wat er in de
huidige afgekondigde en verlengde noodtoestand doorheen wordt gedrukt, ze te ver gaat.
In Engeland werkt de overheid aan soortgelijke wetgeving. Een voorgestelde wet moet het mogelijk maken
dat zogenaamd end-to-end encryptie wordt verboden op populaire toepassingen zoals WhatsApp, iMessage
en FaceTime. Bedrijven zoals Apple zullen op deze manier worden gedwongen om hun complete software
te herschrijven om de overheid in staat te stellen burgers te kunnen bespioneren. Ook worden technische
bedrijven verplicht om achterdeuren in te bouwen zodat de overheid ten alle tijden toegang tot gegevens kan
krijgen.
Via ziekmakende False Flag operaties in Parijs heeft de Franse overheid het voor elkaar gekregen om zo
goed als permanent de noodtoestand af te kondigen. Politie en andere overheidsinstanties die zonder enige
rechterlijke tussenkomst huizen mogen binnenvallen en mensen opsluiten.
Daarnaast wordt er nog meer draconische wetgeving geïntroduceerd. Overheden zijn monsterlijke
gedrochtengeworden die in dienst van de corporate elite steeds verder de duimschroeven aandraaien en
ons steeds meer vrijheden afnemen.
Nog steeds zijn er naïeve zielen die denken dat ons democratische systeem wel goed werkt, maar dat er
alleen wat verkeerde mensen op bepaalde plekken zitten. Word wakker, wanneer je de huidige club naar
huis stuurt, zijn ze binnen de kortste keren vervangen door een nieuwe club die net zo erg is of nog erger.
Het democratische systeem gaat pas weer werken als je mensen hebt die bereid zijn zich in te zetten voor
de bevolking die ze vertegenwoordigen. Helaas zijn die mensen op de vingers van een hand te tellen en
bestaat het gros uit carrièrejagers die het liefst ieder jaar naar de Bilderbergconferentie gaan om de hielen
van de elite te likken.
Frankrijk loopt op dit moment voorop in de parade van de NWO.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10437:vermijd-frankrijk-waarmogelijk&catid=37:wereld&Itemid=50

Een bijna kokende rivier ontdekt in het Amazone-gebied
Dit bericht werd gepost in ActueelDiverse artikelen on 15
2016 by Silvia Videler

maart

De wereld is een om zijn as draaiend commercieel pretpark. God is dood,
geweld gewoon, de poen in handen van 200 rijke families, het MiddenOosten een kalifaat, Mohammed afwezig, het werk wegbezuinigd, de pers
een PR-machine. Dada2.0 speurt naar wat anders; vrijheid, fantasie,
..verbeelding. Mail naar docwerk@planet.nl. dinsdag 15 maart 2016
Een bijna kokende rivier in de Amazone
In Peru is een kokende rivier ontdekt met een temperatuur van 85 graden. Het hete rivierwater doodt al het
leven dat er in terecht komt. De Amerikaanse student Andrés Ruzo was in de zijtak van de Amazone in
Peru op zoek naar geothermie. Warmte heeft hij in ieder geval gevonden. Hij vloog op Pucallpa en toen was
het nog twee uur rijden op een motor naar de Rio Pachitea, een zijtak van de Amazone. Volgens de National
Geographic is er sprake van een non-volcanic, geothermal feature flowing at anomalously high rates.
-Gewoon doorlopen, …allemaal Ted Talk
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’s Werelds grootste herverzekeraar: ECB berooft Europeanen van hun recht en spaargeld
‘Vooral de armeren worden getroffen – Het recht van de mensen wordt stap voor stap afgebroken’ – Oorlog
ECB tegen gewone man gaat op 21 maart nieuwe fase in: Jonge gezinnen en ouderen wordt onmogelijk
gemaakt hypotheek af te sluiten
Het typisch Italiaanse geldbeleid van Mario Draghi zorgt ervoor dat
met name Noord- en West Europeanen stap voor stap steeds armer
worden. De CEO van de grootste herverzekeraar ter
wereld Münchener Rück uit zware kritiek op de Europese Centrale
Bank en op de regering in Berlijn (en daarmee ook in Den Haag)
vanwege het gevoerde rentebeleid, dat hij ‘het einde van de
geldpolitiek’ noemt. Volgens topman Nikolaus von Bomhard is de
koers van ECB-president Mario Draghi extreem schadelijk voor met
name de Noord Europeanen, die hun spaargeld, welvaart,
koopkracht en pensioenen zien verdampen, enkel omdat de Italiaan Draghi de zuidelijke schuldenstaten –
waaronder zijn failliete thuisland- met maandelijks € 20 miljard overeind probeert te houden.
‘De bijwerkingen (van het ECB-beleid) hebben een afschuwelijke omvang bereikt,’ waarschuwde Von
Bomhard met niet mis te verstane termen. ‘Hier is alles uit de hand gelopen.’ Tevens noemde hij het een
raadsel waarom de ECB nog meer leningen wil opkopen. De centrale bank heeft nu al 25% van alle gedekte
leningen in zijn bezit, en zal al snel 10% van alle Europese staatsobligaties hebben opgekocht.
De Duitse regering zou tegen dit kapitaal- en welvaartverwoestende beleid in verzet moeten komen, vindt
Von Bomhard, maar laat dat tot nu toe na, iets wat hij als ‘vreemd’ omschreef. Alleen hedge- en
staatsfondsen zijn in staat de lage –zelfs nul en negatieve- rente te ontlopen. ‘Getroffen worden de armeren,
die dat niet kunnen.’ De topbestuurder ziet dat het recht van de gewone man stap voor stap wordt
afgebroken. ‘Dat stemt ons zeer bezorgd.’
Tevens wijst hij erop dat de huidige politici niet in staat blijken om crises te bezweren. Hij twijfelt openlijk of
de uitgangspunten van de regering Merkel in de vluchtelingencrisis nu wel zo wijs zijn. (1)
Jonge gezinnen en ouderen kunnen vanaf 21 maart amper meer hypotheek krijgen
De oorlog die de ECB namens de banken en andere grote financiële spelers tegen de doorsnee Europeaan
voert gaat op 21 maart een nieuwe fase in, als er een nieuwe EU richtlijn in werking treedt waarmee het
jonge gezinnen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om nog een hypotheek af te sluiten. De banken gaan
vanaf die datum niet enkel kijken of mensen hun maandelijkse lasten kunnen betalen, maar ook of hun
financiële vooruitzichten wel goed genoeg zijn, vooral als de rente in de toekomst weer zou gaan stijgen.
De nieuwe regels zouden zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen een te hoge hypotheek afsluiten, maar
zullen er volgens critici toe leiden dat enkel nog grootverdieners tussen de 30 en 50 jaar aan de normen voor
het krijgen van een hypotheek zullen kunnen voldoen. Jonger dan 30 en ouder dan 50? Dan zult u een eigen
of nieuwe woning zo goed als zeker op uw buik kunnen schrijven.
De rem op leningen / kredieten / hypotheken die aan burgers worden verstrekt, bevestigt dat het nulrentebeleid van de ECB uitsluitend is bedoeld om –naast het in stand houden van de nog altijd veel te hoge
staatsuitgaven van bankroet Zuid Europa- de grote beleggers en topmanagers van banken en
investeringsfirma’s te spekken.
Bijna nergens in Europa is de woningmarkt zó overspannen als in ons land. Door de hypotheekrenteaftrek
zijn de prijzen van huizen jarenlang kunstmatig de hoogte in gedreven. Mensen sloten torenhoge
hypotheken af met het door de banken gestimuleerde valse idee dat hun huizen vanzelf meer waard zouden
worden. Nu de huizenmarkt sinds het begin van de financiële crisis compleet is ingezakt –met slechts af en
toe een kortdurend herstel tussendoor- ziet het er voor de Nederlandse hypothekenmarkt en daarmee
potentiële woningbezitters bijzonder slecht uit.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Parlementslid: “Geheimzinnige Bilderberggroep spant samen tegen Britse kiezers”
in: Buitenland Robin de Boer 15 maart 2016
Het feit dat buitenlandse leiders zich bemoeien met het
EU-referendum
bewijst dat
de
geheimzinnige
Bilderberggroep ‘samenspant’ tegen de Britse kiezers.
Dat stelt een Brits parlementslid, zo schrijft de Belfast
Telegraph. De internationale groep – bestaande uit
politici, zakenmagnaten en wetenschappers – houdt ieder jaar achter gesloten deuren een conferentie.
Volgens één theorie wordt de groep geleid door een ras mensachtige wezens dat afstamt van hagedissen.
Tory-parlementslid Philip Hollobone meent dat de groep het referendum probeert te beïnvloeden. De
eurosceptische minister Chris Grayling waarschuwde buitenlandse leiders zich niet te bemoeien met de
volksraadpleging.
Koningin
“Onze koningin zou geen mening moeten hebben over belangrijke aangelegenheden zoals het EUreferendum,” zei Hollobone. “Het is onacceptabel dat leden van het parlement buitenlandse leiders
aanmoedigen om te reageren op het EU-referendum.”
“Laat dit niet duidelijk zien dat de internationale Bilderberggroep samenspant tegen het Britse volk?” vroeg
hij zich af. Hij deed zijn uitspraken nadat The Sun de volledige voorpagina had ingeruimd voor de
mededeling dat de vorstin voor een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU is, de zogeheten Brexit.
Volgens het tabloid had Elizabeth tijdens een lunch op Windsor Castle, vijf jaar geleden, tegenover
toenmalig vicepremier Nick Clegg haar onvrede uitgesproken over de federalistische koers van de EU. De
krant baseerde zich op een anonieme ‘hooggeplaatste’ bron. De eurogezinde Clegg zei zich hier niets van
een eurosceptische tirade te kunnen herinneren en ook het paleis ontkende het ten stelligste.
Obama
De Amerikaanse president Barack Obama gaat volgende maand naar Londen om de Britten ervan te
overtuigen in de EU te blijven, meldt de krant The Independent op gezag van bronnen in Downing Street.
Voorstanders van een Brexit zijn woedend over het vooruitzicht dat Obama zich met de campagne gaat
bemoeien. Parlementslid Peter Bone zei: “Waarom zou president Obama Groot-Brittannië vertellen of we
een deel van een Europese superstaat moeten zijn of een onafhankelijke natie? Hij moet zijn commentaar
en zijn ideeën voor zichzelf houden.” Zowel minister van Financiën George Osborne als oud-staatssecretaris
van Financiën Ed Balls hebben in het verleden deelgenomen aan de Bilderbergconferentie.
[Belfast Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/parlementslid-geheimzinnige-bilderberggroep-spant-samen-tegen-britse-kiezers/

Dit ‘superfruit’ kan de strijd aangaan met Alzheimer
in: Gezondheid Robin de Boer 15 maart 2016
Laat je geheugen je in de steek? Eet dan vaker blauwe
bessen.
Wetenschappers
van
de Universiteit
van
Cincinnati zeggen dat het ‘superfruit’ kan helpen in de strijd
tegen Alzheimer. De onderzoekers voerden twee onderzoeken uit. Tijdens het eerste onderzoek kregen 47
mensen van 68 jaar of ouder met cognitieve beperkingen 16 weken lang een dagelijkse dosis blauwe
bessen in poedervorm of een placebo.
Naderhand waren de cognitieve prestatie en hersenfunctie van de proefpersonen verbeterd en ook werd er
bij hen meer hersenactiviteit gemeten. Bovendien was hun geheugen verbeterd en konden ze makkelijker
op bepaalde woorden komen, aldus hoofdonderzoeker Robert Krikorian.
Visolie
Tijdens het tweede onderzoek kregen 94 mensen tussen de 62 en 80 jaar met een verslechterd geheugen
blauwe bessen in poedervorm, visolie, poeder en visolie of een placebo.
Bij de mensen die poeder of visolie kregen werd enige cognitieve verbetering geconstateerd, maar het
geheugen verbeterde nauwelijks. Dat kwam volgens Krikorian mogelijk omdat deze deelnemers minder
ingrijpende cognitieve problemen hadden.
Kleur
“Bij sommige volwassenen kunnen blauwe bessen het geheugen en de cognitieve functie zeker verbeteren,”
zei hij. Het geheim zit ‘m interessant genoeg mogelijk in de kleur van het fruit. Anthocyanen geven blauwe
bessen hun kleur. Het zijn antioxidanten waarvan is aangetoond dat ze de cognitieve functie bij dieren
verbeteren. Blauwe bessen bevatten vitamine C, vezels en mangaan en zorgen voor sterke botten. Ze
verlagen de kans op hartziekte, kanker en dus zelfs Alzheimer.
[ACS] http://www.ninefornews.nl/dit-superfruit-kan-de-strijd-aangaan-met-alzheimer/
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Mogelijk binnenkort tweede Fukushima
Zoals telkens weer blijkt uit de menselijke geschiedenis zijn wij een
bijzonder hardleers ras, dat gewoon keer op keer dezelfde fouten
blijft maken.
Zo kan het dat misschien binnen niet al te lange tijd een Japanse
kerncentrale wordt opgestart die zich bovenop een actieve breuklijn
bevindt.
Eén van de grootste rampen die de mensheid ooit heeft getroffen is
de verwoesting van de kerncentrales in Fukushima, nu precies vijf
jaar geleden.
De werkelijke gevolgen van deze ramp worden voor het grootste deel in de bekende doofpot bewaard en
niemand weet wat voor consequentie deze gebeurtenis zal hebben voor de mens op de langere termijn.
Bekend is inmiddels wel dat bij Fukushima de brandstofstaven door de opslagruimte in de reactoren zijn
gesmolten en niemand enig idee heeft waar ze zich nu bevinden. Tepco heeft inmiddels robots ontwikkeld
die onder water kunnen zwemmen en in beschadigde tunnels langs obstakels kunnen manoeuvreren. Deze
robots zijn nu op zoek naar de brandstofstaven.
Na de ramp bij Fukushima werd Japan overstroomd door protesten om in ieder geval voorlopig vier jaar lang
niets te doen met kerncentrales, een zogenaamd moratorium. Dit moratorium echter is inmiddels alweer
opgeheven, ondanks de enorme tegenstand en in augustus vorig jaar werden de eerste kerncentrales
opnieuw opgestart.
Daar zal het uiteraard niet bij blijven, ook andere kerncentrales willen zo snel mogelijk weer gaan
produceren en onder hen bevindt zich mogelijk de nieuwe Fukushima.
Dan praten we in dit geval over de Shika kerncentrale in het westen van het land. Ook deze kerncentrale is
na de ramp met Fukushima stilgelegd.
Echter, op 16 juli 2012 toonde een onderzoek van de Japanse overheid aan dat er een aanzienlijke
mogelijkheid bestond dat de breuklijn die onder de kerncentrale loopt, actief zou kunnen zijn.
De aardkorst bestaat uit tektonische platen die ten opzichte van elkaar bewegen. Al het land op Aarde rust
op grote platen of schollen van de aardkorst die altijd in beweging zijn (zie Platentektoniek). Sommige platen
bewegen naar elkaar toe, terwijl anderen van elkaar af drijven. De gebieden waar de platen tegen elkaar
liggen worden ook wel breuklijnen genoemd. Het zijn ook juist deze breuklijnen waarlangs veel aardbevingen
plaatsvinden.
De eigenaar van de centrale, de Hokuriku Electric Power Company, beweerde in 1997 dat deze breuklijn
niet actief was. Het is in Japan wettelijk niet toegestaan om kerncentrales te bouwen op actieve breuklijnen.
Nu is er afgelopen week een rapport verschenen van de Japanse toezichthouder op kernenergie, Nuclear
Regulation Authority (NRA), waarin is bevestigd dat de breuk onder reactor 1 waarschijnlijk actief is en dat
twee breuken onder reactor 2 mogelijk actief zijn.
Hokuriku heeft ondertussen een aanvraag ingediend om reactor 2 weer te mogen opstarten en men
verwacht een dergelijk verzoek ook binnenkort voor reactor 1.
Heel binnenkort zal de NRA een besluit moeten nemen of de breuk onder reactor 1 wel of niet actief is en de
toestemming voor opstarten zal daar uiteraard van afhangen.
Dat zou tenminste de normale gang van zaken moeten zijn, maar we praten hier over Japan. Het land dat
een overheid heeft die de bevolking de raad geeft zich niets aan te trekken van de ramp bij Fukushima
en adviseert om te glimlachen en om veel bier te drinken als remedie tegen mogelijke schadelijke gevolgen
van de ramp.
Het land waar een bedrijf als Tepco, eigenaar van Fukushima, er jarenlang in is geslaagd om de werkelijke
situatie in Fukushima voor de buitenwereld verborgen te houden en daarbij de levens van miljoenen mensen
in gevaar te brengen.
Het is dan ook niet onaannemelijk om er vanuit te gaan dat het uiteindelijke besluit van de NRA betreffende
de breuk onder de kerncentrale zal worden beïnvloed door een contante geldtransactie onder de tafel.
Vol spanning wachten we op dit definitieve besluit en wanneer de NRA mocht besluiten dat de breuk niet
meer actief is, wordt het misschien hoog tijd dat iemand hen informeert over de komst van een minizonnestelsel en een nog veel grotere toename van aardbevingen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10446:mogelijk-binnenkort-tweedefukushima&catid=37:wereld&Itemid=50
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