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Zo wil extreemlinks Amerika en Europa in totale chaos en anarchie te storten
Linkse partijen in Duitsland willen grenzen volledig openzetten en tientallen miljoenen moslims toelaten, en
hen genoeg geld geven om hun eigen steden na te bouwen – ‘Wereldregering pas mogelijk als Amerika en
Europa zijn ingestort’
Het grootste gevaar voor onze vrijheid en toekomst, en zelfs
onze levens, komt (weer) van links. Afbeelding rechts: Deze
linkse dame wil liever verkracht worden door migranten, dan in
het gezelschap verkeren van Duitse ‘racisten’.
Diverse extreemlinkse bewegingen en groepen dreigen zowel
Amerika als Europa in totale chaos en anarchie te storten met
hun gewelddadige demonstraties. Zo proberen ze de vrijheid
van meningsuiting te vernietigen, zodat de geïntimideerde
burgers niet langer op partijen en politici durven stemmen die
hun landen en volken willen beschermen tegen het migranten-massavernietigingswapen, waardoor de
Westerse cultuur volledig overlopen dreigt te worden door hordes gelukszoekers en criminelen. De
ultralinkse Duitse Antifa groep –heimelijk gefinancierd door de sociaaldemocraten- propageert sinds vorig
jaar zelfs letterlijk de ‘Volkstod’ van de Duitsers en Europeanen door het toelaten van tientallen miljoenen
moslims te eisen.
Het idee om ons continent te bevolken met ontelbare aantallen moslims en hen alle middelen te geven om
hun eigen steden te na te bouwen, komt uit de kokers van Ulrike Guérot, voormalig leider van de Europese
tak van de beruchte NWO-organisatie Council on Foreign Relations, en de gelauwerde linkse auteur Robert
Menasse. Hun grote droom voor de mensheid is het ‘wereldwijde nomadendom’: ieder mens zou het recht
moeten krijgen om waar dan ook te gaan wonen en daar zijn eigen cultuur te houden.
Integratie is niet langer nodig, want immigranten moeten overal onmiddellijk dezelfde rechten krijgen als de
autochtone bevolking, en zelfs alle (financiële) middelen krijgen om hun eigen steden na te bouwen. Europa
krijgt dan bijvoorbeeld volledig islamitische steden zoals Nieuw-Aleppo, Nieuw-Kundus en Nieuw-Ankara,
betaald met ons belastinggeld. Hèt instrument om dit te realiseren? Een Europese superstaat, een EUregering in Brussel, en totaal ontmachtigde nationale parlementen die niets meer over hun eigen landen te
zeggen zullen hebben.
‘Gezuiverd’ geïslamiseerd continent ontdaan van christendom en Jodendom
De bedenkers van dit krankzinnige plan wijden geen woord aan de parallelle samenleving die is ontstaan
door het toelaten van miljoenen moslims tot Europa, waardoor al in honderden Europese steden ‘no-go’
zones zijn ontstaan waar criminele bendes het voor het zeggen hebben, veelal de Sharia heerst, en de
politie amper meer durft te komen. Over de wrede islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom in het
Midden Oosten en Afrika wordt al helemaal niet gerept; mogelijk is een volledig van het christen- en ook
Jodendom ‘gezuiverd’ continent nog steeds een stille wens van de linkse dromers voor het nieuwe Europa
Eurabië zoals hen dat voor ogen staat. (1)
Ondergaat Wilders hetzelfde lot als Pim Fortuyn?
In Nederland beperkt ‘links’ (waar inmiddels ook veel christendemocraten en liberalen onder vallen) zich
hoofdzakelijk nog tot het verketteren en gerechtelijk vervolgen van PVV-leider Geert Wilders vanwege
discriminatie en racisme, enkel omdat hij zich als enige politicus verzet tegen de massa immigratie en
islamisering van Europa, en mede om die reden tegen het overdragen van alle nationale macht aan Brussel
is. Een plaatselijke PvdA politicus die hem op het internet een kogel toewenste, moest aftreden. Hij had
echter slechts openlijk verwoord waar veel ‘linksen’ heimelijk van dromen, namelijk dat Wilders hetzelfde lot
ondergaat als Pim Fortuyn.
Links eist openlijk dood Duitse volk en massaverkrachtingen blanke meisjes
Bij onze Oosterburen gaat anti-sociaal links al veel harder tekeer. Gewelddadige demonstraties, aanvallen
op de politie, geplunderde winkels, geblokkeerde straten, brandende auto’s, doodsbedreigingen en
aanslagen op politici van de vrijheidspartij Alternative für Deutschland, spandoeken waarin de dood van het
totale Duitse volk wordt geëist en zelfs massaverkrachtingen van zoveel mogelijk blanke meisjes door
moslimmigranten wordt toegejuicht – het mag allemaal, het wordt allemaal toegestaan, geen lid van de
gevestigde orde in politiek en media die zich er openlijk tegen uitspreekt. Sterker nog, onlangs bleek uit
gelekte documenten dat de anarchistische Antifa beweging achter de schermen wordt gesteund en
gefinancierd door de sociaaldemocratische regeringspartij SPD, de Duitse PvdA.
De reguliere media staan op enkele uitzonderingen na volledig aan de kant van ‘links’. Zo worden linkse
relschoppers doorgaans enkel ‘activisten’ of ‘demonstranten’ genoemd, en worden bij rechtse demonstraties
al heel snel termen ‘racisten’ en ‘neonazi’s’ gebruikt – allemaal bedoeld om de bevolking te misleiden en te
manipuleren.
In de door de Sovjets bezette DDR werd er een speciale onderscheiding uitgereikt aan een ‘activist van de
socialistische arbeid’. Vanaf 1949 was 13 oktober de ‘dag der activisten’. In het Woordenboek van de
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Pedagogiek (Böhm/Hehlmann, 2006) ontmaskert het ‘loze activisme’, dat meer waarde hecht aan ‘hart en
hand’ dan aan het ‘hoofd’, dus het verstand – een omschrijving die naadloos van toepassing is op de linkse
activisten die het oorspronkelijk vrije en democratische Europa in korte tijd met massa immigratie proberen
te vernietigen, en willen vervangen door een totaal geïslamiseerde socialistische ‘’heilstaat’. (2)
‘Er breekt een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog uit’
Niet alleen in Europa. Extreemlinkse, door de beruchte ‘tijgerhaai’ miljardair George Soros -die ook in
Brussel een grote vinger in de pap heeft- gefinancierde actiegroepen zouden volgens Infowars en Breitbart
wel eens een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog kunnen ontketenen met hun gewelddadige demonstraties
tegen Donald Trump en zijn miljoenen kiezers. Ook in de VS mogen linkse ‘activisten’ Trump en zijn
supporters ongestraft bedreigen met de dood, zonder dat het hen op vervolging of zelfs maar een
veroordeling door de regering Obama komt te staan.
Daarom vaardigde Infowars gisteren een ‘Emergency Alert’ uit voor een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog
die dreigt uit te breken als de gewelddadige linkse groepen hun gang kunnen blijven gaan. ‘Rapporten van
de CIA en Universiteiten geven dit toe,’ aldus voorman Alex Jones. ‘Maar voordat ze Amerika in deze
gezamenlijke fascistische wereldregering kunnen brengen, moeten ze de VS en Europa eerst laten instorten.
In Europa begon dat met de Arabische Lente.’
Linkse terreurgroepen proberen VS en Europa in chaos te storten
George Soros is de kwade genius achter en financier van meer dan 50 extreemlinkse groepen zoals
BlackLivesMatter. Ook in Amerikaanse steden vallen deze meestal zeer gewelddadige groepen Trumpsupporters en politieagenten aan. Met behulp van Soros en de regering Obama worden zwarten opgehitst
tegen blanken, waardoor er –ook volgens de statistieken- een ware misdaadexplosie van zwart tegen blank
is ontstaan.
Zoals in Europa valselijk de schuld van alle onrust wordt gegeven aan de AfD, aan het Front National, aan
de PVV, aan Pegida, zo is in Amerika uitsluitend Donald Trump de gebeten hond. De door links
veroorzaakte chaos wordt vervolgens gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te beperken tot de politiekcorrecte mening. Alles wat tegen immigratie, tegen islamisering en tegen het uitwissen van de grenzen ten
gunste van een superstaat en weredlregering is, wordt geïntimideerd, bedreigd, gedemoniseerd,
aangevallen en/of voor de rechtbank gesleept. (4)
‘Dit is een vorm van terrorisme. De vrijheid van meningsuiting wordt geterroriseerd... De door de globalisten
gesteunde linkse groepen hebben de hel doen losbarsten,’ waarschuwt Jones. ‘Dit is precies wat de Nazi’s
deden in de 5 jaar dat ze aan de macht kwamen: mensen in elkaar slaan, hen intimideren, demonstranten
met een afwijkende mening aanvallen... De boodschap van deze groepen is: doe wat WIJ willen, onderwerp
je aan ONS en ONZE mening, want anders pakken wij jullie keihard aan.’ (3)(4)(5)
Xander (1) KOPP ; (2) KOPP ; (3) Infowars ; (4) Infowars ; (5) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Zo-wil-extreemlinks-Amerika-en-Europa-in-totale-chaos-enanarchie-te-storten

Erdogan ontpopt zich als ware dictator, bestempelt journalisten en leraren als terroristen
Angstwekkende parallel met opkomst Adolf Hitler: Europa doet hetzelfde met Erdogan als met de toenmalige
Nazi-dictator, namelijk hem zoveel mogelijk ruimte en begrip geven
Wat zegt het over de Brusselse leiders dat men uitgerekend deze
dictator koste wat het kost bij de EU wil hebben?
We noemden hem jaren geleden al een dictator, toen die benaming
in bijna heel politiek Den Haag ‘not done’ was, want Turkije was
immers een democratisch land dat lid is van de NAVO en straks ook
lid van de EU moet worden. Maar inmiddels kunnen zelfs de meest
linkse politiek-correcte kopstukken er niet omheen: Recep Tayyip
Erdogan heeft zich als een ware dictator ontpopt, eentje die
journalisten en leraren inmiddels letterlijk ‘terroristen’ noemt als ze
ook maar iets negatiefs schrijven over hem, zijn beleid en/of de
islam. En uitgerekend deze moslimdespoot staat bovenaan het verlanglijstje van Brussel om te worden
ingelijfd in de EU. Waarmee opnieuw alles gezegd is over het democratische gehalte aldaar, of beter
gezegd: het volledig ontbreken daarvan.
‘Het is niet enkel de persoon die de trekker overhaalt, maar degenen die het mogelijk maakten die als
terroristen zouden moeten worden bestempeld, ongeacht hun titel,’ verklaarde Erdogan afgelopen maandag.
Daarmee probeerde hij het parlement zover te krijgen om journalisten, politici, academici, activisten en zelfs
leraren onder de ‘anti-extremisme’ wetten van Ankara te laten vallen.
Wie nu nog steeds niet een beangstigende parallel met de opkomst van Hitler-Duitsland ziet, heeft tijdens de
belangrijkste geschiedenislessen op school voortdurend zitten slapen.
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Journalisten, leraren, politici, die tegen Erdogan zijn, ‘terroristen’
Nog voordat de dreun van de meest recente terreuraanslag in de Turkse hoofdstad was uitgegalmd, stond al
vast dat Erdogan de Koerden de schuld zou geven. Inmiddels heeft de regering bijna 50 mensen die
‘vermoedelijke banden’ met de Koerdische PKK hebben gearresteerd. Ook zou de aan de PKK gelieerde
TAK de aanslag, die een vergelding zou zijn geweest voor de door de NAVO en de EU gesteunde Turkse
uitroeiingsoorlog tegen de Koerden, hebben opgeëist.
Het gaat Erdogan allemaal niet snel genoeg, reden waarom hij vandaag parlementariërs min of meer beval
om zo snel mogelijk een besluit te maken over het opheffen van de immuniteit van journalisten, leraren en
politici, zodat die alleen al vanwege het uiten van een politiek-incorrecte mening kunnen worden
gearresteerd en vastgezet vanwege het ‘aanzetten tot terrorisme’.
Erdogan doet wat hij wil, niet enkel in Turkije, maar ook in Europa. Zelfs de officiële gerechtelijke EUinstantie Eurojust waarschuwde onlangs dat hij zich aan niet één afspraak met Europa heeft gehouden, noch
dit in de toekomst zal doen.
Steunpilaar van ISIS laat journalisten die erover schrijven arresteren
In eigen land arresteerde hij twee van de bekendste journalisten, en was hij onbeschaamd genoeg om hen
te beschuldigen van het ‘doelbewust steunen van een terreurorganisatie’. Dat was nu juist precies waar de
journalisten over hadden geschreven, en wat door tal van onafhankelijke collega’s –waaronder de gevierde
‘Pulitzer prijs’ onderzoeksjournalist Seymour Hersh- onomstotelijk werd bewezen, namelijk dat Erdogan zèlf
het terrorisme steunt en mede verantwoordelijk is voor het ontstaan, bewapenen en financieren van ISIS.
Maar alleen al een cartoon van Erdogan tekenen en op Facebook plaatsen kan je een arrestatie en
rechtszaak opleveren, zoals een arts ondervond. De Turken zijn inmiddels zo bang voor hun leider, dat een
vrachtwagenchauffeur onlangs zijn eigen vrouw aanklaagde nadat zij de president had uitgescholden toen
ze naar een van zijn TV-toespraken keek.
De islamistische despoot, die zich steeds vaker profileert als de échte Kalief van de hele moslimwereld,
wachtte niet op toestemming van het parlement, maar arresteerde drie academici voor het ‘verspreiden van
terroristische propaganda’. Hun enige ‘fout’ was dat ze samen met zo’n 2000 collega’s in een petitie openlijk
hadden opgeroepen om de belegering (en beschietingen) van Koerdische steden in het zuidoosten van
Turkije te stoppen. Erdogans reactie? ‘Ze zullen de prijs van hun verraad betalen.’
Een paar dagen geleden spraken enkele advocaten hun steun uit voor de gearresteerde academici. Gisteren
werden ook zij gearresteerd. Een Britse docent aan de universiteit van Bilgi, die naar de rechtbank ging om
hen te steunen, onderging hetzelfde lot.
Aanslagen komen Erdogan zeer goed uit
Erdogan heeft in eigen ogen echter nog lang niet genoeg macht. In april gaat hij zijn lang gekoesterde wens
om zichzelf nog veel meer bevoegdheden te geven er doorheen drukken. Daarvoor wil hij letterlijk de
grondwet herschrijven. Natuurlijk beweert hij dat het parlement ‘een sleutelrol’ blijft vervullen, maar wat zegt
dat als de president de op twee na grootste partij van zijn immuniteit wil beroven, zodat hij deze kan
vervolgen vanwege ‘terrorisme’.
Nihat Ali Ozcan van de Economic Policy Research Foundation in Ankara zei tegen Bloomberg dat ‘Erdogan,
zolang hij de PKK keihard blijft aanpakken, in zijn campagne voor een presidentieel systeem profijt kan
hebben van de groeiende nationalistische reacties.’
Ozcan zag zelf de achterliggende waarheid van zijn woorden niet in, namelijk dat de Turkse president maar
wat blij is met de vele zelfmoordaanslagen in zijn land. Die spelen zijn honger naar de absolute macht enkel
in de kaart. Boze (?) tongen beweren zelfs dat de overheid zèlf achter deze aanslagen zit, of ze op zijn minst
niet in de weg heeft gestaan. Het geeft in ieder geval zeer te denken dat Erdogan zijn oorlog tegen de
Koerden tegenover het Westen verpakte in de glasharde leugen dat hij tegen ISIS zou vechten.
Flashback naar jaren ’30 – ook nu dreigt een wereldoorlog
Tel daarbij op de gemanipuleerde en gesaboteerde recente Turkse verkiezingen, en we zien een
angstwekkende flashback naar de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen bij onze Oosterburen een man op
vergelijkbare wijze met aanvankelijk de steun van weinigen aan de macht kwam, en zichzelf vervolgens stap
voor stap dictatoriale bevoegdheden liet geven, daarbij intimidatie, geweld, moord, leugenpropaganda,
pogroms en false-flag aanslagen (Reichstag in Berlijn) niet schuwend.
Omdat Europa exact dezelfde fout maakt als toen, namelijk zo aardig en begripvol mogelijk zijn voor deze
dictator, en hem zoveel mogelijk ruimte gevend, voorspellen wij, als Erdogan nog een paar jaar ongestoord
zijn gang kan gaan, eenzelfde verschrikkelijke apotheose als toen, namelijk een verwoestende
Wereldoorlog. Alleen zal het aantal slachtoffers nu een veelvoud bedragen, ook in Europa. Daar kunnen we
in toekomstige geschiedenisboeken –als die ooit nog geschreven worden- dan ‘met dank aan de EU’ en
helaas ook aan de huidige Nederlandse regering onder schrijven.
Xander** - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Erdogan-ontpopt-zich-als-ware-dictator-bestempelt-journalistenen-leraren-als-terroristen
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Het Bahá'í-geloof : het universele geloof van de antichrist?
De Bahai !!
Dit is een religieus systeem zo zoet als honing, zo liefelijk en vredig, zo Unifying…
Het brengt Alle religies onder 1 dak. Google het, lees de wikipedia maar eens op na.
Onstaan eind 19 de eeuw, actief in 200 landen en meer dan 7 miljoen aanhangers wereldwijd. Ook in
Nederland. Er is een enorme kapitale tempel in Israel, gewijd aan de Bahai. In de stad Haïfa.
De anti Christ heeft zich, naar men zegt, al bekend gemaakt onder de select aantal Joodse geestelijke
rabbijnen in Jeruzalem. Het is nu nog afwachten. De atributten voor de nog te bouwen Joodse tempel zijn
klaar. Nu nog het bouw van de tempel zelf. Ik denk dat de Bahai hierin zeer groot rol in gaat spelen. Wellicht
wordt de Bahai de universiele wereld godsdienst die door iedereen zal worden geprezen.
Zelfs de uitverkorenen zullen worden misleid. The age of great deception.
https://youtu.be/wHpOy7vgqtI en https://youtu.be/Q70qxaTFwB4
Onafhankelijke godsdienst
Het Bahá’í-geloof is een onfhankelijke godsdienst en is ontstaan in de negentiende eeuw. Het geloof is
verspreid over meer dan 235 landen en gebieden in de wereld. Er zijn ongeveer 5,5 miljoen leden. Samen
vertegenwoordigen zij 2.112 etnische groepen, rassen, en stammen.
Mensheid is één
Bahá’í-gemeenschappen over de hele wereld werken aan het wegnemen van vooroordelen tussen mensen.
Hun geloof draait om de overtuiging dat de mensheid één ras is en een gezamenlijke bestemming heeft. In
de woorden van Bahá’u’lláh, de Grondlegger van het Bahá’í-geloof: “De wereld is één land waarvan alle
mensen de burgers zijn.”
Godsdiensten vullen elkaar aan
Het Bahá’í-geloof gaat uit van de eenheid van God en erkent
de eenheid van alle Profeten van God. Het doel van
Bahá’u’lláh is niet om afbreuk te doen aan de godsdiensten uit
het verleden maar juist om ze te vervullen en bij elkaar te
brengen. Ook stelt hij dat de basisleringen uit het Jodendom,
Christendom, de Islam en andere godsdiensten, deel uitmaken
van één waarheid en dat ze elkaar daarom aanvullen.
Godsdiensten volgen elkaar op zoals de klassen van een
school.
Volwassenwording
Mozes, Krishna, Boeddha, Jezus Christus, Mohammed en nu
Bahá’u’lláh vertegenwoordigen elk een opeenvolgende stap in
de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Bahá’u’lláh
maakt duidelijk dat de verwarring en problemen van deze tijd passen bij het beeld van een puber en legt uit
dat deze tijd in feite een pijnlijke voorbereiding is op het stadium van volwassenwording.
De leringen van Bahá’u’lláh zijn er om antwoorden te vinden op de morele en geestelijke uitdagingen van
deze tijd.
1987 - benoeming van de Belgische Bahá'í Gemeenschap als Vredesboodschapper
'Als erkenning van haar bijdrage aan het programma en de doelen van het Internationale Jaar voor de Vrede, uitgeroepen door de Algemene Raad van de Verenigde
Naties'

Uit de Geschriften...
O Mijn dienaren! Treurt niet, wanneer in deze dagen op aarde
door God dingen zijn beschikt en geopenbaard die niet met uw
wensen stroken, want dagen van gelukzalige vreugde en
hemelse verrukking staan u voorzeker te wachten. Heilige
werelden vol geestelijke heerlijkheid zullen aan uw oog worden
onthuld. Gij zijt door Hem bestemd in deze en in de andere
wereld hun weldaden deelachtig te worden, hun vreugden te
genieten en een deel van hun sterkende genade te verkrijgen.
Gij zult dit alles ongetwijfeld bereiken.
Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah

http://www.bahai.be/cnl/
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Nobelprijs Vrede winnaar Obama veroorzaakte al bijna 1 miljoen doden
400.000 mensen vermoord in Syrië, 375.000 in Irak, 30.000 in Libië
Tegenover een journalist van TIME verklaarde Obama een
paar jaar geleden vol trots dat hij ‘echt heel goed is in het
vermoorden van mensen’. We vrezen dan ook dat Obama in
zijn laatste maanden met een ‘flinke (wereldwijde?) klapper’
afscheid wil nemen van het Witte Huis.
Nog maar een maand of tien, en Obama is afgezwaaid als
president van de Verenigde Staten – tenminste, als hij niet voor
die tijd een nieuwe (inter)nationale crisis veroorzaakt waardoor
hij de verkiezingen voor onbepaalde tijd kan opschorten. In
2009 kreeg Obama tot ieders verrassing de Nobelprijs voor de Vrede toegekend, en dat terwijl hij tot op dat
moment nog helemaal niets had gepresteerd in zijn leven. Inmiddels is dat veranderd, en behoorlijk ook: met
de virtuele vredesmedaille in zijn hand is hij direct verantwoordelijk voor de dood van 995.000mensen.
Drie andere presidenten gingen Obama voor als winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede: Theodore
Roosevelt, bekend als de moorddadige ‘ruwe ruiter’ tijdens de Amerikaanse invasie van Cuba in de SpaansAmerikaanse oorlog; Woodrow Wilson, die de VS in de Eerste Wereldoorlog stortte en de invasie van de
Dominicaanse Republiek en Nicaragua beval; en natuurlijk de ‘fameuze’ Jimmy Carter, die de CIA opdracht
gaf in Afghanistan een bende seriemoordenaars en islamitische fanatici te trainen tot terreurgroepen die
tegen de Sovjets moesten vechten. Carter verdiende daarmee de dubieuze eer zichzelf de schepper van AlQaeda en de Taliban te mogen noemen.
‘War on terror’ niet gestopt, maar verhevigd
Obama beloofde een einde te maken aan de ‘war on terror’ van George Bush, maar had al na 5 jaar 8 x
meer droneaanvallen laten uitvoeren in het Midden Oosten en Afrika dan zijn verguisde voorganger, en
daarbij vele tienduizenden onschuldige burgerslachtoffers gemaakt. Desondanks verscheen er nog altijd
geen kwaad woord over hem in de Westerse media, die hem bleven (en blijven) verafgoden. Bovendien gaf
Obama zichzelf als allereerste Amerikaanse president ooit het recht om overal ter wereld tegen iedere partij
oorlog te voeren, zonder opgave van reden. Daarbij bepaalde hij dat iedereen, ook burgers, zelfs die van zijn
eigen land, een legaal doelwit zijn om te worden geliquideerd als hij dat nodig acht.
Bijna 1 miljoen doden, en het einde nog niet in zicht
Obama’s oorlogsmisdaden zijn inmiddels bijna net zo erg als die van George W. Bush, die Irak binnenviel en
daar meer dan 1 miljoen mensen liet afslachten. De huidige president is verantwoordelijk voor de illegale
bombardementen op Libië en de totale chaos die daarna ontstond. Samen met de Turken en Saudi’s
creëerde en bewapende Obama ISIS, en steunde hij daarnaast tal van andere Salafistische jihadisten, die
het stabiele Syrië vrijwel volledig verwoestten en al zo’n 300.000 tot 500.000 mensen vermoordden,
voornamelijk christenen en ‘verkeerde’ (Shi’itische) moslims.
In Irak staat de teller op 375.000 doden –het leeuwendeel burgers- sinds Obama in de Oval Office terecht
kwam. Libië (tussen de 18.000 en 30.000 doden) liet hij verwoesten door zijn al even bloeddorstige minister
van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die wat de Amerikaanse gevestigde orde betreft in november tot zijn
opvolger wordt gekozen. Onder Clinton werd de NAVO, ooit een verdedigend bondgenootschap, definitief
een niets ontziende groep militaire huurmoordenaars in de handen van de globalistische Westerse elite, die
na de moord op de Libische leider Gadaffi ook de Syrische president Assad probeerden om te leggen.
Op naar de Derde Wereldoorlog
Omdat de lijst slachtoffers en wreedheden eindeloos is, besloot de grootste Amerikaanse vrije nieuwssite
Infowars om Obama opnieuw te ‘nomineren’ voor de Nobelprijs voor de Vrede, ‘deze als een aanvullend
eerbetoon voor het moorden en afslachten dat almaar doorgaat nu hij het einde van zijn termijn nadert.’
Tevens mag Obama zich de grootste wapenhandelaar na de Tweede Wereldoorlog noemen – hij verkocht al
voor $ 30 miljard méér wapens dan Bush, en is verantwoordelijk voor 31% van alle wapenverkopen ter
wereld. (2)
Met een beetje pech lukt het Obama om nog vóór november een of meerdere nieuwe grote oorlogen te
ontketenen, zowel in het Midden- als Verre Oosten, en mogelijk ook in Oekraïne, waar hij samen met de EU
verantwoordelijk is voor een fascistische staatsgreep die uiteindelijk een oorlog met Rusland kan
veroorzaken. Ook Syrië is nog altijd een heel kort lontje in het kruitvat dat de Derde Wereldoorlog kan doen
ontsteken.
Obama zal hoe dan ook zijn voorganger in het aantal dode mensen dat op zijn conto komt willen overtreffen.
En als hem dat onverhoopt niet lukt, dan kan hij dat met een gerust hart overlaten aan zijn ijskoude, totaal
verdorven opvolger Hillary Clinton. Althans, als de elite eerst Donald Trump uit de weg heeft laten ruimen.
Xander - (1) Infowars ; (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Nobelprijs-Vrede-winnaar-Obama-veroorzaakte-al-bijna-1miljoen-doden
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Hebt u dat ook wel eens? (3)
Geplaatst op 20 maart 2016
Hebt u wel eens meegemaakt dat uw bankpas door een
geldautomaat werd ingeslikt? Nou, voor mij was het een
leerzame ervaring, vooral het vervolg.
Volgens mij is het allemaal begonnen toen de koeien niet meer
handmatig werden gemolken. Sindsdien verdwenen niet alleen
de beesten steeds meer uit het weidelandschap, ook de melk
maakt duidelijk niet meer mans.
En dan de wildgroei van geldautomaten, terwijl de bankfilialen
verdwenen. Had er in het begin geen moeite mee dat het nu
een machine was die niet zei, maar schreef: “Goedemorgen, meneer ….” Maar dat veranderde op slag toen
de enige automaat in mijn dorp zomaar mijn pas inpikte en niet meer te porren was, noch tot het verstrekken
van het gevraagde geldbedrag, noch tot het teruggeven van de pas. Wat nu? Ik had dringend contant geld
nodig.
Met de besnorde employé van het dichtstbijzijnde bankfiliaal in M. lag ik meteen in de clinch.
Naam? Adres? Geboortedatum? Rekeningnummer? Pasnummer? Plaats delict? (Sinds ze zich beschermd
voelen door de belastingbetaler zijn banksters nog erger dan ambtenaren)
Nadat hij alles had opgeschreven en mij voortdurend had vergeleken met mijn pasfoto, zei hij: “Ik ben bang
dat u een nieuwe pas zult moeten aanvragen”.
“Ikkenie” reageerde ik, koppig als een boer bij de coöperatieve, “Prakkiseer er niet over”.
“Zo is nu eenmaal de procedure. Uw bankpas wordt vernietigd’.
“Vernietigd?!” Ik werd hier even niet goed van. “U wilt mijn eigendom vernietigen? Zonder mijn
toestemming?!”
De man zuchtte en haalde vermoeid de schouders op. “Dat is nu eenmaal voorschrift en u bent niet onze
klant…”
Ik schakelde een tandje bij en vertelde hem dat ik juridisch weldegelijk ook klant was van de B-bank op het
moment dat ik op uitnodiging van de B-bank gebruik maakte van een B-bank geldautomaat. “Bovendien”, zo
besloot ik dreigend, ‘is duidelijk sprake van een fout door de B-bank, omdat de automaat niet behoorlijk
functioneert. Ik denk dat die bak vol zit met roest”.
“Wat is er aan de hand?”, fluisterde een man die zich vanachter een afgeschermd gedeelte van het kantoor
bij mijn opponent achter de balie had gevoegd. De ‘chef’ dus, die vergat om zich voor te stellen en schichtig
om zich heen keek naar niet aanwezige andere klanten.
Snorremans deed in het kort zijn verhaal.
‘Chef’ tegen mij: ‘Ja, ziet u, de banken onderling hebben de afspraak gemaakt…”
“Dat mijn pas in een dergelijk geval moet worden vernietigd”, maakte ik de zin af. “Maar het muisje zou in dit
geval voor u een staartje krijgen”. Ik draaide me om naar de uitgang, “Ik doe namelijk aangifte van
ontvreemding casu quo het wederrechtelijk onbruikbaar maken, dan wel zonder toestemming gebruiken of
misbruiken van mijn eigendom!”
Beetje blufpoker, maar het werkte. In dit ‘uitzonderlijke’ geval zou mijn bankpas niet worden vernietigd, maar
bewaard. Door mij einde kantoortijd af te halen in het regiokantoor van de B-bank te G.
Leuk, maar ik had dus nog steeds geen geld en het was bijna tien uur.
Simpel. Voor ouderwetse cash ga je dus gewoon naar je bloedeigen A-bank. Járen niet meer binnen
geweest, maar al 50 jaar rekeninghouder en nu ook nog – met 17 miljoen medelanders – medeeigenaar/aandeelhouder. Dus…
“Hallo…”, deed ik joviaal en vertrouwd bij binnenkomst, maar daar had ik onmiddellijk spijt van. Geen mens
te bekennen. Geen balie meer en ook geen loketten. Alleen een lange tafel met toetsenborden en
beeldschermen. De muren gedrapeerd met geld-, wissel- en depositomachines. Het leek wel een casino.
Alleen een fruitautomaat ontbrak.
Achterin het bekende scherm voor de werkruimte.
Mijn teleurstelling was op slag voor de helft verdwenen toen plots een fee tevoorschijn zweefde. Grijs
broekkostuum met krijtstreepje, bordeauxrode stropdas, high heels, kersenrode tuitlippen. Perfect passend
in het Vegas landschap. En ik begon te begrijpen hoe het kwam dat het redden van mijn bank zoveel geld
had gekost.
“Kan ik iets voor u doen?” hijgde ze met een smeltende blik.
Zeker, dacht ik, maar voor nu: ‘Ik heb geld nodig!” (werd er achter het scherm al zenuwachtig met stoelen
geschoven?)
De fee zwaaide uitnodigend in de richting van het machinepark.
Ik legde haar uit hoe het zat.
“Oh, u hebt geen pas, zegt u…, en u wilt…?”
“Wat ik wil: gewoon even honderd euro van mijn rekening…”
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Ze fluisterde iets.
“Huh?” Dit was echt nieuw voor mij, “Een bank zonder geld? Zijn jullie dan weer failliet!?”
Het arme kind verschoot van kleur en ik vermoedde dat achter het scherm koortsachtig werd gebeld met 1-12.
“Ik zei dat dit kantoor niet beschikt over een kasfunctie”, deed ze nu een beetje stroef. “Bent u met de auto?”
Het was intussen half één, het regende en ik had nog steeds geen geld. En geen zin om op mijn fiets
helemaal naar K. te peddelen, naar een A-bank mét kasfunctie. Ik zou net op tijd terug zijn om volgens
afspraak mijn pas op te halen bij het regiohoofdkantoor van de B-bank.
Bah, balen. Straks bijna een werkdag in touw om een nietig bedragje op te nemen van mijn bankrekening.
Ik keek in mijn beurs naar mijn actuele financiële positie. Om de tijd te bekorten zou ik mijzelf nog net
kunnen trakteren op een kopje koffie bij de Hema.
Tot de volgende keer. Doeg!
http://www.geennieuws.com/2016/03/hebt-u-dat-ook-wel-eens-3/

Wordt encryptie binnenkort verboden? (video)
Na iedere aanslag zoals die in Brussel deze week is het zinvol
om te kijken naar “welke maatregelen” opeens veel in het
nieuws komen.
Dan is te zien dat iedere voorgestelde oplossing of maatregel
een verdere inperking van de vrijheid van burgers inhoudt.
Via mensen zoals NSA klokkenluider Edward Snowden is
ondertussen bekend dat overheden zoals de Amerikaanse via
instanties zoals hun NSA volkomen maling hebben aan
privacyrechten van burgers en werkelijk alles en iedereen
bespioneren.
Sommige slapende medeburgers vinden dat allemaal niet zo
erg omdat ze toch niets te verbergen hebben; anderen zullen allerlei manieren bedenken om te ontsnappen
aan de bemoeizucht en spionagepraktijken van overheden.
En zo is er de encryptie ontstaan.
Encryptie is een methode om behulp van een speciaal algoritme gegevens te coderen zodat ze onbruikbaar
zijn voor derden. Alleen met behulp van de juiste sleutel - een geheim wachtwoord dat uit cijfers, letters en/of
speciale tekens bestaat - kunnen de originele gegevens weer worden ontcijferd.
Dit is een doorn in het oog van de spionerende overheden, want het maakt de 24 uur bewaking van hun
onderdanen een stuk lastiger. De wetenschap dat mensen dingen kunnen doen achter hun rug om is voor
hen onacceptabel.
Daarom het moet heel snel afgelopen zijn met die encryptie. De
manier waarop ze dat gaan doen, is dezelfde als bij het gebruik van
contant geld. Het zijn misdadigers of terroristen die hier gebruik van
maken en dus moeten we het afschaffen.
Zo kan het komen dat liegebeest Hillary Clinton kunt horen
verkondigen dat er na de aanslagen in Brussel een boven alle
partijen staande commissie in het leven geroepen dient te worden
die gaat kijken naar veiligheid op vliegvelden en encryptie.
Wij durven nu al te voorspellen dat encryptie iets is dat binnen niet
al te lange tijd voor de gewone burger tot het verleden zal gaan
behoren. Dat het verboden gaat worden voor de gewone man om welke vorm van encryptie dan ook te
gebruiken en dat fabrikanten van apparatuur via “terrorisme wetgeving” worden gedwongen om al hun
apparatuur toegankelijk te maken voor overheden.
Een geliefde spreekbuis van Nederlandse machthebbers, de Telegraaf, kan natuurlijk ook niet achterblijven
en moet ook een duit in het zakje doen: Amerikaanse veiligheidsdiensten maken zich ernstig zorgen over de
hausse aan nieuwe, niet af te luisteren apps voor mobiele telefoons waarmee terroristen of criminelen
ongestoord met elkaar kunnen communiceren.
In de onderstaande video is terrorisme expert John Miller van de New Yorkse politie te horen over dat het
voor opsporingsinstanties steeds moeilijker wordt om de versleutelde boodschappen van terroristen te
kraken. Dat ze daardoor dikwijls in het duister opereren en dat dit waarschijnlijk de reden is dat de
autoriteiten in Brussel zoveel moeite hadden om de terroristen op te sporen. https://youtu.be/72n5V4ivGs0
Kortom, men zal niet rusten voordat iedere beweging die jij maakt en ieder woord dat jij communiceert
ergens wordt geregistreerd in een database.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10481:wordt-encryptie-binnenkortverboden&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Islamisering Europa: Jonge vrouw op bruiloft vermoord omdat ze niet met neef wilde trouwen
14 moslimleraren in Engeland door politie onderzocht vanwege het dwingend opleggen van de islam aan
leerlingen en collega’s op openbare scholen – Niveau Zweedse scholen daalt met 85% door komst
moslimleerlingen – Bij banken werkende vrouwen in Frankfurt moeten haren bedekken om migranten niet te
‘provoceren’ – Duitse immigratie instantie erkent: 9 van de 10 migranten niet geschikt om te werken
21 jaar en voor het oog van tal van getuigen vermoord door je
eigen moslimneef omdat je niet met hem wilde trouwen.
De
moorddadige,
angst
en
terreur
zaaiende
pedo/inteelt/eerwraak religieuze ideologie die al 1/3 van de
wereldbevolking in zijn greep heeft of dreigt te krijgen, heeft in
Duitsland opnieuw van zich doen spreken. Op een bruiloft in
Hannover werd een 21 jarige Koerdische vrouw door haar
eigen neef doodgeschoten, omdat ze had geweigerd met hem
te trouwen.
De diep geschokte vader van het slachtoffer, die al sinds haar
e
3 jaar in Duitsland woont, plaatste op Facebook een foto van zijn dochter in een plas bloed, met ontstelde
bruiloftsgasten om haar heen. ‘Ze is het slachtoffer van een verraderlijke traditie’, schreef hij erbij.
Omdat hij op zakenreis naar Irak moest had hij zijn dochter onder de hoede van zijn twee moslimbroers
geplaatst. Die probeerden haar in zijn afwezigheid en zonder zijn toestemming uit te huwelijken aan haar 22
jarige neef Sefin. De vrouw weigerde, waarna het islamitische eerwraak concept in werking trad, en ze op
een bruiloft met drie kogels door Sefin werd vermoord. De dader is nog steeds voortvluchtig. (1)
Islamisering Britse scholen; Bejaarden krijgen geen ham van ongeschoolde moslimmedewerkers
Op een van de Britse scholen die de afgelopen jaren het doelwit waren van het zogenaamde ‘Trojaanse
Paard’ islamiseringscomplot, blijkt dat de moslimleraren meisjes verboden om te tennissen, omdat ze hun
borsten niet op en neer wilden zien springen. Vervolgens werden 14 islamitische leraren door de politie
onderzocht omdat ze ‘ongepaste geestelijke invloed’ op hun leerlingen uitoefenden.
In een eerder artikel gaven we hier enkele voorbeelden van, zoals het invoeren van gescheiden klassen voor
jongens en meisjes, het annuleren van kerstmis en dit feest vervangen door moslimfeesten, het niet-moslim
collega’s dwingen mee te doen met islamitische gebeden, het invoeren van Arabische lessen en het
cancelen van muzieklessen, omdat muziek volgens de Shariawet door Allah wordt verboden. Enkele
moslimleraren werden reeds ontslagen. (2)
Elders in Groot Brittannië, in de stad Bradford, zorgden moslimmedewerkers van een verzorgingstehuis voor
zieke en gehandicapte bejaarden ervoor dat ham, worstjes en andere soorten varkensvlees van het menu
werden gehaald, omdat dit tegen hun religie inging. 21 (!) medewerkers bleken na een onderzoek niet eens
een medische opleiding te hebben gevolgd, maar mochten de bejaarden desondanks toch medicijnen
geven. (4)
Zweden: Niveau scholen daalt met 85% door migrantenkinderen
Uit een medische studie in Zweden is gebleken dat migranten uit met name het Midden Oosten, Azië en
Afrika drie keer zo vaak aan psychische stoornissen zoals paranoïde schizofrenie, psychotische
aandoeningen en depressie lijden (3). Uit een ander officieel Zweeds onderzoek blijkt dat op scholen waar
veel (moslim)migrantenkinderen naartoe gaan, het niveau met soms wel 85% gedaald is, en het aantal
uitvallers dramatisch is gestegen (5).
Duitsland: 9 van de 10 migranten niet geschikt voor werk
In Duitsland erkent het hoofd van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen-Weise, dat
slechts 9% tot maximaal 15% van alle vluchtelingen gekwalificeerd is om aan het werk te worden gezet (8).
Dat betekent dat miljoenen migranten permanent een uitkering zullen krijgen, wat de druk op de toch al
wankelende sociale zekerheid nog verder zal doen toenemen.
De voorzitter van de Duitse vakbond van gevangenismedewerkers eist dat er duizenden nieuwe
arbeidsplaatsen worden gecreëerd, omdat asielzoekers drie keer vaker crimineel blijken te zijn dan Duitsers,
waardoor de instanties met een vloedgolf aan nieuwe zaken te maken hebben gekregen – uitsluitend
veroorzaakt door migranten (9). Ook zei hij dat deze cijfers bewust door de overheid worden
achtergehouden, omdat ze niet politiek-correct zijn.
Frankfurt: Vrouwen moeten haren bedekken om migranten niet te ‘provoceren’
Net als in Nederland wordt de razendsnelle islamisering van Duitsland zoveel mogelijk stilgezwegen door de
gevestigde orde in de politiek en media. In tal van school- en bedrijfskantines in Frankfurt wordt al maanden
geen varkensvlees meer geserveerd. Vrouwen die werkzaam zijn bij de banken in de stad hebben het
‘advies’ gekregen hun haren te bedekken en donkere mantels te dragen, omdat ze anders moslimmigranten
zouden kunnen ‘provoceren’. Daarmee worden Westerse vrouwen voor het eerst impliciet verplicht een
hoofddoekje te dragen, en zich naar de islam te schikken.
Medewerkers van het Ordnungsamt, een soort officiële publieke ‘onder-politie’, berichten dat ze bij
overtredingen door ‘Oriëntaalse’ migranten liever de andere kant opkijken, omdat ze anders agressief
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bejegend worden. Andere bevolkingsgroepen –dus autochtone Duitsers- worden daarentegen des te
strenger gecontroleerd en beboet.
Tevens blijken de meeste Aziatische restaurants in het centrum van Frankfurt in alle stilte ‘halal’ te zijn
geworden. Veel eetgelegenheden hebben inmiddels groene bordjes met ‘halal’ bij de ingang geplaatst, of
hebben gerechten met varkensvlees gewoon van het menu afgehaald. Tal van andere restaurants worden
inmiddels onder druk gezet ‘halal’ te worden en ook het schenken van alcohol te stoppen. Bij navraag door
journalisten bij de gemeente verklaarden ambtenaren hier geen commentaar op te mogen leveren. (6)
1 op de 2 migranten uit Noord Afrika crimineel en bewapend
Ook officiële statistieken wijzen uit dat migranten vorig jaar een criminaliteitsexplosie in steden zoals Köln
hebben veroorzaakt. Bijna 1 op de 2 migranten uit Noord Afrika –met name Marokko, Algerije en Tunesiëblijkt crimineel en in de meeste gevallen ook bewapend te zijn. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen steeg
het aantal moorden en moordaanslagen zelfs met 100%. (7)
Nederland 2030: Hoofddoekjes verplicht?
Kortom: ‘onze’ politici en media beweren wekelijks dat er van het islamiseren van Europa geen sprake is, en
alle nieuwkomers zich aan onze samenleving en gewoonten moeten aanpassen. De realiteit is echter exact
het omgekeerde: niet alleen rukt de islam in alle stilte met onvoorstelbare snelheid op, maar wordt dat ook
nog eens gesteund door de meeste politieke partijen. En zijn WIJ het die ons in alles moeten aanpassen – in
ons eigen land, in onze eigen maatschappij.
In dit tempo zal Nederland in 2030 dermate geïslamiseerd zijn, dat wij vrezen dat ook Nederlandse vrouwen
en meisjes tegen die tijd verplicht hoofddoekjes zullen moeten dragen, een van de belangrijkste tekenen van
onderwerping en de achtergestelde, minderwaardige positie van de vrouw in de islamitische ideologie.
Tevens is het wachten totdat ook op onze restaurants de eerste bordjes met ‘halal’ verschijnen, al dan niet
afgedwongen na dreigementen van moslims, net zoals nu al in Frankfurt gebeurt.
Xander - ; (1) Breitbart ; (2) Breitbart ; (3) Breitbart ; (4) Breitbart ; (5) Blick ; (6) KOPP ; (7) Unzensuriert ; (8)
Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (9) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Islamisering-Europa-Jonge-vrouw-in-Duitsland-vermoordomdat-ze-niet-met-neef-wilde-trouwen

EmDrive: ‘Onmogelijke’ brandstofloze motor onderworpen aan peer review
Robin de Boer 26 maart 2016
De ‘onmogelijke’ EmDrive is een motor die ruimteschepen kan
aandrijven door middel van microgolfstraling. Op deze manier
kunnen de schepen in de ruimte accelereren zonder brandstof
te verbruiken.
Als de technologie werkt zal deze motor voor een revolutie
zorgen in de ruimtevaart. Ruimteschepen zouden een stuk lichter worden en lange reizen zouden plotseling
een stuk dichterbij komen.
Een door microgolven aangedreven motor die de mens naar de sterren kan brengen. Het klinkt haast te
mooi om waar te zijn. Volgens de gangbare natuurkunde kan de EmDrive helemaal niet bestaan.
Geen actie, alleen reactie
Eén van de wetten van Newton zegt dat een reactie (voortstuwing) alleen mogelijk is na een actie
(verbranding van brandstof). Bij de EmDrive is er geen actie, ogenschijnlijk alleen reactie. De motor gebruikt
elektromagnetisme in een afgesloten ruimte als voortstuwing.
De International Business Times meldt dat de EmDrive op dit moment wordt onderworpen aan collegiale
toetsing. De krant heeft de informatie van het forum van NASASpaceflight.com gehaald. Op het forum zegt
een lid van het EmDrive-team, Paul March, ook dat beweringen dat Eagleworks, een experimenteel
laboratorium in het Johnson Space Center, dood is, niet waar zijn.
Realiteit
Het doel van Eagleworks is het onderzoeken van claims over voortstuwing die vergezocht zijn. Het is dus
geen verrassing dat de EmDrive er wordt bestudeerd. De komende maanden moet duidelijk gaan worden of
de vreemde technologie ooit realiteit zal worden.
Pak de popcorn er maar bij, schrijft Popular Mechanics, want dit kan allemaal wel eens heel erg raar gaan
worden. De site verwacht niet dat de EmDrive de collegiale toetsing met succes zal doorstaan, maar acht
het niet onmogelijk.
[Popular Mechanics]
http://www.ninefornews.nl/emdrive-onmogelijke-brandstofloze-motor-onderworpen-aan-peer-review/
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Details deal Merkel/Rutte met Turkije: Nog eens half miljoen moslims naar Duitsland en Nederland
'Rockefellers en extreemlinkse Open Society van miljardair George Soros achter migranteninvasie
van Europa'
De extreemlinkse miljardair George Soros, vernietiger van hele
landen en als hij zijn gang kan blijven gaan straks zelfs ons
complete werelddeel.
Premier Mark Rutte bootste vandaag zijn grote voorbeeld
Angela Merkel na door te stellen dat de EU-migrantendeal met
Turkije ‘geen alternatief’ heeft (alternativlos) (2). Met andere
woorden: wat Berlijn, Den Haag en Ankara hebben
bekokstoofd, zal en moet gebeuren. Voor een kritisch
tegengeluid is geen enkele ruimte meer. De Duitse journalist/auteur Andreas van Rétyi schrijft dat uit
documenten blijkt dat het door Rutte ondersteunde ‘Merkel’ plan, dat al in oktober 2015 werd opgesteld,
voorziet in het overbrengen van nog eens een half miljoen Syrische moslims uit Turkije naar Duitsland en
Nederland, bovenop de al bestaande migrantenstroom. Rutte lijkt daarmee net als Merkel nog voor de
volgende verkiezingen de islamisering van onze samenleving tot een voldongen en onomkeerbaar feit te
willen maken. Rétyi schrijft dat het plan weliswaar naar Merkel is vernoemd, maar volgens velen in feite uit
de kokers van de Turkse dictator Erdogan komt. Van de destijds met de Turken afgesproken maatregelen
om de migrantenstroom in te dammen –waar Ankara € 3 miljard voor kreeg, maar inmiddels het bijna
zevenvoudige voor eist- is tot nu toe echter helemaal niets terecht gekomen. Desondanks werden de Turkse
eisen van toen doodleuk 1 op 1 overgenomen door Duitsland en de huidige EU-voorzitter Nederland.
Daarbij gaat het in eerste instantie om het overbrengen van nog eens 500.000 Syrische moslimmigranten
vanuit Turkije naar Duitsland, en hoogstwaarschijnlijk ook Nederland, omdat Rutte naast Merkel nog de
enige Europese regeringsleider is die de grenzen onbeperkt wil openhouden voor asielzoekers. Officieel
moeten deze half miljoen moslims dan ‘tijdelijk’ en vrijwillig over de rest van de EU worden verdeeld –een
voorwaarde die in Den Haag zou zijn bedacht-, maar daar blijkt –behalve dus Nederland- vrijwel niet één
lidstaat meer aan mee te willen werken. De honderdduizenden moslims die Merkel, Rutte en Erdogan naar
onze landen willen halen moet zo weinig mogelijk in de weg worden gelegd, reden waarom de EU de Turken
nog deze zomer visumvrijheid wil geven. Dat maakt de weg vrij voor nog eens miljoenen extra volgelingen
van Allah en Mohammed. Dat Turkije al die mensen ooit zal terugnemen, zoals Rutte belooft, gelooft
natuurlijk geen sterveling.
Extreemlinkse miljardair Soros achter massa immigratie
Volgens de auteur/journalist blijven de oorspronkelijke bedenkers van deze aanval op de Europese landen
en volken en hun cultuur onderbelicht. Zo noemt hij het European Stability Initiative (ESI), dat in 1999 met
steun van de VN en de Wereldbank in Sarajevo werd opgericht. Het waren echter vooral de Rockefeller
Foundation, de Robert-Bosch stichting, het Duitse Marshall Fonds en het beruchte extreemlinkse Open
Society Institute van multimiljardair George Soros die het plan bedachten en het ESI op touw zetten.
Het ‘Merkel’ plan werd dan ook niet door Merkel zelf, maar door Soros en consorten opgesteld. Merkel,
Rutte en de andere Europese leiders ‘mogen’ dit plan, dat voorziet in de totale uitwissing van de Europese
grenzen en Europese cultuur, enkel uitvoeren. Daarbij draait het om zo snel mogelijk de autochtone
Europeanen voor voldongen feiten stellen, en die voortdurend als ‘alternativlos’ betitelen, precies zoals Rutte
vandaag heeft gedaan.
Dat uit alle peilingen in alle betrokken landen blijkt dat een ruime, vaak zelfs overweldigende meerderheid
tégen onbeperkte open grenzen, en tégen de massa immigratie en islamisering is, wordt door de gevestigde
orde enkel als een extra aansporing gezien om de migranteninvasie in zo kort mogelijke tijd zo
overweldigend groot te maken, dat tegen de tijd dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden, het pleit in
het voordeel van de miljoenen nieuwkomers –en daarmee de islam- zal zijn beslecht.
Europa in het verderf gestort
George Soros is wellicht ’s werelds meest beruchte puissant rijke speculant, die meedogenloos complete
landen financieel in het verderf heeft gestort. Europa ziet hij op zijn best als de perfecte proeftuin voor het
creëren van zijn gedroomde ‘open society’, een ‘open samenleving’ zonder grenzen, waarin alle volken en
culturen zijn versmolten tot een ‘multiculti’ Utopia. Waarschijnlijker is dat hij geen lor geeft om wat voor volk
of cultuur dan ook, en hij de gigantische migrantenstroom enkel gebruikt om Europa te destabiliseren en in
chaos te storten, waar hij vervolgens miljarden extra mee zal kunnen verdienen.
Soros zal zonder met zijn ogen te knipperen Europa laten vernietigen en honderden miljoenen mensen in de
meest vreselijke ellende storten als hij daar enig persoonlijk gewin mee kan behalen. Uitgerekend deze
moordlustige ‘tijgerhaai’ trekt aan de touwtjes van gewillige politieke trekpoppen zoals EU-president Juncker,
Angela Merkel en ook Mark Rutte, ook al zal hij dat zelf vermoedelijk niet eens beseffen of willen weten.
Xander ** - (1) KOPP ; (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Details-deal-MerkelRutte-met-Turkije-Nog-eens-half-miljoenmoslims-naar-Duitsland-en-Nederland
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Ook aanslagen Brussel een ritueel bloedoffer
Waarom kunnen aanslagen zoals die vanmorgen in Brussel nooit
plaatsvinden op een datum die geen duistere occulte betekenis
heeft? Het is dan ook absoluut geen toeval dat de aanslagen
plaatsvonden op 22 maart, een datum die ook wel wordt geschreven
als 322. Als je zo de mainstream berichten een beetje volgde de
afgelopen dagen dan hing deze aanslag gewoon in de lucht, een
beetje zoals je soms tijdens een voetbalwedstrijd voelt dat de
tegenstanders binnen tien minuten het winnende goal gaan scoren.
Alles en iedereen is op dit moment uiteraard nog in rep en roer en de enige zekerheid die “men” heeft, is dat
het een terroristische aanslag betreft. Een aanslag die inmiddels door ISIS schijnt te zijn opgeëist.
Onze premier, oliemannetje Rutte, sprak voor een keer de waarheid toen hij maar weer eens achter de
microfoon klom om de bevolking te vertellen wat er aan de hand is.
“Het is een aanslag op onze vrijheid”. Dat stuk heeft hij helemaal
goed, want wat er gebeurd is in Brussel is een volgende aanslag van
de overheden op de nog spaarzaam resterende vrijheden van de
burger. De vrijheidsbeperkende gevolgen zijn alweer onderweg. Dit
soort aanslagen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn ver van te
voren gepland en worden niet voor niets vandaag uitgevoerd.
Zoals we bij de aanslagen in Parijs zagen, viel daar een zwaar occulte
achtergrond te ontdekken die terugvoerde naar geheime
genootschappen en menselijke rituele offeringen.
Met de aanslagen in Brussel is het al niet anders. Ze werden in de vroege ochtend uitgevoerd in de nacht
van 21 op 22 maart. Dat is niet zomaar een datum, het is een zeer beladen occulte datum. Een waarop
menselijke offers worden gebracht.
“March 21-22 - Goddess Ostara - Note: Easter is the first Sunday after the first new moon after Ostara.
March 21 is one of the Illuminati's Human Sacrifice Nights”
Wij denken altijd aan het christelijk Pasen rond deze dagen, maar er is ook een occulte kant aan deze tijd
van het jaar. De naam Pasen is in het Engels "Easter" en is afkomstig van het Angelsaksische Eostre of
Ostara, de naam van Godin van de lente aan wie menselijke en dierlijke offers werden gebracht. Ostara is
weer één van de vele namen voor de Godin ISIS, die bekendstaat als de Godin van de ultieme chaos.
De meesten van ons zijn bekend met de Georgia Guidestones, waarop onder andere de reductie van de
wereldbevolking staat aangekondigd.
De kern van deze stenen zijn zoals je op de volgende afbeelding kunt zien, neergezet op 22 maart 1980.
Een datum die ook niet zomaar is gekozen. Bovendien 36 jaar, ook een occult getal in lijn met de datum van
dit drama, tussen de datum op de steen en de aanslagen nu.
Om te komen tot een reductie van 500 miljoen aardbewoners zullen er heel wat mensen moeten worden
opgeofferd en dan is het niet zo vreemd dat je voor de oprichting een klassieke occulte offerdatum kiest.
De datum 22 maart wordt op zijn Engels geschreven als 322 en dit getal
vindt je dan ook terug in talloze Illuminati gerelateerde zaken zoals wij
bijvoorbeeld schreven in een eerder artikel.
Uiteraard is 322 het kenmerk van de geheime Skull and Bones
organisatie, waarvan de wortels terugvoeren naar Duitsland.
En zo kom je weer de ene toevalligheid na de andere tegen:
Via een lezer ontvingen wij de volgende:
Rode Kruis heeft ikbenveilig.nl opgericht om mensen te kunnen laten
registreren of te zoeken die bij de Brussel aanslag aanwezig waren.
Nu heb ik op sidn.nl gekeken en zag dat ikbenveilig.nl precies 3 jaar
geleden is vastgelegd door het Rode Kruis. 22-03-2013. Nu kan dit
natuurlijk toeval zijn, maar elke aanslag heeft zulke gekke
toevalligheden waardoor ik er niet meer in geloof.
Hoe deze aanslagen precies worden uitgevoerd?
De onderzoeksjournalist Jim Stone komt met het meest waarschijnlijke
scenario: De meeste hanteerde methode is dat iemand die van niets
weet ergens een pakketje naartoe draagt. Degene die dit doet heeft geen enkel idee dat het een bom is. De
bom gaat dan af door middel van afstandsbediening en krijgt als label mee: zelfmoordaanslag. Wanneer dat
eenmaal is gebeurd, kun je de lijn van het verhaal maken zoals je zelf wilt. Een aanslag waar een dergelijke
methode ook werd gehanteerd, was uiteraard bij de befaamde bomaanslag bij de marathon van Boston in
2013. Het eindresultaat is altijd hetzelfde. Eerst hadden we Parijs en werd als gevolg in geheel Frankrijk de
noodtoestand afgekondigd. Een situatie die eigenlijk permanent wordt verlengd, waardoor autoriteiten
volledig buiten de rechterlijke macht kunnen handelen.
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Toen kwam er Brussel en ook dit zal een soort noodtoestand opleveren in België, waardoor ook daar men
zonder enig rechterlijk bevel bij burgers naar binnen kan stappen en mensen meesleuren en opsluiten.
En toen kwam er….. vul maar in. Nog even en dan heerst door geheel Europa een permanente
noodtoestand.... komt dat even mooi uit!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10477:ook-aanslagen-brussel-een-ritueelbloedoffer&catid=69:occult&Itemid=81

Oud minister en top criminoloog waarschuwt voor burgeroorlog door immigratie
Franse minister Binnenlandse Zaken: 800.000 ‘vluchtelingen’ in Libië komen naar Europa – Süddeutsche
Zeitung: Deal met Turkije verplicht EU nog eens honderdduizenden migranten uit Midden Oosten toe te laten
In Libië maken 800.000 moslims –waarvan een half miljoen
getrainde ISIS-terroristen- zich op om de oversteek naar
Europa te maken, en ons continent in totale chaos te storten.
Maar in Berlijn, Den Haag, en Brussel weigert men nog altijd
ook maar één seconde het sluiten van onze grenzen te
overwegen.
De Duitse professor Christian Pfeiffer, voormalig deelstaatminister van Justitie en ’s lands bekendste criminoloog,
waarschuwt dat de massale immigratie van miljoenen moslims
al op zeer korte termijn een nieuwe explosie van criminaliteit en zelfs een burgeroorlog zullen veroorzaken.
Door de visumvrijheid die de EU nog deze zomer aan Turkse burgers wil geven, zal de islamisering van
Europa in een nog veel hoger tempo plaatsvinden, omdat miljoenen arme Turkse moslims dan ongehinderd
naar hun familie en vrienden in de EU kunnen gaan. De financiële en sociale zekerheid en maatschappelijke
stabiliteit in Europa zullen hierdoor definitief bezwijken.
De regering in Merkel doet echter helemaal niets met Pfeiffers waarschuwingen, en houdt andere
onderzoeken die hetzelfde concluderen welbewust voor het publiek verborgen (1). Dat zal en moet immers
maar één boodschap krijgen: de grenzen moeten open blijven voor miljoenen migranten, en de islamisering
van Duitsland en Europa is ‘onomkeerbaar’ en een ‘verrijking’ van onze cultuur.
Franse minister: Uit Libië komen nog eens 800.000 migranten naar Europa
De Franse minister van Binnenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian erkende gisteren na vragen van
journalisten dat er in Libië nog eens 800.000 migranten wachten om de oversteek naar Europa te maken.
EU-hoge vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken en Veiligheid Federica Mogherini, die openlijk de
islamisering van Europa nastreeft, had het een paar dagen eerder nog over ‘slechts’ 500.000 gehad.
Op 22 maart berichtten we dat de grote Franse krant Le Figaro op basis van documenten van de geheime
dienst onthulde dat er in Libië maar liefst 500.000 moslimmannen in kampen wachten om vermomd als
vluchtelingen naar Europa te reizen. Duizenden van hen zijn rechtstreeks afkomstig uit de ISIStrainingskampen in het land, en zijn volledig bereid om eenmaal in Europa op bevel een bloedbad aan te
richten.
En alsof dat nog niet genoeg is: de Süddeutsche Zeitung schrijft dat de door Nederland en Duitsland
opgestelde deal met Turkije de EU verplicht om honderdduizenden nieuwe moslimmigranten naar Europa te
halen. Omdat de meeste lidstaten niet of nauwelijks nog asielzoekers willen opnemen, zal het leeuwendeel
van hen in Duitsland en in mindere mate in Nederland terecht komen. (2)
Meeste Nederlanders willen of kunnen het niet bevatten
Onze ervaring is dat verreweg de meeste Nederlanders zich weliswaar grote zorgen maken over de
toekomst en met name de massale immigratie, maar het nog altijd niet kunnen of willen bevatten dat het een
doelbewust, uitermate goed voorbereid plan van de EU-elite is om onze landen compleet te overspoelen en
zo te destabiliseren. Als ‘Parijs’ en ‘Brussel’ straks in andere steden, ook in Nederland, wordt herhaald en
overtroffen, dan hopen de eurocraten de dan ontstane chaos en paniek aan te grijpen om alle macht naar
zich toe te trekken en de gevreesde Europese Superstaat op te richten.
Dat mogen velen van u nu nog overdreven of zelfs een complottheorie vinden, maar nog maar vijf jaar
geleden werd hetzelfde gezegd over voorspellingen dat er miljoenen moslims naar Europa zouden komen,
en er ook hier grote aanslagen op de burgerbevolking zouden worden gepleegd.
Het enige wat deze angstwekkende toekomst nog kan veranderen is het onmiddellijk en volledig afsluiten
van de grenzen, en het verbieden van de totalitaire islam als volks- en staatsvijandige ideologie. Om dat te
bereiken hebben we echter snel andere leiders nodig, want degenen die er nu zitten lijken in het geheel niet
van plan de aanstormende ondergang van onze landen te stoppen.
Xander - (1) KOPP ; (2) Krone Zeitung
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Oud-minister-en-top-criminoloog-waarschuwt-voorburgeroorlog-door-immigratie
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'Brussel was laatste test voor aanslag met vuile kernbom in Europa'
Moslimterroristen hielden afgelopen weken diverse nucleaire technici, werkzaam bij Europese kerncentrales,
in de gaten, en probeerden er minstens één te ontvoeren – Hooggeplaatste bron bevestigt dat EU en ISIS
samenwerken om verzet Europeanen tegen massa immigratie en tegen Europese Superstaat met
aanslagen te breken
In 2014 oefenden reservisten op het bewaken van de
kernreactor in Petten (Noord Holland). Naar nu blijkt waren er
toen al sterke aanwijzingen voor dat ISIS een aanslag met een
vuile nucleaire bom gaat plegen.
Veel mensen zijn gisteren behoorlijk geschrokken van de
islamitische terreuraanslagen in Brussel, waar zo dicht bij huis
tientallen doden en honderden gewonden vielen op een
luchthaven en in de metro. We hopen echter dat de schrik deze
keer niet net zoals de vorige aanslagen binnen enkele dagen
wegebt in onverschilligheid, want ‘Brussel 22-3’ is
hoogstwaarschijnlijk
slechts
het
begin.
De
Duitse
journalist/auteur Udo Ulfkotte waarschuwt dat de Europese regeringen al lang weten dat de aanslagen in
Parijs en Brussel slechts (laatste) testen waren voor een nog veel grotere aanslag, die Europa voor altijd zal
veranderen, namelijk een met een vuile kernbom. En dan blijft het niet bij ‘slechts’ tientallen doden.
Wordt het weer Brussel of Parijs, of deze keer Berlijn, Den Haag of Amsterdam - of misschien wel allemaal
tegelijk? De volgende aanval van ISIS terroristen op Europese burgers kan opnieuw een serie
gecombineerde bom/zelfmoordaanslagen zijn. Volgens de Washington Post hebben de Belgische
autoriteiten bij de anti-terreur razzia’s van de laatste weken echter plannen gevonden voor een aanslag met
een of meerdere ‘vuile’ kernbommen op grote steden in Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en België.
Maar Nederland is als slaafs lid van de NAVO en de EU natuurlijk beslist niet uitgesloten.
Een ‘vuile’ kernbom veroorzaakt geen echte nucleaire explosie, maar kan toch complete stedelijke gebieden
weken, maanden of zelfs jaren onbewoonbaar maken, omdat er bij de conventionele explosie zwaar
radioactief materiaal wordt verspreid. We hoeven niet uit te leggen dat bij een aanslag met één zo’n bom op
een stad in de Randstad honderdduizenden mensen besmet zullen worden, waarvan grote aantallen een
gruwelijke dood zullen sterven.
Moslims houden kerncentrales en technici in de gaten
De dreiging van zo’n aanslag is geen paniekzaaierij, maar zeer reëel. Moslimterroristen hebben de
afgelopen weken diverse kerntechnici die bij Europese kerncentrale werken in de gaten gehouden. Minstens
één van hen werd bijna ontvoerd. Ook de luchtmachtbasis Kleine Brogel in Vlaanderen, waar Amerikaanse
kernbommen liggen opgeslagen, wordt de laatste tijd door moslims bespioneerd. In Irak en Syrië werden
onlangs uit diverse nucleaire onderzoekscentra radioactieve materialen ontvreemd. Slechts een deel
daarvan is teruggevonden.
Britten verwachten ‘op ieder moment’ aanslag met vuile kernbom
Toonaangevende Amerikaanse vaktijdschriften bevestigen dat ISIS al sinds 2014 probeert een vuile
kernbom in Europa te bouwen, en daarvoor contacten met de meest gewetenloze internationale
wapenhandelaren heeft gelegd. Twee dagen voor de aanslagen in Brussel oefende de Britse SAS (special
forces) op een aanslag met zo’n wapen in Londen. De Britten verwachten dat die aanslag op ieder moment
kan plaatsvinden. Nu is ook duidelijk waarom de Belgische kerncentrales pal na de aanslagen gisteren
werden geëvacueerd en door het leger werden beveiligd. Ook de Belgische autoriteiten weten namelijk van
de vergevorderde voorbereidingen voor een vuile nucleaire aanslag.
Nucleair materiaal gestolen; Brussel was slechts een ‘oefening’
De jihadstrijders in Europa zouden al heel goed in het bezit van het benodigde materiaal kunnen zijn, want
recent werd een speciale koffer met 10 gram radioactief Iridium-192 van de firma SGS in Istanbul gestolen.
Iridium-192 is ideaal materiaal voor een vuile kernbom. Er kwam vrijwel onmiddellijk een blokkade op het
nieuws van de diefstal, duidelijk om het uitbreken van paniek en chaos te voorkomen.
Ondertussen wordt er al meer dan 500 gram Iridium-192 vermist. De Westerse geheime diensten zijn ervan
overtuigd dat het zeer gevaarlijke materiaal met de ‘vluchtelingen’stromen naar Europa is gesmokkeld.
Vooral Duitsland, België en Frankrijk zouden het grootste gevaar lopen op een mega aanslag.
Hoge bronnen binnen de veiligheidsdiensten stellen dan ook dat de aanslagen in Brussel slechts
‘oefeningen’ waren om te zien hoe snel de autoriteiten zullen reageren als de gevreesde aanslag met de
vuile kernbom wordt gepleegd. En dat die aanslag gaat komen, is zo goed als 100% zeker.
Bevestigd: EU en ISIS willen met aanslagen verzet Europeanen breken
Een van deze hoge bronnen bevestigde bovendien dat Europese regeringen al lang informele gesprekken
voeren met vertegenwoordigers van ISIS over hoe men de Europeanen met grote aanslagen zo onder druk
wil zetten, dat zij hun verzet tegen de massa immigratie van miljoenen moslims en de creatie van een
Europese Superstaat zullen opgeven. Ook in Brussel hoopt men dat de nationale regeringen dermate
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wanhopig zullen zijn als hun land wordt getroffen door zo’n enorme aanslag waarbij duizenden mensen
omkomen, dat zij daarna alle macht aan de EU overdragen, zogenaamd om de veiligheid en vrede te doen
terugkeren. De voormalige directeur van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA), Mohammed
al-Baradei, zei dat ‘het slechts een kwestie van tijd is voordat het terreurgroepen lukt toegang te krijgen tot
nucleaire wapens,’ en dat het feit dat er nog altijd geen aanslag met deze wapens is gepleegd ‘puur geluk’
is. De open grenzen van Angela Merkel, Mark Rutte en hun eurofiele kompanen in Brussel zullen
vermoedelijk al zeer snel een einde maken aan het ‘geluk’ van ons Europeanen. En dan heeft het onzalige
bondgenootschap tussen de EU, extreemlinks en de islam eindelijk zijn zin.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Brussel-was-laatste-test-voor-aanslag-met-vuile-kernbom-in-Europa`

‘Regeringen Europa lieten terroristen Brussel bewust aanslagen plegen’
‘Meeste zogenaamde vluchtelingen in Europa waren eerder vanuit o.a. Saudi Arabië Syrië binnengevallen’
– ‘Bondgenootschap tussen extreemlinks en islam wil het Westen ten val brengen’
322 en 911 zijn zeer bekende ‘Illuminati’ en ‘Skulls & Bones’
getallen. Sommigen denken dan ook dat het geen toeval is dat
de aanslagen op 3-22 (Amerikaanse datumvolgorde) om 9:11
uur plaatsvonden.
Waar velen al voor vreesden is nu zo goed als zeker: de
regeringen in Europa hebben welbewust moslimterroristen tot
onze landen toegelaten, heel goed wetende wat zij van plan
waren, en hebben hen geen strobreed in de weg gelegd, zo
wordt ook op Infowars geconcludeerd. Het doel: angst en paniek zaaien, waarna er nog meer van onze
vrijheid en democratie zal worden afgepakt en uiteindelijk een verenigde Europese superstaat wordt
opgericht, zogenaamd om de rust te doen terugkeren. Ja, de islam is de vijand van iedere Europeaan, maar
nauw aan de islam verbonden zijn de eurofascistische politici, die door middel van de moslimmigranten
invasie de weerstand van de autochtone Europeanen tegen Brussel proberen te breken.
‘De aanslagen in Brussel waren false-flag,’ begint Infowars kopman Alex Jones. ‘Laat echter duidelijk zijn dat
ik niet zeg dat deze volledig in scene zijn gezet. Maar de EU, Hollande en Merkel hebben miljoenen mensen
uit oorlogsgebieden binnengehaald, waarvan ze hebben toegegeven dat zij de binnenvallers van Syrië
waren. ’Syrian Girl’ laat op haar Twitter account zien dat bijna alle ‘vluchtelingen’ in Europa eerst vanuit
Saudi Arabië en andere gebieden haar land waren binnengevallen.’
‘Nu komen ze via Turkije Europa binnen. Het wordt hen toegestaan aanslagen te plegen, zodat de
noodtoestand kan worden uitgeroepen, en de basis vrijheden van de burgers kunnen worden afgepakt.’
‘Onze verslaggevers waren in Parijs en Brussel, in de week na de bomaanslagen, twee dagen later. Ze
werden bedreigd, mensen probeerden met auto’s over hen heen te rijden, midden in Brussel, op dezelfde
plek waar een BBC-team vorige week op een station door moslims in elkaar werd geslagen. Die laten
niemand meer toe. Ze verkrachten wie ze maar willen, ze doen waar ze zin in hebben. Het is totaal en
compleet uit de hand gelopen.’
Europese regeringen erkenden dat ze terroristen hebben geholpen
‘Als ik het over false-flag heb, dan zijn dat vaak in scene gezette gebeurtenissen, zogenaamde ‘inside jobs’.
De regeringen van Europa hebben ‘on record’ erkend –en daar zullen we de eerdere artikelen van laten
zien- dat ze terroristen hebben binnengelaten en hebben beschermd, en hen zelfs de aanslagen hebben
laten plegen... En dan krijgen wij (burgers) te horen dat WIJ onze vrijheid van meningsuiting moeten
opgeven, zodat de radicale moslims ons niet meer aanvallen.’
‘Dit is de essentie van politieke correctheid... Ze nemen een minderheidsgroep, en eisen vervolgens dat u
zich aan hen aanpast. En daarvoor pakken ze uw vrijheid van meningsuiting af. Dus willen ze nu dat wij ons
onderwerpen aan de radicale moslims, die Duitse vrouwen al zover hebben gekregen geen rokken meer te
dragen, en Duitse steden het Oktoberfest te doen cancelen. Dit is het tegenovergestelde van liberalisme.’
‘De rode vlaggen zwaaiende extreemlinksen zijn de bondgenoten van de radicale islam geworden. En
waarom? Omdat ze het Westen haten. Trump zei het laatst al: Brussel is een islamitisch krocht van de hel
geworden.’ (1)
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Regeringen-Europa-lieten-terroristen-Brussel-bewustaanslagen-plegen
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De werkelijke daders van Brussel lachen iedereen uit (video)
Volgens de Nederlandse kranten ging de bom in de metro in Brussel
gisteren om 9:19 af, terwijl alle Belgische nieuwskanalen prominent
de tijd 9:11 in beeld brachten.
Zoals meestal met dit soort aanslagen, laten de werkelijke daders
een heel duidelijk visitekaartje achter, maar je moet het wel zien.
Wanneer je vanmorgen de kranten opensloeg in Nederland, zoals
bijvoorbeeld de Telegraaf, dan waren daar plaatjes afgebeeld met
daarop de tijden dat de bommen gisteren in Brussel af gingen. Bij het plaatje van de bomaanslag bij de
metro staat 9:19. Echter, de werkelijke tijd was anders, zo schrijft een lezer uit België ons: Misschien even
melden dat de aanslag op de metro vandaag om precies 9:11 was! Kan je vinden op alle Belgische
nieuwssites. Wat de werkelijke bedoeling van deze aanslag was, wordt duidelijk als je het commentaar van
de hoofdredactie van de immer propaganda spuiende Telegraaf leest: “Er moet meer controle komen”.
We weten dat deze aanslagen onderdeel vormen van de satanische kliek achter de schermen die erop uit
zijn om via hun constructie van de New World Order totale wereldcontrole te grijpen.
Ze zijn zo arrogant in de overtuiging en trots op dat ze dit zal lukken, dat ze op alle mogelijke manieren hun
visitekaartje achterlaten. Helaas zijn er maar weinigen die het herkennen.
Alle mainstream kanalen komen vandaag met het verhaal over de bizarre toevalligheid dat een Amerikaanse
jongeman niet alleen gisteren de aanslag in Brussel heeft overleefd, maar ook nog eens die bij de marathon
in Boston en als klap op de vuurpijl ook nog eens de aanslag in Parijs eind vorig jaar. De 19-jarige Mason
Wells moet een engeltje op zijn schouder hebben. De Amerikaanse tiener overleefde de aanslag in Boston,
Parijs en Brussel. Bij de laatste terreuraanval op Zaventem raakte hij gewond. Hij dankt zijn leven volgens
zijn ouders aan het geloof. Mason is een mormoon, een Amerikaanse godsdienstsekte. ,,Hij is gezegend
door God, aldus zijn vader Chad. ,,We zien een godswonder en geen vloek''.
Volgens de mainstream berichten was Mason een zendeling en was hij daar niet alleen, maar samen met
twee andere collega’s en zouden de drie terugvliegen naar Amerika.
Los van dat het statistisch gezien bijna een onmogelijkheid is dat een 19-jarige tiener toevallig bij drie
verschillende terroristische aanslagen aanwezig is in drie verschillende landen op twee continenten, wordt
de werkelijke bedoeling duidelijk door het feit dat we hier met Mormonen te maken hebben.
Een argelozer lezer kijkt bij Wiki om te zien wat de Mormonen nu precies zijn:
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de
Amerikaanse staat New York. Haar grondlegger was Joseph Smith Jr., die kort daarvoor het Boek van
Mormon had gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam mormonen.
De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 15 miljoen leden, waarvan er zo'n 4
miljoen regelmatig deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten. Ongeveer de helft van
alle actieve leden woont in de Verenigde Staten, waar zich ook de hoofdzetel van de Kerk bevindt, namelijk
in Salt Lake City (Utah). In 2004 telde de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 8.093
geregistreerde leden in Nederland en 6.112 geregistreerde leden in België.
De waarheid echter ligt ook hier weer geheel anders, zoals blijkt uit het verhaal van de auteur en ex lid van
de Mormonen, A. True Ott. Deze man werd bedreigd met de dood naar aanleiding van zijn boek Free at
Last, waarin hij een boekje opendoet over de werkelijke gang van zaken bij de Mormonen.
Volgens True Ott zijn de Mormonen volledig geïnfiltreerd en staan ook geheel onder controle van satanisten.
Zo zegt hij onder andere het volgende: Deze satanische invloeden worden geleid door de Jezuïeten,
Vrijmetselaars, de Tempeliers en anderen. Zij leiden Amerika in sneltreinvaart naar een fascistische staat,
hun favoriete regeringsvorm, met behulp van corrupte bestuurders en religieuze leiders. Zij zijn ook degenen
die het hart vormen van de zogenaamde “war on terror”.
“Laat niemand je in de maling nemen. Satan bestaat. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien toen ik in 1987
bijna gestorven was. Deze kwaadwillende mensen controleren vanaf een hoog niveau de massa en vormen
onderdeel van de satanische pogingen om Amerika te vernietigen door middel van oorlog en genocide”.
Nadat hij de geheimen van de Mormonen had geopenbaard werd True Ott niet alleen verbannen uit de kerk,
maar werd hij op een morgen wakker om een groot rood geverfd kruis in de vorm van X te ontdekken op zijn
huis. Volgens Ott is dit kwaadaardige teken vergelijkbaar met kruisverbrandingen zoals die destijds door Ku
Klux Klan (KKK) werden uitgevoerd om zwarte mensen te intimideren. Daarnaast heeft True Ott nog diverse
doodsbedreigingen ontvangen. Onderstaand een video die het verband uitlegt tussen de Mormonen, het
occulte/satanische en organisaties zoals de Vrijmetselaars.
Dus, een “zendeling” van deze club is toevallig aanwezig bij rituele satanische offeringen van medemensen
aan de god ISIS op zwaar beladen occulte data over de gehele wereld en overleeft deze allemaal op
miraculeuze wijze? Een man die bovendien nog zelfs de naam Mason draagt, gelijk aan het Engelse woord
voor Vrijmetselaar, Freemason. Als je dat allemaal gewoon gelooft dan zit je volledig gevangen in de matrix
en wordt het hoog tijd dat je wakker wordt.
Het staart ons in het gezicht, maar we moeten het wel willen zien. Zie het volgende bericht van een lezer:
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Gisteravond zou ik er om 20.45u op de Belgische tv-zender 2Be een film worden vertoond (Contraband, niet
belangrijk in dit stuk). Al dagen aan een stuk reclames etc... Ik keek er naar uit en ging er dus voor zitten.
Maaaaar wat schertst mijn verbazing, de film is dus onaangekondigd vervangen door een andere film:
National Treasure! Ik had deze al eens gezien en was geen fan en heb de film dus ook niet aandachtig
bekeken. Maar goed, de film begint er langzaam maar zeker begint het tot mij door te dringen dat er een
bepaalde organisatie toch vrij centraal staat in de film: Illuminati/Tempeliers/Freemason. Ik hoef dit verder
niet toe te lichten lijkt mij? Wat een toeval dat als een dag als gister, de dag dat de Guidestones zijn
geplaatst, er een vervangende film gespeeld wordt over de Freemason. https://youtu.be/ylh4sGEGSB8
Voor hen die denken dat wat ze zien op televisie per definitie de werkelijkheid is, kan de volgende video
misschien fungeren als een zogenaamde “eye opener” https://youtu.be/YKkuWX406q4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10479:de-werkelijke-daders-vanbrussel-lachen-iedereen-uit&catid=69:occult&Itemid=81
Oud-econoom Wereldbank: “Waren de aanslagen in Brussel een door het Westen gefabriceerde
terreuraanval?”
Robin de Boer 25 maart 2016
Econoom en geopolitiek analist Peter Koenig, die 30
jaar lang voor de Wereldbank heeft gewerkt, vraagt zich
af of de aanslagen in Brussel onderdeel waren van een
westerse valse vlag-operatie. “Binnenkort stuit de politie
misschien wel weer op achtergelaten paspoorten of ID-kaarten uit Syrië, Irak, Jemen of een ander land dat
het Westen onder controle probeert te krijgen,” zegt hij. “En dat alles om Europa steeds meer te veranderen
in een politiestaat. Het volk zal het niet alleen accepteren, maar er zelfs om vragen. Het draait allemaal om
angst.” Koenig wijst erop dat de media niets schrijven over de landen die terrorisme financieren of de steun
die Turkije en Saoedi-Arabië, bondgenoten van de NAVO en Washington, geven aan Islamitische Staat.
Crisisregime
“Waarom worden officiële verklaringen van de overheid voor waar aangenomen, zelfs door de zogenoemde
progressieve media?” vraagt de econoom zich af. “Heeft iemand de link met IS onderzocht? Is Salah
Abdeslam schuldig? En zo ja, wie heeft hem opdracht gegeven?”
Koenig vindt dat we onafhankelijke bronnen hard nodig hebben. De inlichtingendiensten zijn volgens hem
niet betrouwbaar, die ‘voeren alleen maar bevelen op’. De overheid zal onafhankelijke bronnen echter nooit
toegang geven tot gevoelige informatie. Mensen moeten dit wel gaan eisen, zegt de analist.
De volksvertegenwoordigers in het Franse Lagerhuis hebben vorige maand gestemd voor de opname van
de noodtoestand in de grondwet. President Hollande had daartoe opgeroepen na de aanslagen in Parijs van
13 november vorig jaar. De hervorming is bedoeld om een burgerlijk crisisregime in te voeren om tegen het
oorlogsterrorisme te strijden. Zo’n crisisregime zal er in België ook wel worden doorgedrukt, stelt Koenig.
“De aanstichters blijven mensen doden met een specifiek doel: controle over hulpbronnen en geld-geldgeld,” zegt hij. “Het draait allemaal om angst. Mensen die verblind worden door angst en in shock zijn
accepteren iedere doctrine – meer politiebescherming. ‘We geven u onze burgerrechten en ‘vrijheid’, maar
zorg alstublieft voor ons.’ Op verzoek van het volk worden militaire regimes geïnstalleerd.”
‘Mensen blijven in dezelfde val lopen’
Koenig vraagt zich af welke stad het volgende doelwit zal zijn. Berlijn, München, Frankfurt, of misschien een
minder bekende stad? Het hangt er volgens de econoom maar net vanaf hoe goed de Duitse leiders naar
hun meesters in Washington luisteren. Hij noemt ook Wenen en Genève als mogelijke kandidaten. Genève,
waar de vredesgesprekken in Syrië worden gehouden, is met name interessant voor jihadisten. Een aanslag
zou Washington en zijn vazallen een reden geven om Syrië, Irak of Jemen binnen te vallen en te strijden
tegen de groepen die ze zelf hebben gecreëerd, getraind, gefinancierd en bewapend, zegt Koenig.
Gelukkig zijn daar Poetin en Rusland, voegt hij toe. Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht
om de mensheid te redden en vrede af te dwingen, stelt hij. “Een recent voorbeeld is Syrië en 70 jaar
geleden versloeg het Rode Leger Hitler, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.”
Hersendood
“De wereldelite blijft dezelfde vormen van agressie gebruiken en dezelfde leugens en propaganda
verspreiden om hun agressie te rechtvaardigen, en mensen blijven in dezelfde val lopen,” legt Koenig uit.
“Het monster kan alleen worden gestopt door een revolutie. Die is nergens in zicht. Als gevolg van de
ongebreidelde consumptie is de westerse wereld nu letterlijk hersendood.” “Heeft de mensheid een
bloedbad nodig om wakker te worden, of is er hoop dat de waarheid genoeg mensen bereikt om
politieagenten en soldaten in te laten zien dat ze door de elite worden gebruikt als kanonnenvoer of als
slaven om hun rijkdom en macht te beschermen?” vraagt Koenig zich tot slot af. [Global Research]
http://www.ninefornews.nl/oud-econoom-wereldbank-waren-de-aanslagen-in-brussel-een-door-het-westengefabriceerde-terreuraanval/
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Tempel van Baäl nagebouwd in centrum New York en Londen
Matt Barber: ‘Kinderoffers aan Baäl in onze tijd teruggekeerd door abortussen’ – Historisch aangetoond:
Baäl = Allah - Flashback: Barack Obama liet in 2008 de Tempel van Zeus, de Bijbelse ‘troon des satans’,
speciaal voor hem nabouwen
Wat treurde de wereld toen vorig jaar een werelderfgoed
monument ter ere van ‘babyoffergod’ Baäl werd verwoest,
uitgerekend door ISIS.
Dat moet een grapje zijn, dacht u toen u deze kop las. Maar
het is wel degelijk waar: op Times Square in New York wordt
de Tempel van Baäl (/ Bel), die eeuwenlang in de Syrische
stad Palmyra stond, deels nagebouwd. Op Trafalgar Square in
Londen gebeurt hetzelfde. Christenen zullen de naam Baäl
onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oud
Testamentische tijden op gruwelijke wijze baby’s werden
geofferd. Baäl is dan ook een synoniem voor Satan, de overste van de duistere machten, die de
globalistische financiële en politieke elite inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.
In augustus 2015 blies ISIS de oude tempel van hun meester in Palmyra op, waar over de hele wereld met
ontzetting op werd gereageerd. Tenslotte stond deze tempel officieel op de werelderfgoed lijst van de
UNESCO. Daarom worden volgende maand de 15 meter hoge overspanningen van de Baältempel
nagebouwd op Times Square in New York en Trafalger Square in Londen.
De verering van Baäl ging gepaard met homo- en biseksuele orgieën en het offeren van baby’s door hen
levend te verbranden. Ter ere van uitgerekend deze afgod wil men in de twee belangrijkste financiële en
politieke centra van de Westerse wereld een deel van zijn oude tempel nabouwen. Nogmaals: dit is geen
gerucht, maar werd onlangs aangekondigd in de New York Times.
‘Abortussen moderne kinderoffers’
Matt Barber schrijft dat het offeren van baby’s homoseksueel gedrag in de hand werkte, aangezien vrouwen
een zeer grote kans liepen dat hun pasgeboren nageslacht in Baäls vurige oven terecht kwam. ‘Het moderne
liberalisme wijkt enigszins af van zijn archaïstische voorgangersmodel. De macabere rituelen krijgen nu een
vernisje van bloemrijke en eufemistische omschrijvingen, maar de centrale leer en praktijken blijven er op
griezelige wijze op lijken.’
Barber doelt daarmee met name op de tientallen miljoenen abortussen in de Verenigde Staten en Europa,
maar ook in andere landen zoals Rusland en China. Naast deze moderne ‘Baäloffers’ is ook de seksuele
moraal (‘alles mag met alles en iedereen, zolang je het maar lekker vindt’) uit de oude tijden weer
teruggekeerd.
Baäl, Marduk, Gilgamesh, Osiris, Apollo
De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere Babylonische afgod Marduk, de god van de
jacht. Marduk zou een opstand tegen de goden, zijn ouders, hebben aangevoerd, en daarna tot koning der
goden zijn uitgeroepen.
In het Bijbelboek Genesis (10:9) wordt Nimrod ‘een geweldige jager’ genoemd. In de Joodse overleveringen
was het Nimrod, die rechtstreeks met andere bekende namen zoals Marduk, Gilgamesh, Osiris, Apoll(o) in
verband wordt gebracht, die de toren van Babel zou hebben laten bouwen. In Egypte stond Nimrod bekend
als koning ‘Narmer’, de latere god Osiris, heer van de onderwereld. Bij de Sumeriërs was hij de grote koning
‘Enmerkar’, die in oeroude stad Eridu een enorme toren ter ere van de goden zou hebben laten bouwen.
Sommige historici plaatsen Eridu dan ook op één lijn met het Bijbelse Babel / Babylon.
Nimrod (Baäl / Marduk/ Osiris / Apollo) zou volgens sommige overleveringen de eerste Vrijmetselaar zijn
geweest. Na de zondvloed creëerde hij de allereerste ‘Nieuwe Wereld Orde’. Bijna alle belangrijke
Babylonische, Griekse en Romeinse goden, inclusief hun rituelen en tradities, zijn op hem terug te voeren.
(1)
‘Antichrist’
In evangelische- en pinksterkringen voorspellen Bijbeluitleggers al jaren de komst van een nieuwe ‘Nimrod’,
die dan ‘de antichrist’ zou zijn. Het nabouwen van Baäls tempel in New York en Londen zal in hun ogen
ongetwijfeld een belangrijk teken daarvan zijn. Deze theorie wordt echter niet door letterlijke Bijbelse
profetieën ondersteund. Noch de naam Nimrod, noch de term ‘antichrist’, worden ook maar één keer
genoemd in het apocalyptische laatste Bijbelboek Openbaring.
Baäl = Allah
Een andere uitleg ligt daarom veel meer voor de hand: Baäl, of baAL, was de voorloper van een andere
afgod ALlah, wiens antichrist-religie in naam van diens ‘valse profeet’ Mohammed in steeds meer delen van
de wereld angst en terreur zaait, en talloze slachtoffers maakt. Zelfs kinderen en baby’s worden door de
strijders van Baäl/Allah niet gespaard, maar voor de ogen van hun ouders afgeslacht – waarvan de vaders
vervolgens worden onthoofd (een van de Bijbelse tekenen van ‘het beest’ 666, in de islam het meest heilige
getal van hun god), en de moeders en dochters in (seks)slavernij worden gevoerd.
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Hoewel moslims het ontkennen zijn er talloze verbanden met de in de Bijbel genoemde verering van
Baäl/Bel. Bel werd altijd al gesymboliseerd door de maansikkel. In Richteren 8:21 is het gebruikte woord
voor 'maantjes' saharon, wat letterlijk maansikkel betekent. Dit woord stamt af van het woord sahar, dat in
Jesaja 14 wordt gebruikt om Satan mee aan te duiden (Hilal-bel-Sahar). Zelfs het woord Hilal, of heylal,
wordt in de KJV Bijbel vertaald met Lucifer. De volledige frase betekent 'morgenster / maansikkel', wat
eeuwen later niet voor niets hét symbool van de islam werd.
In de Hastings encyclopedie voor religie en ethiek wordt bevestigd dat de Arabische naam voor Allah
samenhangt met Baäl: 'Allah is een pre-islamitische naam... die overeenkomt met de Babylonische god met
de naam Bel.' Professor Jeffrey, professor islamitische studies aan de Universiteit van Columbia en één van
's werelds meest gezaghebbende wetenschappers aangaande de islam, schreef dat 'de naam Allah, en
diens vrouwelijk vorm Allat, alom bekend waren in het pre-islamitische Arabië, en ook werd gevonden in
inscripties die in Noord Afrika werden ontdekt... Allah is een pre-islamitische naam die overeenkomt met de
Babylonische god met de naam Bel.'
Flashback naar 2008: Obama liet ‘troon des satans’ voor hem nabouwen
Lezer die onze site al vanaf het begin volgen, herinneren zich wellicht dat de Amerikaanse president Barack
Obama, nadat hij door de Democraten officieel was genomineerd als kandidaat, een vrijwel exacte replica
liet bouwen van de ‘Tempel (of Altaar) van Zeus’ die destijds in het Turkse Pergamom stond - in de Bijbel ‘de
troon des satans’ genoemd. Vanaf deze nagebouwde tempel hield Obama vervolgens zijn
acceptatietoespraak. De New York Post plaatste op 28 augustus 2008 een foto hiervan onder de
veelzeggende kop ‘‘O’, mijn God – Democraten richten Obama Tempel op’.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Tempel-van-Bal-nagebouwd-in-centrum-New-York-en-Londen
BETRAPT! NRC speelt vals…
Robin de Boer 24 maart 2016
In dit redactionele artikel wil ik je graag laten zien hoe de mainstream media (MSM) te werk gaan. Na een
artikel over Ninefornews.nl in het Algemeen Dagblad verleden jaar was mijn vertrouwen in de MSM weer
enigszins hersteld. Het was een degelijk artikel waarin het grootste deel van de door mij verstrekte informatie
netjes was verwerkt.
Mijn vertrouwen in de MSM heeft na een artikel over Ninefornews.nl in het NRC Handelsblad eerder deze
week een flinke deuk opgelopen (http://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/22/arme-gezinnen-lopen-kans-kinderenkwijt-te-rakenwo-1601095). Laat ik met jou als lezer even kort het proces doorlopen. Eerst zijn er twee
uitgebreide telefoongesprekken, met journalisten van de krant, waarin veel onderwerpen worden besproken.
Er wordt gewerkt aan een artikel over nieuwswebsites, zo klinkt het. Prima toch?
Tegen het einde van het tweede telefoongesprek wordt terloops nog even gevraagd of wij op de hoogte zijn
van het feit dat wij op bepaalde sites worden bestempeld als ‘hoax’. Ik reageer dat dat best zo kan zijn, maar
dat wij daar verder geen aandacht aan schenken omdat mensen zoveel dingen schrijven op het net. Ik voeg
toe dat wij onze berichtgeving zoveel mogelijk ondersteunen met wetenschappelijke studies en betrouwbare
bronnen en waar nodig zelf nabellen of onderzoek doen.
Met twee maten meten
Ik vraag expliciet nog of er van tevoren een concept kan worden toegezonden zodat ik nog even kan kijken
of er feitelijke onjuistheden in het artikel staan. Het eindresultaat blijkt al een dag op internet te staan als ik
een mailtje krijg met een link naar het bewuste artikel.
In het artikel wordt Ninefornews.nl op één hoop geveegd met websites die, zo suggereert het NRC, op één
ding uit zijn: zoveel mogelijk geld verdienen. Ze gebruiken daarvoor zogeheten clickbait-titels met alleen
maar hoofdletters. Het grootste deel van de informatie die ik tijdens de interviews heb gegeven is niet in het
artikel opgenomen, het artikel is geen afspiegeling van het interview en van tevoren is niet zoals
afgesproken een concept toegestuurd dat kon worden gecontroleerd op feitelijke onjuistheden.
Er wordt zoals ik al aangaf gesuggereerd dat Ninefornews.nl nepnieuws verspreidt. Er wordt gelinkt naar een
artikel over mogelijke UFO’s bij de zon op basis van een stuk in het Britse dagblad Daily Mail. Waarom is
een artikel dat wij overnemen van de Britse Daily Mail nepnieuws en is het echt nieuws als het NRC zelf een
soortgelijk artikel plaatst? Gewoon een hele simpele vraag.
Meer nulletjes
Websites die maar één doel hebben: zoveel mogelijk geld willen verdienen, klinkt het ook nog in het artikel.
Wat wij als alternatieve nieuwsmedia maandelijks bijeen schrapen is slechts een schijntje van wat het
Belgische Mediahuis, de eigenaar van NRC Handelsblad, ieder jaar vangt. Het bedrijf boekte in 2015 een
winst van bijna 20 miljoen euro. Dat zijn toch even heel wat nulletjes meer.
Overigens zijn bijna alle grote Nederlandse kranten in Belgische handen. Het Vlaamse mediabedrijf De
Persgroep, van de steenrijke ondernemersfamilie Van Thillo, is reeds eigenaar van De Volkskrant, het
Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool. Dat bedrijf boekte in 2010 een winst van 64 miljoen euro. Staat
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gewoon allemaal op Wikipedia. Door de overname van regionale bladenuitgever Mecom door De Persgroep
zijn er nog slechts zeven grote eigenaren die de Nederlandse nieuwsvoorziening beheersen. Deze
kerngroep bestaat uit: NPO, Bertelsmann Media (RTL), Sanoma Media, De Persgroep (Van Thillo),
Telegraaf Media Groep, Reed Business Media en Egeria (Brenninkmeijer). De groep heeft bijna alle
bekende radio- en tv-zenders, kanalen, kranten, bladen en magazines in handen.
Er zijn nog maar enkele nieuwsbronnen die (nog) niet door ultraconservatieven worden gecontroleerd,
schrijft collega-site De Lange Mars. Tot die bronnen rekent DLM ook Ninefornews.nl.
Gevoelige onderwerpen
Als het NRC Handelsblad een artikel wil schrijven over websites die zoveel mogelijk geld willen binnenhalen
zou zij er misschien verstandig aan doen eerst eens onderzoek te doen naar de eigen broodheren. Maar
goed, na al die artikelen over Kanye, de Kardashians en koning van de media-aandacht Geert Wilders wil je
ook wel een keer over iets anders schrijven. Geen probleem.
Dat brengt mij bij het volgende punt. Alle grote kranten zijn zoals ik al aangaf in handen van slechts enkele
bedrijven. Wat mij opvalt in het wereldje van de MSM is dat er alleen maar politiek correcte artikelen voorbij
komen en dat alle grote kranten alleen maar elkaar citeren. Een lekker knus wereldje. Zodra iets of iemand
afwijkt van de gebaande paden, volgt in de regel ridiculisering en zwartmakerij. Wij zijn niet politiek correct.
Wij durven onze vingers ook te branden aan meer gevoelige onderwerpen. Dat levert lezers op, niet de
‘clickbait-titels’ of het ‘nepnieuws’.
In het buitenland is het beeld niet veel anders. In Amerika zijn de media in handen van slechts zes grote
bedrijven, schrijft Business Insider. We hebben het dan over Comcast, News Corp, Disney, Viacom, Time
Warner en CBS. De Amerikaanse onderzoeksjournalist Sharyl Attkisson werkte jarenlang voor het grote
CBS News en laat in onderstaand filmpje zien hoe nep-bewegingen, die worden gefinancierd door de politiek
en het bedrijfsleven, mediaberichten op zeer effectieve wijze manipuleren en verdraaien. Een aanrader.
https://youtu.be/-bYAQ-ZZtEU
Klokkenluiders
Ook in eigen land hebben we klokkenluiders. Janneke Monshouwer hielp bijvoorbeeld jarenlang bij de
samenstelling van het NOS Journaal. Ze werkte zo’n 30 jaar bij de Nederlandse tv en haar opvallende
conclusie is dat we eenzijdige of verdraaide informatie krijgen en nieuwe geschiedenisboeken kunnen
schrijven.
Ze kan rekenen op bijval van emeritus hoogleraar dr. Cees Hamelink van de Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit. In onderstaand filmpje legt hij uit waarom je nooit moet geloven wat er in de krant staat.
Op 10 oktober 1990 zorgde de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de
eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op
de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door
een pr-agentschap uit de VS.
In de media wordt regelmatig verwezen naar het fenomeen ‘spindoctoring’: adviseurs van Tweede
Kamerleden of ministers, die zich bezighouden met het imago van hun politicus en proberen deze politicus
zo positief mogelijk in de media te laten komen. https://youtu.be/_tf1FA3gqWE
Ook Duitse journalisten hebben laten zien hoe de MSM te werk gaan. Udo Ulfkotte werkte jarenlang voor de
Frankfurter Allgemeine Zeitung. De uitspraken van de journalist liegen er niet om: “Journalisten laten zich
omkopen, liegen, heulen met de machthebbers en verdoezelen wat er onder de bevolking leeft.”
Hij liet zich trakteren op snoepreisjes door Amerikaanse denktanks, schreef bewust over de Amerikaanse
politiek en werkte samen met de Duitse veiligheidsdienst. Nu schaamt hij zich daar naar eigen zeggen voor.
Volgens veteraan Ulfkotte zijn veel journalisten bovendien in dienst van de CIA. https://youtu.be/sGqik213eE
Ook de gepensioneerde baas van de ZDF, dr. Wolfgang Herles, heeft op de Duitse radio een boekje
opengedaan over de manier waarop de media worden gecontroleerd. Hij gaf tijdens een live-uitzending toe
dat de Duitse overheid bepaalt waar wel en waar niet over geschreven mag worden. Dr. Herles sprak van
een ‘schandaal’ en vindt dat de media volledig onafhankelijk zouden moeten zijn. Ik vraag me af wanneer er
in de Nederlandse mediawereld iemand op gaat staan. https://youtu.be/CSgQ5rNbQ9w
En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan, maar ik wil het hier voor nu graag bij laten. Verspreid dit artikel
zoveel mogelijk via de social media, zodat ook andere mensen kunnen ontdekken hoe de MSM te werk
gaan.
Robin de Boer, hoofdredacteur (niet ‘de man achter’) Ninefornews.nl
“Whoever controls the media, controls the mind” – Jim Morrison.
http://www.ninefornews.nl/betrapt-nrc-speelt-vals/
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Aanslagen Brussel daverend succes
Voor de elite is het altijd weer even spannend om te zien in
hoeverre hun acties het gewenste resultaat hebben
opgeleverd.
Dit lukt namelijk niet altijd en dan moeten er zwaardere
middelen worden ingezet, maar bij Brussel kunnen wij melden
dat het doel meer dan bereikt is.
Wanneer je als elite bepaalde acties plant om zo te komen tot
je ultieme doel van totale wereldcontrole (New World Order)
dan is het van belang te weten of je het goed gedaan hebt of
niet.
Om het resultaat van hun acties te meten gebruiken ze diverse mogelijkheden die ze daarvoor ter
beschikking hebben en een daarvan is de Telegraaf.
Ze laten dat medium een enquête uitvoeren onder de bevolking om te meten in hoeverre zij zijn geslaagd in
hun opzet.
Het primaire doel van een operatie zoals Brussel is naast een rituele satanische offering van mensen aan de
godin ISIS, de bevolking zodanige angst aanjagen dat alle verdere vrijheidsbeperkende maatregelen zonder
morren zullen worden geaccepteerd.
Een false flag operatie zoals Brussel kan pas echt een succes worden genoemd wanneer de bevolking zelf
smeekt om die maatregelen, omdat ze bang zijn, heel bang.
Tijd voor de champagnekurken, want:
Veiligheid moet voorop staan, ook als dit betekent dat je daarvoor privacy moet inleveren, vindt driekwart
van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Alles is aanvaardbaar als we daarmee aanslagen kunnen
voorkomen.”
Hoe dit werkt en wie er werkelijk achter dit soort aanslagen zitten, hebben wij de afgelopen dagen
geprobeerd duidelijk te maken in een aantal artikelen zoals deze en deze.
Iemand die dit alles heel goed visueel heeft gemaakt, is David Icke met de volgende afbeelding. Een plaatje
dat misschien meer zegt dan duizend
woorden.
Ervan uitgaand dat de antwoorden van de
Telegraaflezers representatief zijn voor de
doorsnee Nederlandse bevolking dan vindt
een daverende 81 procent veiligheid
belangrijker dan privacy.
Een greep uit de antwoorden:
„Alles is aanvaardbaar als we aanslagen
kunnen voorkomen. Beter inbreuk op je
privacy dan dood”
„Recht op privacy vervalt wanneer men zich
niet - om wat voor reden dan ook - aan de wet
houdt”
„Als je niets te verbergen hebt, dan heb je ook
niets te vrezen.”
Dit is wat de bevolking vindt:
Alle maatregelen die nodig zijn om de
veiligheid te waarborgen móeten worden
genomen, ook als dat betekent dat we op
Schiphol uren in de rij staan, door
detectiepoortjes moeten, gefouilleerd of
afgeluisterd kunnen worden, vindt de
meerderheid van de respondenten.
Dat is de werkelijk trieste balans van een dramatische week, als zo'n onderzoek inderdaad echt is.
Wanneer je echt wilt meehelpen om de bevolking wakker te schudden, deel dan dit bericht waar je kunt,
inclusief de linkjes naar de andere artikelen met toelichting en achtergronden in dit artikel. Praat erover met
mensen en laat ze de plaatjes zien wanneer ze het niet begrijpen.
Doen we dat niet dan zijn wij met z'n allen heel binnenkort niets meer dan volledige geprogrammeerde en
gechipte slaven, als we tenminste tegen die tijd niet al geofferd zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10488:aanslagen-brussel-daverendsucces&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Farmaceutische industrie betaalt steeds meer “onafhankelijke” onderzoeken
Huisartsen of specialisten in het ziekenhuis zullen vaak een
medicijn voorschrijven waarbij bij de keuze uit wordt gegaan
van medische wetenschappelijke onderzoeken.
Wat als nu blijkt dat steeds meer van die wetenschappelijke
onderzoeken worden betaald door de producent van het
medicijn?
De doorsnee mens vertrouwt meestal op wat de wetenschap
ons vertelt. Tenslotte zijn zij mensen die daarvoor jarenlang
hebben gestudeerd en met dat wat zij weten te ontdekken,
kunnen wij ons voordeel doen.
Dat geldt zeker op medisch gebied, want een lichaam hebben
we allemaal en wanneer er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan waardoor wij in staat zijn op een
gezonde manier van ons lichaam te kunnen blijven genieten, dan graag.
In onze huidige maatschappij echter is niets wat het lijkt en overal moet je vraagtekens bij zetten want alles
wordt geregeerd door het belang van het grote geld en niet het welzijn van de medemens.
Dat betekent dat de reguliere medische wereld wordt gedicteerd door de farmaceutische industrie en de
belangen van aandeelhouders. Dat houdt dan weer in dat overal waar mogelijk patenten worden
geregistreerd en dat ze op alle mogelijke manieren proberen natuurlijke middelen op een synthetische
manier na te bootsen.
Daardoor gebruikt een groot deel van de huidige bevolking chemische medicijnen omdat artsen die
voorschrijven vanwege wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat ze precies datgene zijn wat dit
individu nodig heeft.
Nu komt er echter een bericht naar buiten waaruit blijkt dat er in de periode 2006 tot en met 2014 een
toename is geweest van 43 procent in wetenschappelijke klinische onderzoeken die door de farmaceutische
industrie zijn gefinancierd.
Om dit even goed in te laten zinken: Onderzoeken die onafhankelijk horen te zijn worden betaald door
degene die alle belang heeft bij een bepaalde uitkomst.
Onderzoek door de John Hopkins universiteit in Baltimore laat
zien dat dit soort onderzoeken in plaats van de uitzonderingen
die het voorheen waren, nu de norm zijn geworden.
Het onderzoek toont aan dat sinds 2006 het aantal door de
overheid, dus formeel onafhankelijke klinische onderzoeken,
zijn gedaald terwijl het aantal van dat soort onderzoeken
betaald door de farmaceutische industrie sterk is gestegen.
We hebben het in dit geval over Amerika, maar veel van de
hier gebruikte geneesmiddelen vinden daar hun oorsprong of
de patenten ervan zijn in handen van de Amerikaanse
farmaceutische industrie.
De regulering in dat land bepaalt niet dat dit soort onderzoeken moeten worden uitgevoerd door
onafhankelijke instituten, dus de slager keurt gewoon zijn eigen vlees.
Eerder deze week werd duidelijk dat de farmaceutische industrie geen enkel middel schuwt om te zorgen dat
natuurlijke producten van de markt verdwijnen ten behoeve van gepatenteerde chemische vervangers.
En zo komt het dat we in een land wonen waar meer en meer chronisch zieke mensen wonen. In veel
gevallen namelijk doen de chemische medicijnen niet veel meer dan het onderdrukken van symptomen,
maar creëren ze wel weer talrijke bijverschijnselen waarvoor dan weer andere medicijnen nodig zijn om dit
recht te trekken.
Ieder logisch nadenkend mens zal kunnen begrijpen dat het uiteindelijk het lichaam zelf is dat moet zorgen
voor genezing. We hebben daarvoor van moeder natuur een prachtig mechanisme meegekregen en dat
heet ons immuunsysteem:
Dr. Roel Veldhuizen is een inmiddels gepensioneerde patholoog anatoom die in zijn leven letterlijk heel wat
mensen van binnen en buiten heeft gezien. Hij zegt onder andere het volgende over ons immuunsysteem:
Het immuunapparaat is een defensie- en aanvalssysteem en moet net zoals het zenuwstelsel tot in alle
uithoeken van ons lichaam actief kunnen zijn. Het is onze politie en ons leger, maar ook zelf de
wapenleverancier. Het immuun- systeem bestaat uit de… thymus (zwezerik), milt, alle lymfklieren,
amandelen (tonsillen), al het lymfoïde weefsel in het maagdarmkanaal en mond en keelholte (darm
geassocieerde lymfatisch weefsel), het gehele lymfvatstelsel en de aanmaakplaats van de afweercellen
(lymfocyten, monocyten en granulocyten) in het beenmerg.
Dit is het systeem dat wij iedere dag keihard nodig hebben om ons op een gezonde manier op de been te
houden. Dr. Roel zegt verder:
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Helaas proberen klinische specialisten een label op de rug van een patiënt te plakken, een label dat hij bijna
nooit meer kwijtraakt. Bij zo’n label hoort dan een protocollaire therapie, vaak zonder verdere persoonlijke
benadering of twijfel aan het label.
De behandeling van een ziek mens in de reguliere gezondheidszorg is zeker niet holistisch (gericht op het
individu als geheel) echter voornamelijk gericht op de symptomen van zijn/haar ziekteproces.
De meeste chronische ziekten zullen blijken hun oorsprong te vinden in een langdurende disbalans in onze
energiebanen veroorzaakt door een chronische verstoring van zenuwimpulsen uit ons onderbewustzijn. Een
verstoring die kan berusten op een sterk psychisch trauma dan wel een chronische frustratie van het
onderbewustzijn door het bewustzijn.
Het betreft bijvoorbeeld darmziekten, spier- en gewrichtsziekten, huidziekten, longziekten, schildklierziekten,
nierziekten en hersenziekten.
Als dit gedurende lange tijd blijft bestaan, zal de cel noodsignalen gaan uitzenden met als gevolg dat
mediatoren vrijkomen in de omgeving van de cel waarna deze lymfocyten zullen aantrekken en een
ontstekingsproces op gang zal komen.
Ons lichaam kent namelijk maar een type reactie op een noodsignaal en dat is ‘het ontstekingsproces’.
Het onderbewustzijn neemt niet snel (gedacht moet worden aan een tijdsduur van het conflict van 15-30
jaar) het besluit om zijn frustratie te uiten en zijn eigen lichaam schade toe te brengen.
Maar wellicht laat het onderbewustzijn met de plaats waar de ontstekingsreactie wordt geïnduceerd, het
wezen van het onderliggende emotionele conflict zien.
Tot zover Dr. Roel column, voor het volledige artikel verwijzen wij naar Orjana.
Net zoals het een fabeltje is dat de gezondheidszorg is gericht op het welzijn van de mens, is het ook een
fabeltje om te geloven dat een overheid er is om voor haar bevolking te zorgen.
Hoe hard het misschien ook klinkt, we zullen het echt helemaal zelf moeten doen. Zelf op zoek gaan naar
die informatie die niet is gekleurd door allerlei propaganda en verborgen agenda’s en zelf het heft in handen
nemen voor wat betreft onze gezondheid.
De natuur is daarbij onze beste vriend die zorgt voor een sterk immuunsysteem zodat je met een grote boog
om ziekenhuizen heen kunt lopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10485:farmaceutische-industriebetaalt-steeds-meer-onafhankelijke-onderzoeken&catid=17:gezondheid&Itemid=30
VIDEO: Hoe de neocons de aanslagen op 9/11 gebruikten ‘om de Nieuwe Wereldorde op te richten’
Robin de Boer 24 maart 2016
Hoe krijg je steun voor een oorlog? Vlak na de aanslagen
op 11 september 2001 waren de Amerikanen in paniek.
De politici wakkerden de angst aan door te waarschuwen
dat er wel eens meer aanvallen konden volgen als de
terroristen niet zouden worden tegengehouden. Dat meldt
de onafhankelijke Amerikaanse nieuwssite MintPress News.
Wie stuurde de vliegtuigen in de Twin Towers? De regering Bush en de oorlogshaviken in Washington
waren er als de kippen bij: Osama bin Laden, Al Qaida, de Taliban, moslims.
Bush viel Afghanistan binnen en kondigde de ‘oorlog tegen terrorisme’ aan, die vandaag de dag nog steeds
woedt. In 2003 was de Iraakse leider Saddam Hoessein aan de beurt. Deze man, die door Amerika werd
voorzien van chemische wapens, zou beschikken over massavernietigingswapens. Er was bewijs gevonden,
zo klonk het, en de Verenigde Staten vielen Irak binnen.
Afleidingsmanoeuvre
De massavernietigingswapens werden nooit gevonden, simpelweg omdat ze nooit hebben bestaan. De
inlichtingen bleken niet alleen verzonnen, het was allemaal een afleidingsmanoeuvre om toegang te krijgen
tot olievelden. Het land werd binnengevallen en de bevolking uitgemoord of verdreven zodat de VS iemand
kon installeren die de Amerikaanse belangen behartigde. In deze en andere landen die zijn getroffen door de
‘oorlog tegen terrorisme’ is een machtsvacuüm ontstaan dat wordt opgevuld door onder meer IS.
Rusland
Wie was in Washington groot voorstander van oorlog? Wat heeft 9/11 te maken met de gebeurtenissen in de
wereld anno 2016? Deze vragen worden beantwoord door Robbie Martin, de maker van de film ‘A Very
Heavy Agenda’.
Zijn documentaire verkent hoe de neoconservatieven 9/11 gebruikten om de Nieuwe Wereldorde op te
richten. “Nu 9/11 langzaam maar zeker uit het geheugen verdwijnt, heeft de VS een nieuwe vijand nodig,”
waarschuwt Martin. “Het land koos voor een oude vijand – niet moslims of de islam, maar Rusland.”
https://youtu.be/ybmh7rbC--Q
[MintPress News]
http://www.ninefornews.nl/video-hoe-de-neocons-de-aanslagen-op-911-gebruikten-om-de-nieuwe-wereldorde-op-te-richten/
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De ware reden van aanslagen en vluchtelingen
Europa is in verwarring, niets is meer wat het ooit was en de
bevolking wordt steeds onrustiger.
Nog steeds zijn veel mensen ervan overtuigd dat dingen
gebeuren bij toeval of door nalatigheid van politieke leiders of
een andere combinatie van factoren.
Het lijkt voor hen toch “veiliger” om zich vast te klampen aan
liegende en bedriegende politici met in hun kielzog de door de
elite gecontroleerde mainstream media. Nog altijd zijn er
mensen die zeggen dat er wel meer mannen zijn die Jan heten
en dat, wanneer er misschien een paar andere politici worden
gekozen, alles wel weer goed zal komen.
Voor al die mensen is dit artikel bedoeld. Niets gebeurt bij toeval. Of het nu aanslagen zijn door terroristen of
een vluchtelingencrisis, alles gebeurt omdat het onderdeel is van het volgende plan:
Er zal een Europese militaire interventiemacht komen met de bevoegdheid om in alle lidstaten op te treden.
Er zal een soort nieuw Marshall Plan komen, waarbij hele delen van de wereld zullen worden
geherdefinieerd en die dan vervolgens onder een regionale overheid zullen vallen.
Dit alles onder het management van de Verenigde Naties.
Twee dingen dienen te verdwijnen in het Europa zoals wij dat kennen. Het eerste zijn de overwegend
christelijkenormen, waarden en cultuur en het tweede is de nationale soevereiniteit.
Dat is waar men naartoe wil met de vluchtelingencrisis. Een met opzet gecreëerd scenario dat chaos zal
creërendoor geheel Europa en ver daarbuiten. Maar, schijn bedriegt, want het is juist die chaos die nodig is
om de volgende radicale stappen te kunnen maken.
Wanneer het gaat over de werkelijke machten achter de schermen dan komen deze onder verschillende
namen zoals Illuminati, elite, de minder dan één procent, globalisten en nog een aantal benamingen.
Het is een klein clubje satanische machthebbers die zich verenigen in geheime en/of minder geheime
genootschappen en die onder aanvoering van de Jezuïeten op weg zijn naar volledige wereldcontrole. Wij
noemen ze hier voor het gemak even de elite.
Dat deze elite de vluchtelingencrisis heeft gecreëerd om de eerder genoemde doelstellingen te bereiken, is
allang geen geheim meer. Ze scheppen er zelfs openlijk over op.
De voormalig topman van schurkenbank Goldman Sachs, Peter Sutherland, eveneens een belangrijk ex lid
van het zogenaamde Bilderberg Steering Committee, verklaart het volgende:
“Ik vraag aan alle overheden om mee te werken en te erkennen dat soevereiniteit een illusie is, dat
soevereiniteit een illusie is die wij achter ons moeten laten”.
Deze man die op dit moment toevalligerwijs een functie heeft als de speciale vertegenwoordiger van de
Secretaris Generaal van de VN voor internationale immigratiezaken, gaat verder:
“De dagen van het verbergen achter nationale grenzen en hekken zijn allang voorbij. Wij moeten
samenwerken om een betere wereld te maken. En dat betekent dat we oude gewoontes, herinneringen en
beelden van ons eigen land onder de loep moeten nemen en erkennen dat wij onderdeel vormen van de
mensheid”. Exact hetzelfde is te horen van een andere belangrijke speler van de elite, George Soros die
zegt: “Ons plan ziet de bescherming van de vluchtelingen als doel en de nationale grenzen als obstakels”.
Waar het in essentie allemaal op neer komt en waarvoor de vluchtelingencrisis in het leven is geroepen, is
om een grote stap vooruit te maken naar wat door de elite de wereldregering wordt genoemd en hun New
World Order.
Daarom ligt alles nu onder vuur, iedereen is slechts een onderdeel van de mensheid zoals Sutherland het
zegt. Als zodanig moet de mensheid worden geregeerd door het “Parlement van de Mensheid” zoals de club
van dictators bij de VN vorig jaar door Secretaris Generaal Ban Ki-moon werd genoemd.
The Endgame is in volle gang en de bedoeling is duidelijk:
Het gebruiken van steeds machtiger wordende bouwblokken zoals de Europese Unie, de Afrikaanse Unie,
de Eurazië Unie en de Midden Oosten Unie. Bouwblokken die door de elite zullen worden gebruikt en waar
mensen zoals Soros, Bush en Clinton aan refereren als de New World Order.
De strategie werd onlangs nogmaals duidelijk gemaakt door Henry Kissinger in zijn recente boek “World
Order”: “De huidige pogingen om een nieuwe wereldorde (wereldregering) te creëren zullen een duidelijke
strategie vergen om een concept van orde (regionale overheden) neer te zetten binnen de verschillende
regio’s en om die regionale orders (overheden) te coördineren”.
Waar we naartoe gaan, staart ons in het gezicht, maar bijna niemand die het ziet. Niet alleen een New World
Order, maar een satanische New World Order.
Een satanisch wereldrijk, geregeerd door een kleine elite met een beperkt aantal gehoorzame slaven, van
wie een fiks aantal van tijd tot tijd zullen worden geofferd om de grote baas tevreden te houden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10484:de-ware-reden-van-aanslagenen-vluchtelingen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Oudjes bedonderd, pensioenfondsen bulken van het geld
Eén van de grootste misstanden in ons land is wel dat de oudjes
worden gekort op hun pensioenen wanneer de rente weer eens laag
staat. Zo zegt een pensioenfonds: Het vermogen steeg sinds eind
2008 van 71 miljard naar bijna 164 miljard euro eind 2015. En toch
staan we er beroerder voor dan ooit. Dan is er iets mis met het
systeem.
Wanneer we aardig willen zijn, zeggen we dat er in Den Haag een
aantal onkundige koekenbakkers zitten die beter hun originele
carrière als vakkenvuller bij de C1000 hadden kunnen voortzetten.
Wanneer we wat minder aardig zijn, zeggen we dat het lijkt alsof de oude mensen die hun leven lang keihard
hebben gewerkt, bewust worden kaalgeplukt omdat ze toch niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Wij ontvingen het volgende bericht van een lezer (dank!):
Het is toch ongelooflijk zoals er ons zaken worden voorgehouden die helemaal onjuist zijn ! Neem het
zogenaamde feit dat de dekkingsgraad te laag zou zijn: wat een onzin !
De pensioenfondsen hebben ca 1400 miljard in kas ! Het is de manier waarop de regering heeft beslist dat
deze rekensom gemaakt moet worden, namelijk er moet gerekend worden met van 2%, een virtuele winst !
want in werkelijkheid is die ca 7% en kunnen de fondsen heel gemakkelijk de pensioenen hun waarde laten
behouden:
Er is GEEN tekort !
Dan zou ook de lage rente funest zijn. Over een aantal jaren misschien maar nu zeker nog niet: alles is
belegd, lange termijn belegd wel te verstaan. HOE KUN JE DAN NU LAST HEBBEN VAN EEN LAGE
RENTE ???
De lezer baseert de hierboven genoemde stelling onder andere op een artikel van de econoom Ad Broere,
waarin staat:
Over de afgelopen 20 jaar – 1995-2015 - behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op
jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen. Het
totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 351 miljard (per 31 december 2015). Daarvan is ongeveer de
helft belegd in Europa, een derde in de Verenigde Staten, en de overige 17% in de rest van de wereld. In
2014 daalde de CO2-voetafdruk van onze beursgenoteerde beleggingen met 10%.
De lezer, een dame in dit geval, plaatst bovengenoemd commentaar op de Facebookpagina van haar eigen
pensioenfonds, PFZW, Pensioen Fonds Zorg en Welzijn.
Daarop komt het volgende verrassende commentaar: u heeft helemaal gelijk. Het is voor PFZW ook bijna
niet meer uit te leggen. Het klopt dat het vermogen van PFZW sinds 2008 meer dan verdubbeld is. Door de
strenge financiële regels vanuit de overheid moeten wij rekenen met de huidige extreem lage rente. In het
blog ‘Zo kan het niet langer’ leest u hier meer over.
In dat blog waarna wordt verwezen, staat onder andere het volgende:
Sinds de crisis in 2008 hebben we bij PFZW het pensioenvermogen van alle gepensioneerden en
werknemers in de sector zorg en welzijn ruim meer dan verdubbeld. Deels door de premies die zijn betaald
door u en uw werkgever, maar vooral door goede beleggingsrendementen. Het vermogen steeg sinds eind
2008 van 71 miljard naar bijna 164 miljard euro eind 2015. En toch staan we er beroerder voor dan ooit. Dan
is er iets mis met het systeem.
Ad Broere heeft de oplossing, maar die zal alleen werken als de politiek echt van goede wil is, waarover wij
onze grote twijfels hebben:
Ik hoop zeer dat het kwartje door dit artikel nu bij meer mensen gaat vallen, want het wordt tijd voor
indringende gesprekken met de bestuurders van de fondsen en met die van De Nederlandse Bank. Ik ben
voorstander van een persoonlijk pensioen spaarplan voor iedere pensioengerechtigde, waarbij hij of zij
invloed heeft op de belegging van de premies. Ook lijkt het mij logisch om van het werkelijk beschikbare
kapitaal uit te gaan en niet van wat er theoretisch in de pot zit. Dat maakt het een stuk eenvoudiger en ook
transparanter. Er worden geen toezeggingen meer gedaan, de pensioengerechtigde weet op basis van de
jaaropgave van het pensioenfonds in welke richting het gaat en kan op afgesproken tijdstippen tijdens de
opbouwperiode zelf beslissen of wijzigingen moeten worden aangebracht in bijvoorbeeld de hoogte van de
premies en de beleggingskeuzes. Als je de pensioengerechtigde leeftijd bent gepasseerd, dan moet het voor
jou beschikbare kapitaal uit de beleggings'pot' worden gehaald en moet het aan jou worden overgelaten wat
je wilt dat er verder nog mee wordt gedaan.
We moeten MONDIG worden en niet langer toestaan dat autoriteiten zonder onze uitdrukkelijke
toestemming beschikken over ons geld.
En misschien als bovenstaande niet werkt? Alle bejaarden van Nederland in bussen laden en naar Den
Haag sturen. Misschien zijn ze daar gevoelig voor.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10478:oudjes-bedonderdpensioenfondsen-bulken-van-het-geld&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Radovan Karadzic is een held
Posted on 25/03/2016 by Fubar in Artikelen // 0 Comments
Wanted poster uitgegeven door de Verenigde
Soldaten van Saoedi-Barbarije
De man heeft zijn land verdedigt tegen de
jihad en krijgt daar 40 jaar voor. Het is een
schande. En de grote schuldige is Nederland.
Niet dat daar zogenaamd een paar moslims
vermoord zijn, dat waren een stelletje smerige
bandieten die er ‘s nachts op uit trokken om
de christenen in de omliggende dorpen te
onthoofden, hun lul er af te snijden en in hun
mond te stoppen, kleine meisjes te misbruiken, zoals islam altijd doet. De jihadisten kwamen van de hele
wereld (zoals altijd), werden gefinancierd en opgeleid door Iran en Saoedi-Barbarije en hielden huis zoals
ISIS vandaag de dag huis houdt. Ze sneden organen uit de nog levende slachtoffers om te verkopen, de
darmen lieten ze naast de lijken liggen, en bij voorkeur deden ze dat, zoals islam dat altijd doet, op
christelijke feestdagen.
Ja, Nederland is schuldig aan Srebrenica, Nederland zou zich diep moeten schamen. Dit is één van de
zwartste bladzijden in onze geschiedenis. Maar niet om hoe het gedraaid is, namelijk dat de moslims weer
het slachtoffer zijn terwijl ze de dader waren. Dit is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis omdat we de
jihad geen strobreed in de weg gelegd hebben tegen alle internationale afspraken in. De afspraak was dat
Srebenica een safe-haven zou worden, maar dan moesten de jihadisten wel ontwapend worden, onder die
voorwaarden konden de Serviërs er mee akkoord gaan.
Die afspraak, ontwapenen, is door Nederland geschonden en onder toeziend oog van Karremans en de
zijnen kon het monster Naser Oric en zijn bloeddorstige slachters van allah tientallen christelijke dorpen in
de omgeving uitmoorden en platbranden. Overdag trokken zij zich weer terug in de enclave waar ze zich
tegen de Serviërs beschermd wisten door de Nederlanders. Dát is het werkelijke schandaal. Nederland is
medeplichtig aan de bruutste jihad op het Europese continent sinds de Turken verdreven zijn.
Het is bijna op de dag af drie jaar geleden dat ik er dit stukje over schreef. Het staat helemaal vol met linkjes
en filmpjes: Krokodillentranen om Srebrenica
Vandaag kreeg Karadzic 40 jaar, terwijl Naser Oric al lang weer in vrijheid rondloopt en nu misschien wel
christenen opensnijdt in Syrië. Als we na WW-I islam helemaal Europa uitgetrapt hadden was dit niet
gebeurd. Laten we hopelijk van onze fouten leren en het alsnog doen. Om te beginnen alle aanhangers van
de terreurprofeet uit Nederland. Allemaal ! We mogen nooit weer de fout maken er ook maar ééntje op ons
continent in leven te laten, want het duurt nooit lang of de jihad steekt weer zijn kop op zoals we in Bosnië
hebben kunnen zien.
Wist u dat de moslimitische Bosniër Alija Izetbegovic in de Handschar Waffen SS van de grootmufti, het
mohammedaanse vriendje van Hitler gevochten had. Bent u bekend met zijn “The islamic Declaration”?
Waarschijnlijk niet. Hadden onze Nederlandse regenten daar van op de hoogte moeten zijn? Ja. Waren ze
dat? Geen idee. Zo nee, waren ze nalatig. Zo ja, zijn ze medeschuldig en hadden zij vandaag zich in Den
Haag moeten verantwoorden voor misdaden tegen de
menselijkheid.
Izetbegović
http://en.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovi%C4%87
The Islamic Declaration
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Declaration
Een stukje uit die ‘islamic Declaration’ om te laten zien dat het
het reinste fascisme is dat Izetbegovic nastreefde. Hij heeft er
ook jaren voor in de gevangenis gezeten, maar werd helaas
vrijgelaten in plaats van dat die voor een vuurpeloton gezet
werd. Dan was het niet zo’n puinhoop geworden in Joegoslavië
als die wel afgeschoten geworden was zoals je het beste met elke mohammedaan kunt doen.
http://fubar.mobi/2016/03/25/radovan-karadzic-is-een-held/
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16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen
Door: Alex Charles – Vertaling: E.J. Bron, 14 maart 2016
Geef het gerust toe. Diep van binnen bent u bang. U hebt veel
video´s en beelden gezien en de krantenkoppen gelezen.
Miljoenen “vluchtelingen” zijn op weg naar de westerse landen.
Miljoenen. Naar uw stad, gemeente, wijk. Daarbij voelt er iets
niet echt goed. Het is een exodus die niet alleen Europa
betreft, maar alle landen in het Westen. En hoewel u wilt
geloven dat alles goed komt, bent u verbaasd . . . wanneer zal er een einde aan komen en wat zijn de ware
redenen? Wij willen de feiten belichten en de echte waarheid aan u presenteren, die u onthouden wordt. Hier
komen 16 redenen waarom de Afrikaanse “migrantencrisis” niet zo snel zal stoppen:
1. De bevolkingsexplosie in Afrika
Bekijkt u de grafiek hieronder. Die verklaart alles.
Nog niet zo lang geleden had Europa een grotere bevolking
dan Afrika en het Midden-Oosten samen. Maar deze dagen zijn
al lang voorbij. We spreken nu van miljarden mensen in de
komende decennia. Zo bekeken ziet de actuele
“migrantencrisis” eruit als een druppel in een emmer water. Als
de bevolkingsexplosie aanhoudt, dan zal de exodus uit Afrika
zich ook intensiveren.
2. Eindeloze burgeroorlogen, stamvetes en religieoorlogen
Al tientallen jaren lang steekt Afrika in een moeras van
conflicten. Helaas zal dit in de nabije toekomst ook niet
veranderen. De onderstaande illustratie is afkomstig
vanWikipedia en geeft de conflicten in de regio aan.
Dit is slechts een snapshot van de op dit moment voortdurende conflicten
in Afrika:
 Nigeria, Kameroen, Niger en Tsjaad – aanvallen door Boko
Haram sinds 2009
 Somalië – stam- en burgeroorlogen sinds 1991
 Libië – burgeroorlog sinds met behulp van de NAVO het regime
ten val werd gebracht
 Soedan – burger- en religieoorlogen sinds 1955 (islamitische
noordelijke Afrikanen tegen christelijke zuidelijke Afrikanen
 Kongo – burger- en stamoorlogen sinds 2004
 Nigeria – stam- en religieoorlogen sinds 1998
En de lijst kan naar believen langer worden gemaakt. Ondanks de financiële steun van de internationale
gemeenschap, de humanitaire hulp en voortdurende vredesmissies lijken de conflicten in Afrika
onoplosbaar.
3. Europa heeft geen functionerende kustwacht
In plaats van de kusten van Europa tegen illegale mensenhandel te beschermen, vangt de Europese
kustwacht de boten met migranten op en brengt ze rechtstreeks naar Europa. Ja – dat hebt u goed gelezen.
De Europese kustwacht fungeert als veerboot-service tussen Afrika en Europa. Volgens cijfers van het
UNHCR hebben ongeveer 1,03 miljoen mensen alleen al in het jaar 2015, Europa bereikt door de
Middellandse Zee over te steken. Het daadwerkelijke aantal is vermoedelijk veel groter, als je bedenkt dat
zoveel mensen officieel helemaal niet geregistreerd werden.
Als voormalig lid van de kustwacht van de Verenigde Staten heb ik ervaring in het opbrengen van mensen
die probeerden om via de Caribische Zee de VS binnen te komen. Het verschil is echter dat wij bijna
iedereen weer teruggebracht hebben van waar hij gestart was (Haïti of Cuba). En diegenen die asiel
aanvroegen, werden ondervraagd door iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zich op het
schip bevond, die onmiddellijk controleerde of hun beweringen klopten. Op zee opgevangen en direct
teruggebracht.
De Amerikaanse kust werd tegen illegale binnenkomsten bewaakt en dit scheelde de Amerikaanse regering
(en de Amerikaanse belastingbetalers) miljarden dollars, want we brachten niet iedereen zomaar de VS
binnen. Het is een politiek van gezond mensenverstand, maar gezond mensenverstand en EU-politiek
schijnen elkaar uit te sluiten.
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4. Afrikaans landen storten om verschillende redenen in elkaar
Ieder jaar stelt het Foreign Policy Magazin de “Fragile States Index” samen. Deze index gebruikt sociale,
economische en politieke indicatoren om een volgorde vast te stellen hoe “fragiel” een land is. Al meer dan
tien jaar lang wordt deze lijst gepubliceerd. Tragisch genoeg is er maar weinig veranderd. Op de illustratie
hieronder uit het jaar 2015 zie je dat des te donkerder een land is hoe “fragieler”.
Het grootste deel van Afrika ligt mijlenver achter de rest van de
wereld in alle belangrijke categorieën (sociaal, economisch en
politiek). Ik voorspel dat er slechts zeer weinig zal veranderen
in Afrika de komende jaren. Maar ook in Europa zal de situatie
verslechteren door de komst van niet-Europese mensen: de
hoogte in schietende criminaliteitscijfers, verkrachtingsepidemieën, voortdurende seksuele overvallen en toenemend
terreurgevaar. Sommige mensen voorspellen zelfs anarchie en
burgeroorlog.
5. De uitkeringen voor “vluchtelingen” in Europa zijn tienmaal zo hoog als het gemiddelde inkomen
in Sub-Sahara Afrika
De regering in Duitsland stelt maandelijks € 670,- per “vluchteling” beschikbaar. De kosten voor woonruimte,
gezondheid, voeding, onderwijs, transport en contant geld worden aan miljoenen mensen in heel Europa
betaald. Volgens cijfers van de Wereldbank bedraagt het gemiddelde inkomen van een Sub-Sahara Afrikaan
$ 762, per jaar. Als je dit bedrag omrekent in euro´s, dan zou dit een maandinkomen van € 58,- betekenen.
Als je dus asiel in Duitsland aanvraagt, dan is dat 11,5 maal voordeliger en hoef je niet eens voor het geld te
werken. Wat zou u in zo´n geval dus doen? In Afrika blijven en ongeveer € 58,- in de maand verdienen of . . .
een mensensmokkelaar betalen, illegaal Europa binnenkomen en contant geld en sociale uitkeringen krijgen
van € 670,- per maand (betaald door de Europese belastingbetalers)?
6. “Asielzoekers” worden beter behandeld dan de autochtone bevolking
Iedereen die in Europa woont, weet dat dit waar is. Dat maken ze iedere dag mee. Er bestaan standaards en
wetten voor de autochtone bevolking en totaal andere standaards voor “asielzoekers”. Hier enkele
voorbeelden:
In talrijke steden heeft de politie het volledig opgegeven “asielzoekers” aan te geven voor verschillende
delicten. Tegenwoordig kunnen Europeanen, die op sociale media openlijk de vluchtelingenpolitiek
bekritiseren, hun baan kwijtraken, opgepakt worden en de regering pakt hun kinderen af.
Terwijl Europeanen die op straat leven of geen werk hebben erom moeten vechten om te overleven, worden
“asielzoekers” in huizen ondergebracht, op luxe cruiseschepen, invakantiewoningen in de Alpen, in luxe
hotels. Onlangs vroor in Italië een dakloze doodvoor de deur van een viersterren-hotel waarin “asielzoekers”
waren ondergebracht.
In de meeste Europese landen hoeven “asielzoekers” het openbaar vervoer niet te betalen (treinen, bussen,
trams, metro) en ze gebruiken vaak de eerste klasse in treinen. Maar geboren Europeanen moeten een
boete betalen en er wordt aangifte tegen hen gedaan als ze geen kaartje hebben.
Ook in ziekenhuizen worden “vluchtelingen” voorgetrokken boven autochtone Europeanen. De ziekenhuizen
worden regelrecht overspoeld door de vele “asielzoekers”, van wie enkelen tropische ziektes hebben. Zo
worden de gezondheidsstelsels in Europa ineen crisis gestort.
7. Afgewezen “asielzoekers” hoeven niet bang te zijn voor uitzetting
Europa heeft duizenden asielaanvragen afgewezen. In een intacte wereld zou men deze mensen uitwijzen.
Maar in de huidige wereld moeten de Europeanen politici met hun eigen belastinggeld omkopen. De
Europese politici hebben Afrikaanse regeringen € 1,8 miljard geboden als ze hun eigen volk terugnemen,
maar zij weigerden dit en eisten nog meer geld. Zelfs als hun landen hen terugnemen, gaan de meeste zelfs
helemaal niet naar hun eerste verhoor. Ze duiken onder, gaan naar een ander Europees land en vragen
daar onder een andere naam asiel aan. Het hele systeem is kapot.
Korte samenvatting:
1. De Europese belastingbetaler betaalt de Europese kustwacht om migranten op te pikken en hen
rechtstreeks naar Europa te brengen (in plaats van de kusten te bewaken en de mensen daar naartoe terug
te brengen waar ze vandaan kwamen).
2. De Europese belastingbetaler betaalt voor woningen, voeding, kleding, gezondheidszorg, transport en
geeft miljoenen aan contant geld aan “asielzoekers” in heel Europa.
3. Als “asielzoekers” afgewezen worden, gebruikt men belastinggeld om Afrikaanse politici om te kopen om
hun eigen volk terug te nemen.
4. Als Afrikaanse politici weigeren hun volk terug te nemen, dan betaalt de Europese belastingbetaler
eindeloos door voor “asielzoekers” die in Europa blijven en sociale uitkeringen innen, zoals hierboven
omschreven.

N I E U W S B R I E F 2 4 5 – 3 1 M A A R T 20 1 6 – P A G . 2 8

5. Hoewel zij dit allemaal betalen, worden de autochtone Europeanen in hun landen als tweederangs
burgers behandeld, terwijl “asielzoekers” een voorkeursbehandeling krijgen en normaal gesproken boven de
wet staan.
Klinkt dat als een functionerende samenleving? En dan wordt tegen de mensen gezegd dat, als ze niet
meedoen, zij racisten of vreemdelingenhaters zouden zijn.
8. Als de Balkan-landen hun grenzen sluiten, zullen er nog meer mensen via de Middellandse Zee
komen
Als de Balkan-landen in Oost-Europa hun grenzen sluiten, dan zal de nooit eindigende toestroom van de
“asielzoekers” rechtstreeks door Afrika over de Middellandse Zee volgen. De exodus uit Afrika en het
Midden-Oosten zal verder gaan, vooral omdat Europa haar kusten niet wil beschermen.
9. De mensen in het Westen denken dat we allemaal samen
in een gelukkige, vreedzame multiculturele samenleving
kunnen leven
Dit punt gaat natuurlijk niet over iedereen in de westerse
samenleving, maar ik denk dat het een fundamentele aanname
is die de westelijke migratie- en vluchtelingenpolitiek
ondersteunt. In het algemeen denken wij mensen in het
Westen dat ook de rest van de wereld zo rechtvaardig is als wij
en dat we allemaal gelukkig met elkaar kunnen leven in een multiculturele samenleving. De Europeanen
denken dat als ze maar hard genoeg werken en de “asielzoekers” verwelkomen en integreren, dat alles ten
goede zal keren. Maar in het kader van de toenemende spanningen, onlusten en sociale problemen houdt
dit idee geen stand.
Wat als niet-westerse mensen zich helemaal niet in onze samenlevingen willen laten integreren?
Een duidelijk voorbeeld zijn de sociale structuren in Europa. In heel Europa ontstaan talrijke islamitische
“No-Go-Areas”, ook in de tweede en derde generatie Europese moslims. Islamitische stadswijken, die onder
het sharia-recht vallen, zijn in Frankrijk,Groot-Brittannië, Zweden, België, Duitsland en andere westerse
landen een verontrustend fenomeen.
10. De mensen in het Westen voelen zich ervoor verantwoordelijk miljoenen migranten op te nemen
Een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel is nog een culturele norm die bijdraagt aan onze desastreuze
migratie- en vluchtelingenpolitiek. Je kunt niet ontkennen dat de militaire interventies van het Westen in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika een catastrofe waren. Desondanks, een militaire politiek die door corrupte,
politieke elites wordt uitgevoerd, rechtvaardigt geenszins de vernietiging en instorting van de westelijke
beschaving op grond van de nooit eindigende toestroom van “asielzoekers”.
Luistert u eens wat deze Duitse politicus (Gregor Gysi van “Die Linke”) te zeggen heeft. Hij kan zijn vreugde
nauwelijks verbergen als hij de Duitsers met nazi´s vergelijkt en de etnische uitwisseling van de Europeanen
tegen buitenlandse migranten beschrijft. Het is de mentaliteit van de politieke elite: we moeten allemaal het
multiculturalisme en de uitwisseling van de Europeanen bejubelen.
11. Niet-gouvernementele organisaties (Ngo´s) werken er hard aan om de “migrantencrisis” verder
aan te wakkeren
Ngo´s zijn vaak groeperingen die door de rijke en invloedrijke elite gebruikt worden om meer “asielzoekers”
de westelijke samenlevingen in de hele wereld binnen te sluizen. Religieuze organisaties ondersteunen deze
politiek eveneens. Hier enkele voorbeelden:
 “Open Society Foundations” van George Soros.
 Joodse organisaties, die de vestiging van “vluchtelingen” in Europa en de Verenigde Staten (echter
niet in Israël) ondersteunen.
 Christelijke organisaties in de VS en Duitsland, die de vestiging van “vluchtelingen” ondersteunen.
 Facebook en andere sociale media, die openlijk aan iedereen de oorlog verklaard hebben die het
waagt deze politiek openlijk te bekritiseren.
12. Als het om “vluchtelingen” en migratie gaat, zijn wetten onbelangrijk
Dat is nog een gezamenlijk thema in de hele westelijke wereld, vooral in de VS en Europa. Meerdere
Amerikaanse presidenten hebben erin gefaald om de bestaande immigratiewetten aan te scherpen, vaak
weigerden zij illegale buitenlanders uit te zetten. Ik dacht dat dit een probleem was dat alleen in de VS
bestond, totdat ik in 2015 naar Europa reisde.
Het Duitse recht, het EU-recht en ook het internationaal recht erkennen een simpel concept in het kader van
“vluchtelingen”: van hen wordt verlangd dat ze een asielaanvraag indienen in het eerste veilige land dat zij
bereiken. Dus hebben alle mensen, die uit het Midden-Oosten en Afrika door talrijke veilige landen reizen,
om als einddoel het meest gulle land te bereiken, hun recht op asiel verspeeld.
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Maar dat speelt geen rol. Net zoals hun Amerikaanse partners hebben ook de Europese politici het
rechtsprincipe volledig buiten werking gesteld met betrekking tot migratie en “asielzoekers”. Zoals ik
observeer in heel Europa voorspel ik dat het zo niet lang verder kan gaan. De autochtone, hard werkende
Europeanen, die hoge belastingen betalen en de rechtsstaat waarderen, verliezen hun geduld.
13. Grote concerns ondersteunen open grenzen en buitenlandse arbeidskrachten
Een eindeloze voorraad buitenlandse arbeidskrachten, die voor minder loon werken dan de autochtone
bevolking wil werken, is geweldig voor de heel grote concerns. Dat is een dynamiek die in de hele wereld
heerst, van de Mexicaanse arbeider in de VS tot aan de Turkse arbeider in Duitsland. Een stroom goedkope
arbeidskrachten maakt het de concerns mogelijk de lonen te verlagen. Lagere lonen zorgen voor meer winst,
die opnieuw de aandelenprijs doet stijgen en de grootaandeelhouders (meestal de elite) nog rijker maakt.
Dat is de eraan ten grondslag liggende strategie, die erbij geholpen heeft de middenklasse in het hele
Westen te decimeren en die de inkomensongelijkheid vergroot heeft. Grote concerns, vooral multinationals,
zullen ook aan lobbywerk bij politici blijven doen en hun invloed laten gelden om toegang tot goedkope
arbeidskrachten thuis en in het buitenland te hebben.
De volgende keer als u dus hoort hoe politici, investeerders of grote concerns erover spreken waarom hun
land meer buitenlandse arbeidskrachten nodig heeft om de economie aan te zwengelen, dan vertaalt u dat
als volgt: “Ondernemingswinsten zijn belangrijker dan de autochtone middenklasse, die hier al woont, op te
leiden en werk te geven.”
14. Massamedia en popcultuur verenigd om de invasie van het Westen te ondersteunen
De Oxford Dictionary definieert het woord invasie als: “Het binnendringen van een groter aantal mensen of
dingen in een plek of arbeidsveld.” Anders dan alle andere historische conflicten toen vluchtelingen uit
vrouwen, kinderen en oude mensen bestonden, zijn de huidige “vluchtelingen” hoofdzakelijk mannen in de
weerbare leeftijd. De Tsjechische president Miloš Zeman noemde de crisis een “georganiseerde invasie” van
jonge mannen, want ze slaan alles kort en klein wat hen in de weg staat.
Alle media manipuleren de daadwerkelijke feiten. Ze laten vrouwen en kinderen en geen sterke jonge
islamitische mannen zien, die aankomen op het hoofdstation van München en selfies maken met hun
smartphones. Zelfs bij de officiële statistieken moet je vraagtekens plaatsen, omdat er heel veel mensen
opduiken die geen identiteitsbewijs bij zich hebben en beweren uit Syrië te komen.
Ik heb uit de eerste hand de toenemende afkeuring ervaren die de Duitsers hebben tegenover de
“Lügenpresse”. Het lijkt erop dat er iedere week nieuwe gevallen van schandalige migrantencriminaliteit
bestaan, die door de Duitse media opzettelijk onder het tapijt worden geveegd.
Populaire sterren zoals George Clooney, Emma Watson of Jude Law vinden het geweldig om reclame te
maken voor open grenzen en om meer “asielzoekers” op te nemen. Tegelijkertijd wonen ze in bewaakte
woongebieden en reizen alleen met lijfwachten.
15. Iedereen kan asiel aanvragen en misbruik maken van
de westelijke gulheid
Waar we ook kijken in het Westen zien we hetzelfde: een
asielsysteem dat volledig kapot en door bedrog ondermijnd is.
Een gelekt regeringsdocument in de VS onthulde dat ongeveer
70% van de asielaanvragen vervalst was. Jan Ting,
medewerker van “Naturalization Service” in de Verenigde
Staten, schatte dat 95% van de asielprocedures
opvervalsingen berusten. De beschuldigingen van vervalsing
met betrekking tot Somalische asielzoekers zijn zo sterk
geworden, dat de Amerikaanse regering nu DNA-testenvoorschrijft.
Asielbedrog en vervalste documenten zin ook in Europa schering en inslag. Er bestaat een enorme vraag
naar vervalste paspoorten, die vrijkaarten voor het gulle Europese sociaal stelsel betekenen. Door de stroom
mensen met vervalste documenten die naar Europa komen, zou het niemand moeten verbazen wanneer
ook terroristen gebruik maken van deze chaos.
16. De islam probeert al eeuwenlang Europa te veroveren
Dat is een eenvoudig en niet te ontkennen feit. Als je daarop wijst, dan word je waarschijnlijk buitenlandervijandig, islamofoob of zelfs racistisch genoemd (hoewel de islam geen ras is, zeggen veel mensen dit altijd
nog graag).
De islamitische migratie is een wezenlijke aandrijving voor de exodus uit Afrika en het Midden-Oosten
(Noord-Afrika is volledig islamitisch).
In de afgelopen decennia hebben we de islamisering van Europa waargenomen, een trend die nu vaart
maakt. Ik zie de verandering in grote Duitse steden: als je door enkele stadsdelen van Frankfurt loopt, denk
je dat je in Algerije bent, afgezien van de architectuur. Islamitische kinderen van migranten vormen op dit
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moment de meerderheid op veel Europese scholen. Als je een of twee generaties verder denkt, dan zullen
Europeanen de buitenlanders/minderheid in het thuisland van hun voorouders zijn. Dat is het
multiculturalisme dat de Europeanen dienen te aanbidden en te bejubelen.
De jihad heeft 1400 jaar lang de islam onophoudelijk vanuit Saoedi-Arabië verbreid. Hieronder een kaart van
de jihad veldslagen tegen niet-moslims tussen 632 na Chr. en 1920. In deze periode werden meer dan 1
miljoen Europeanen gevangen genomen en tot slaaf gemaakt door islamitische legers. Veel landen in de
wereld zijn nu islamitisch, die daarvoor christelijk waren, zoals Turkije en Noord-Afrika.
Iedere rode stip betekent een grote veldslag. (volledige video
hier!)
De jihad kan ook de vorm van immigratie aannemen, dat
noemt men “Hijra”. Het woord wordt tegenwoordig niet meer
gebruikt voor de verovering van het Westen en voor de
invoering van de sharia. Tegenwoordig zien we de islamisering
van het Westen door middel van massa-immigratie in plaats
van oorlog. Hetzelfde resultaat, een andere strategie.
Het goede nieuws is: langzaam veranderen de tijden.
Wat is er in het Westen gebeurd? Noch Japan, noch China of Israël worden op zekere ochtend wakker en
bepalen dat men miljoenen jonge, mannelijke “asielzoekers” wil opnemen, die meestal afkomstig zijn uit de
islamitische wereld en het noorden van Afrika.
Geloven we serieus dat dit grote multiculturele experiment op de lange termijn goed zal aflopen voor onze
samenleving en onze kinderen?
De tijden veranderen.
De mensen in het Westen beginnen vraagtekens te zetten bij de eindeloze mediapropaganda. Het
vertrouwen in de media is zo laag als nooit tevoren. Het vertrouwen in de gevestigde, politieke elites valt
eveneens uit elkaar. In de mate waarin het establishment afbrokkelt, ontstaan nieuwe partijen en politieke
buitenstaanders komen opzetten, van de VS via Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland tot aan Oostenrijk toe.
De Oost-Europese landen zoals Polen, Hongarije, Slowakije en de Tsjechische Republiek vechten tegen de
opgedrongen “vluchtelingen”quota. Heel langzaam gaan meer en meer mensen moeilijke vragen stellen en
kijken ze naar de feiten in plaats van de politieke en mediale propaganda blindelings te accepteren.
En u bent deel van de oplossing!
Ga op zoek naar informatie en verbreid de ware feiten. Zo kunnen we voor onze toekomst betere
beslissingen nemen.
Bron: http://de.europenews.dk ; Vertaling: EuropeNews
Bron oorspronkelijk artikel: http://realfactsmedia.com
Auteur: Alex Charles Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
https://ejbron.wordpress.com/2016/03/14/16-feiten-waarom-de-migratiecrisis-niet-zal-eindigen/

‘Een nieuwe Hitler is opgestaan. Verdrijf zijn collaborateurs’
26 maart 2016 - Auteur: Redactie KN
´Als gevolg van dit beleid is Brussel deze week ondergedompeld
in chaos.´ (foto: screenshot Jihad Watch)
De collaborerende regeringen van Europa moeten ten val
gebracht worden. Een nieuwe Hitler is opgestaan.
En “het is niet Donald Trump”, schrijft de Amerikaanse arabist
Robert Spencer. “Het is niet ‘extreem-rechts’.” Die nieuwe Hitler
lijkt sterk op de oude: “Hij haat Joden. Hij minacht het historisch
erfgoed van de Westerse beschaving. Hij is van plan te heersen met een ijzeren vuist en om elke ander
macht aan zijn wil te onderwerpen. Hij heeft alleen respect voor kracht en heeft minachting voor zwakheid. ”
Knoet
De nieuwe Hitler is niet één mens, “maar miljoenen die geloven in een ideologie die oorlog preekt en
onderwerping van vrije mensen onder zijn knoet.” Het gaat erom de jihadisten te ontmaskeren “die
binnenrijden onder het vaandel van multiculturalisme en openheid”, aldus de katholieke directeur van Jihad
Watch.
Belasterd en gedemoniseerd
In het verleden heeft Europa steeds de dreiging onderkend van wie deze ideologie aanhingen. Het vergoot
bloed om het oprukken ervan te keren. “Nu hebben de kinderen en erfgenamen van wie hun leven gaven om
te garanderen dat hun kinderen en de kinderen van hun kinderen in vrijheid zouden kunnen leven, de
poorten opengegooid en hen binnengehaald die hen tot slaven wilden maken. Zij hebben hen in hun landen
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in massieve aantallen uitgenodigd, en hebben iedereen belasterd en gedemoniseerd die op de les van de
geschiedenis durfde te wijzen en op de inhoud van de ideologie van de binnendringers.”
Dood en verderf
“Als gevolg van dit beleid is Brussel deze week ondergedompeld in chaos en in het verdriet van bloed dat in
oorlog vergoten is. Er zal hier nog veel, veel meer van komen”, meent Spencer. “Het is tijd hen weg te
vagen”, stelt hij. “Hen allemaal: de multiculturalisten, de culturele relativeerders, de internationalisten, de
nivelleerders, de elites die deze week dood en verderf over Brussel hebben gebracht, gisteren over Parijs en
morgen over de rest van Europa.”
Jihadistische moordenaars
“Als Europa wil overleven als een thuis van vrije volkeren, heeft het regeringen nodig die onderkennen dat
de ‘vluchtelingen’ die hun landen belagen thans een ongezegd aantal jihadistische moordenaars onder zich
bergen, die van plan zijn hun mensen te vermoorden en hun samenlevingen te verwoesten, en ook degenen
die de moed hebben op te staan en die vluchtelingenstroom te stoppen en te keren.”
Dit is oorlog
“Saoedi Arabië heeft tienduizenden tenten met air conditioning voor pelgrims naar Mekke, en niet één
vluchteling. Waarom? Omdat ze in de gaten hebben – terecht – dat er jihad-terroristen onder de
vluchtelingen zitten. Kan Saoedi Arabië wel zichzelf beschermen en Europa niet?”, aldus Spencer. “Dit is
een oorlog”, concludeert hij. “Een die zal beslissen of Europa (en Amerika ligt niet veel achter) in vrijheid of
slavernij zal leven.” (KN/Jihadwatch.org)
De privatisering van Oekraïne, landbouw
Bron / origineel: (c) www.foodlog.nl

De Oekraïense landbouwminister Oleksiy Pavlenko biedt liefst zo
snel mogelijk grote stukken grond aan buitenlandse investeerders
aan, meldt het FD. Komend jaar begint hij met 'een voorzichtige
privatisering' van 3,6 miljoen hectare. Ter vergelijking: het areaal
landbouwgrond van Nederland is 2 miljoen hectare groot.
Oekraïne beschikt over 33% van 's werelds 'zwarte aarde'
(chernozem). Dat vruchtbare areaal blijft echter onderbenut.
Pavlenko: "Met de inzet van moderne kennis kan de Oekraïense
oogst in vier jaar tijd verdrievoudigen". Om dat te bereiken ziet
Pavlenko, die korte tijd aan Universiteit Nyenrode studeerde, liefst
Nederlandse investeerders hun kans grijpen. "Wij hebben de
grond, jullie hebben de kennis. Samen kunnen we de wereld voeden", is zijn boodschap, die hij tijdens zijn
bezoek aanstaande woensdag, net voor het refererendum over het EU-associatieverdrag, opnieuw zal
uitdragen.
Om het investeringsproces te vergemakkelijken heeft Kiev een aantal procedures versimpeld en
vergunningseisen en importheffingen verlaagd. Pavlenko ziet liever buitenlandse investeerders, zoals
Nederlanders, dan de 'gehate oligarchen die alles voor een habbekrats opkopen en nog meer monopolies
bemachtigen'. Als het maar geen Russen zijn.
De Nederlandse ambassadeur Kees Klompenhouwer ziet nog andere kapers op de kust: "De Chinezen azen
hier heel actief op". Volgens Klompenhouwer zouden Nederlandse landbouwinvesteerders in Oekraïne juist
'spekkoper' zijn, gezien de lage prijzen en lage wisselkoers.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_privatisering_van_oekraine_landbouw

DISCLAIMER
De samensteller van deze nieuwsbrieven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
brieven die nu en in het verleden zijn gepubliceerd. In bepaalde artikelen kunt u meningen
aantreffen van auteurs die in strijd kunnen zijn met algemeen heersende opvattingen.
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Belgische media geven bevolking tips wat te doen bij nucleaire aanslag
Edward Snowden: Belgische overheid wist van terroristen en had aanslagen van afgelopen week kunnen
stoppen
De Belgische bevolking is na afgelopen week nog banger dat
een van hun kerncentrales het doelwit kan worden van een
grote aanslag.
Electrabel, het bedrijf dat de omstreden Belgische
kerncentrales in Doel en Thiange exploiteert, is boos dat er
gisteren in de media berichten verschenen dat een beveiliger
van het complex in Thiange zou zijn doodgeschoten in
Charleroi, en dat zijn toegangspasje zou zijn gestolen. Volgens
Electrabel klopt hier niets van. Maar of dat de Belgen gerust stelt, na maandenlang te zijn voorgelogen dat
de regering niets wist van mogelijke aanslagen op de kerncentrales in het land? De Belgische media geven
de bevolking alvast wat tips als er inderdaad een aanslag met een vuile kernbom, of een op een
kerncentrale, wordt gepleegd.
Electrabel vindt dat de media veel te veel ophef maken van het feit dat de reeds door militairen bewaakte
kerncentrales in Doel en Thiange onmiddellijk na de aanslagen in Brussel werden geëvacueerd. Later kwam
daar nog de onthulling bij dat al in november vorig jaar bij een anti-terreuractie videobeelden van een
geheime camera werden ontdekt, die vermoedelijk door één van de ‘zelfmoord’broers Barkraoui in de
woning van een hoge nucleaire official was geplaatst.
Grote zorgen over veiligheid kerncentrales
Dit zijn feiten, geen ‘onnodige’ paniekzaaierij, zoals Electrabel vindt. Het is volkomen logisch dat de
Belgische bevolking zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de toch al gebrekkig functionerende
kerncentrales, want bij een geslaagde aanslag zouden honderdduizenden mensen kunnen worden besmet,
waarvan er duizenden een vreselijke dood zouden kunnen sterven. Die zorgen worden gevoed door de
wetenschap dat de Belgische overheid bepaald niet effectief is gebleken in het voorkomen van
terreuraanslagen. ‘Het is net talkpoeder,’ zei Matthew Burn, specialist in nucleaire veiligheid aan de Harvard
John F. Kennedy School of Government, tegen de New York Times over de bijproducten van isotopen zoals
Cesium-137. ‘Als je er een vuile bom mee maakt, zal dat angst zaaien. Je zou moeten evacueren en heel
veel geld moeten uitgeven om het schoon te maken. De kosten van de verwoesting van de economie
zouden zeer hoog kunnen zijn.’
Belgische media geven tips wat te doen bij nucleaire aanslag
De Belgische media lijken dit beter te beseffen dan de regering en Electrabel, en geven de bevolking alvast
een aantal tips wat te doen bij een ‘nucleaire’ aanslag. Het komt erop neer dat mensen zich zo snel mogelijk
naar binnen moeten begeven en zich niet in de buurt van ramen moeten ophouden. Dan moeten ze TV en
radio aanzetten en wachten op instructies. Bellen wordt afgeraden, omdat een overbelast netwerk de
hulpdiensten kan verstoren:
Als het mogelijk is zouden mensen hun belangrijkste spullen (ID-bewijs, geld) mee moeten nemen. Als het
kan moeten ze andere mensen helpen, maar hun eigen veiligheid mag daarbij niet in gevaar komen.
Eenmaal in veiligheid zou er voldoende voedsel, drinken, kleding en
dekens aanwezig moeten zijn, net als een zaklamp en jodiumtabletten
– kortom, alles om het een tijdje te kunnen uitzingen als de buitenlucht
is besmet met potentieel dodelijke nucleaire stofdeeltjes.
Jodiumtabletten beschermen overigens enkel tegen radioactieve
jodiumdeeltjes, niet tegen andere gevaarlijke nucleaire stoffen.
Geadviseerd wordt om te wachten totdat de regering het innemen van
de tabletten –die 24 uur bescherming bieden- aanbeveelt (maar
doorgaans is het dan al veel te laat, zo beseffen ook de Belgen).
Snowden: Belgen hadden aanslagen kunnen voorkomen
Voormalig NSA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden
(WikiLeaks) zegt dat de aanslagen in Brussel hadden kunnen worden
voorkomen. Volgens hem hebben de Turken gelijk met hun bewering
dat ze België tijdig op de hoogte hebben gebracht dat de daders
potentiële terroristen waren.
Belgische moslimjournalist gearresteerd
Eén van de terroristen op de foto, de in een witte jas geklede
Mohamed Abrini, is volgens Sudpresse nog steeds voortvluchtig.
Volgens de meeste andere media was deze ‘man met het hoedje’ niet
Abrini, maar de 35 jarige, in Molenbeek –of ‘Klein Marokko’woonachtige freelance journalist Faycal Cheffou, die al bekend stond
vanwege het verkondigen van extremistische (jihad)boodschappen
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aan moslimmigranten. Zo riep hij de moslims in België op in opstand te komen, en wierf hij nieuwe strijders
voor ISIS (6). Cheffou is inmiddels gearresteerd op verdenking van ‘terroristische moord’. (3)(4)
In 2002 werd Cheffou’s broer Karim doodgeschoten toen de politie hem wilde arresteren in het Brusselse
Schaerbeek. Karim werd gezocht voor diverse overvallen. In zijn huis werd destijds een Kalashnikov en een
zak vol handgranaten gevonden (5).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Infowars ; (3) Mirror (via Infowars) ; (4) Telegraaf ; (5) The Guardian ; (6) N-TV
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Belgische-media-geven-bevolking-tips-wat-te-doen-bijnucleaire-aanslag

Amerikaans leger zet nieuwe stap in ontwikkeling van 'cyborgs'
8/03/16 - Bron: CNN© thinkstock.
Het Amerikaans leger spendeert miljoenen dollars aan de
ontwikkeling van een implantaat dat het menselijk brein in staat
zou stellen om rechtstreeks te communiceren met computers.
Als ze daarin slagen, dan zijn de eerste cyborgs een feit.
"Het implantaat moet het kanaal tussen het menselijk brein en
moderne elektronica openen."
Phillip Alvelda, progammamanager van DARPA
De ontwikkelingsafdeling van het Pentagon, het Defense
Advance Research Projects Agency (DARPA) maakte in januari bekend dat het 62 miljoen dollar uittrekt
voor het project. Volgens Phillip Alvelda, de progammamanager van DARPA is de bedoeling van het
implantaat "om het kanaal tussen het menselijk brein en moderne elektronica te openen".
Het implantaat zou niet groter zijn dan een kubieke centimeter en zal proberen om neuronen uit de hersenen
om te zetten in elektronische signalen. Daarmee creëert het een nooit geziene "bandbreedte voor
dataoverdracht tussen het menselijk brein en de digitale wereld", zo staat in de bekendmaking van het
nieuwe project te lezen.
Volgens DARPA legt het implantaat de basis voor nieuwe therapieën die mensen met gezichts- en
gehoorproblemen kunnen helpen door "digitale audio- of visuele informatie binnen te brengen in de
hersenen."
Lees ook
 Grapjas laat 'gepeste' robot vloeken en het resultaat is geweldig
 Haalt deze robot binnenkort ook jouw vuilzakken op?
 Kan deze robot de mensheid irrelevant maken?
Militaire toepassingen
Het programma is volgens DARPA niet bestemd voor militaire doeleinden, maar sommige experts zien tal
van mogelijke toepassingen voor een dergelijk implantaat, ook op militair vlak. Volgens Conor Walsh, een
professor in mechanische en biomedische techniek aan de universiteit van Harvard zou het implantaat "de
spelregels veranderen", omdat "in de toekomst draagbare robottoestellen bestuurd zullen worden door
implantaten".
Volgens Walsh zullen dergelijke draagbare robottoestellen of exoskeletten bijvoorbeeld een patiënt kunnen
helpen herstellen na een beroerte of de capaciteiten van soldaten verhogen in oorlogssituaties.
Het Amerikaanse leger ontwikkelt momenteel een exoskelet dat de drager bijkomende bescherming moet
bieden tegen vijandelijk vuur en technologie in de helm verbetert de communicatiemogelijkheden en het
zicht van de drager. In theorie zou het nieuwe implantaat het moeten mogelijk maken om het exoskelet
efficiënter te besturen.
"Verspilling van belastingsgeld"
"We hebben weinig tot geen idee over hoe het brein precies complexe informatie verwerkt. Dit project is
verspilling van belastingsgeld."
Steven Pinker, gedragswetenschapper en professor psychologie aan Harvard
Steven Pinker, gedragswetenschapper en professor psychologie aan de universiteit van Harvard staat
skeptisch tegenover de nieuwe technologie en noemt het idee "een hype zonder resultaat". "We hebben
weinig tot geen idee over hoe het brein precies complexe informatie verwerkt," zegt hij en hij wijst erop dat
het inbrengen van vreemde voorwerpen in de hersenen een hersenontsteking kan veroorzaken: dat kan
leiden tot ernstige neurologische problemen.
DARPA erkent dat het nog een hele tijd zal duren voor het implantaat volledig functioneel zal zijn, maar is
van plan om een reeks experts in uiteenlopende disciplines te rekruteren om het project in een
stroomversnelling te krijgen. Pinker blijft er echter bij dat het een "verspilling van belastingsgeld" is.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2640389/2016/03/08/Amerikaans-leger-zet-nieuwestap-in-ontwikkeling-van-cyborgs.dhtml
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Document bewijst: Migranten Duitsland krijgen maandelijks € 4400,- om te integreren
Tussen Leipzig en Chemnitz rijden de eerste treinen met aparte coupés voor vrouwen en kinderen – Aantal
verkrachtingen van vrouwen en soms maar 5 jaar oude meisjes in AZC’s explodeert
Nog een manier om het openbaar vervoer veilig en vrij te houden.
Een verbijsterde Duitse dealer heeft documenten op het internet
gezet waaruit blijkt dat een sinds 2013 in het land verblijvende
migrant die bij hem een auto wilde kopen een officieel ‘inkomen’ van
bijna € 4400,- per maand kon opgeven, voor het grootste deel
bestaand uit ‘integratiehulp’. Geen wonder dat onze Oosterburen
worden overspoeld door miljoenen gelukszoekers uit het Midden
Oosten en Afrika. Ondertussen is de politiek in samenwerking met
organisaties en het bedrijfsleven druk doende de Duitse
samenleving razendsnel te islamiseren. Zo rijden tussen Leipzig en Dresden inmiddels de eerste treinen met
aparte coupés voor vrouwen. Natuurlijk beweren de autoriteiten dat deze maatregel niets te maken heeft met
de verkrachtingsgolf door asielzoekers, maar niemand die dat nog gelooft. € 2262,50 ‘integratiehulp’, plus
nog een aantal toeslagen, waardoor alleen al het maandelijkse hulpbedrag op € 3561,60 uitkomt (2). Een
bijna afgestudeerde Duitse ingenieur reageert boos dat hij in geen 10 jaar zoveel per maand zal verdienen,
en dat de doorsnee Duitsers in hun hele leven niet zó’n hoog salaris krijgen (1). Maar anno 2016 lijkt te
gelden: als je de juiste huidskleur hebt, uit de juiste landen komt, en vooral: de juiste religie hebt en definitief
wordt toegelaten, dan stroomt het geld als water uit Berlijn.
11,5 x zoveel krijgen, en dan zonder te hoeven werken
Maar ook als asielzoeker krijg je in Duitsland onmiddellijk € 670,- per maand. Daarnaast zijn zaken zoals
huur, medische zorg, eten, opleiding en vervoer gratis, waardoor asielzoekers de facto een veelvoud te
besteden hebben dan autochtone Duitsers die al jaren in de bijstand zitten.
Of op straat leven, want het aantal dakloze Duitsers neemt schrikbarend snel toe. Daar bevinden zich echter
geen islamitische asielzoekers onder; die krijgen namelijk zelfs na het veelvuldig plegen van misdrijven
automatisch vrijkaartjes. Zelfs als je als ‘vluchteling’ een ongeluk veroorzaakt, hoef je niets te betalen, en
worden de kosten geheel op de Duitse slachtoffers afgewenteld (7).
Ter vergelijk: in ‘sub-Sahara’ Afrika is het gemiddelde jaarinkomen $ 762,-, omgerekend € 58 per maand. Als
je in Duitsland en andere Europese landen 11,5 x zoveel kan krijgen en dan niet eens hoeft te werken, zou
je wel gek zijn als je de uitnodiging van bondskanselier Merkel niet met beide handen zou aangrijpen. (4)
Eerste treinen met gescheiden coupés
Ondertussen doet de Duitse overheid er alles aan om moslims zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Zo
krijgen de regionale treinen tussen Leipzig en Chemnitz aparte coupés voor vrouwen en kinderen. ‘Helemaal
gratis,’ aldus een verheugde woordvoerder van de MRB (Mitteldeutsche Regiobahn). De maatregel is
bedoeld om vrouwen weer een veilig gevoel te geven als ze met de trein reizen. ‘Maar met de
asielproblematiek heeft dit absoluut niets te maken.’ Natuurlijk niet; vrouwen en meisjes zijn immers al jaren
gewend om in treinen te worden lastig gevallen, aangerand of verkracht door Duitse mannen?
Verkrachtingsexplosie in AZC’s
Zolang asielzoekers nog in AZC’s moeten verblijven, reageren de mannen zich steeds vaker op de aldaar
aanwezige vrouwen en soms nog maar 5 jaar oude meisjes –en ook jongetjes- af. Het aantal verkrachtingen
in Duitse en Oostenrijkse AZC’s loopt de spuigaten uit, zo blijkt uit recente cijfers. Omdat de overheid
compleet overspoeld is door het enorme aantal moslims (volgens schattingen vorig jaar eerder 2 miljoen dan
de opgegeven 1 miljoen), wordt er vooralsnog niets extra’s gedaan om deze misstanden te stoppen (5).
Hoogste tijd dus om deze ‘cultuurverrijkers’ op de autochtone bevolking los te laten.
Links schurkt tegen toekomstige overheersers aan
Om in een nog beter blaadje te komen bij de toekomstige overheersers van ons continent ging de
sociaaldemocratische president van het ‘Bürgerschaft’ van Bremen, Christian Weber, afgelopen zondag op
bezoek bij de extremistische islamistische Turkse beweging Milli-Görüs, die er geen geheim van maakt de
islam en de Sharia desnoods met geweld aan de Europeanen te willen opleggen.
Enkele parlementariërs eisten daarna zijn aftreden, mede omdat op dezelfde dag 72 christenen in Pakistan,
waaronder 60 kinderen, bij een zelfmoordaanslag door een moslim om het leven kwamen. Sinds 2014 heeft
de linkse regering van Bremen de moslims het recht gegeven hun eigen feestdagen te vieren en onbeperkt
nieuwe moskeeën te bouwen. (6)
Duitse slachterijen: installaties gericht op Mekka
Net als steeds meer restaurants zijn de afgelopen jaren tal van Duitse slachterijen in alle stilte ‘halal’
gemaakt. Om te controleren dat alle dieren volgens de Sharia worden geslacht en verwerkt, worden
speciaal moslims aangesteld. Bovendien moesten veel slachtinstallaties zo worden opgesteld, dat de
werkende moslims altijd met hun gezicht naar Mekka staan. Vier keer per jaar wordt steekproefsgewijs
gecontroleerd of het vlees –dat ook voor de Duitse markt is bestemd- geen sporen van alcohol of varkens
bevat (8).
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Kortom: het wordt voortdurend ontkend, maar de islamisering van Europa heeft inmiddels de snelheid van
de HSL gekregen. Oeps, dat is niet zo’n beste vergelijking... De snelheid van de TGV en de ICE, zullen we
dan maar zeggen.
Xander - ; (1) Hartgeld ; (2) Motor-Talk ; (3) Junge Freiheit ; (4) Europe News ; (5) Unzensuriert ; (6) Junge
Freiheit ; (7) Die Welt ; (8) Volksstimme
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Document-bewijst-Migranten-Duitsland-krijgen-maandelijks4400-om-te-integreren

Clingendael-expert Van Ham: ‘Oekraïneverdrag is heel gevaarlijk’
Van der Ham: “De leiders van de Oekraïne zijn, in tegenstelling tot wat velen beweren, de grootste boeven.”
Clingendael-expert Van Ham:
‘Oekraïneverdrag is heel gevaarlijk’
2016 WantToKnow.nl/be
Dr. Peter van Ham, senior research fellow aan het Instituut
Clingendael en hoogleraar aan het Europacollege in Brugge is
overduidelijk in zijn woorden: “Als we Poetin een geopolitieke
bloedneus willen slaan, prima, maar is het dan verstandig om
dat met de Europese Unie te doen? En is het dan verstandig
nu, nu er zoveel andere onzekerheden bestaan? Dat is voor
mij een grote vraag. Eigenlijk is het gewoon heel gevaarlijk”, zegt Van Ham in een interview, waarin hij
uiterst geraffineerd de argumenten van de voorstanders van een verdrag met Oekraïne fileert..
Van der Ham: “De leiders van de Oekraïne zijn, in tegenstelling tot wat velen beweren, de grootste boeven.”
Het enige voordeeltje dat hij ziet, wanneer tóch het associatieverdrag zou bekrachtigd worden, is de grotere
vrijheid voor de Oekraïners om naar de EU te reizen, met bijvoorbeeld het argument: ‘Ze zijn zeer goed
opgeleid en zullen waarschijnlijk goed integreren’. Verder is een verdrag op dit moment erg onverstandig
volgens Van Ham. De genoemde argumenten van de voorstanders zijn in elk geval ‘niet steekhoudend’.Van
Ham begint het interview met een opsomming van dé drie argumenten die voorstanders altijd gebruiken.
Ten eerste zou het verdrag goed zijn voor Oekraïne. Het land kan dan eindelijk eens de corruptie
aanpakken, de democratie ‘laten verwortelen’ en zich economisch ontwikkelen richting Europa.
Ten tweede slaan we Poetin ‘een bloedneus’. De Russische president aast immers op het Oost-Europese
land en bedreigt de soevereiniteit.
En ten derde zal het de handel bevorderen, voor de EU en voor Oekraïne. In theorie zijn het allemaal goede
argumenten. In theorie.
Het weerleggen van de argumenten
Van het eerste argument, de corruptiebestrijding, maakt de hoogleraar meteen gehakt. ‘De mensen met wie
we zaken doen, de regering, dat zijn eigenlijk de grootste boeven. Het is een kleptocratie. Oekraïne is
140ste van de 168 landen op de corruptie-index. Dat betekent dat je het nog slechter doet dan Zambia. Dat
is heel knap in Europa’.
Wanneer de EU straks miljarden begrotingssteun geeft, maken deze lieden daarvan direct 20% over naar
hun eigen bankrekening op Cyprus,waarschuwt Van Ham. Bovendien heeft Brussel een slechte staat van
dienst. De unie sloot jaren geleden een zelfde akkoord met Turkije. En gaat het daar nu beter met de
democratie, corruptie, rechtsstaat en andere Europese waarden als de persvrijheid?
Dan het tweede argument van de geopolitieke bloedneus van Poetin. Wat is daar nu op tegen? Volgens Van
Ham is het inderdaad een goed plan om Rusland terug te dringen, maar is de EU daarvoor niet geschikt. De
strategie is nu te mager. ‘De doelstellingen die je hebt moet je zien te bewerkstelligen met een toolbox, een
set mogelijkheden, die meer zijn dan alleen diplomatie en financiën.’
De hoogleraar vindt dat je de Amerikanen en ‘zeker’ de Navo erbij moet betrekken. ‘Anders zal Poetin gaan
provoceren en stoken’. Binnen de EU zijn er inmiddels genoeg onzekerheden, zie de migratiecrisis en de
Brexit (de grootste militaire macht van de EU stapt er mogelijk uit), die bovendien ook nog een domino-effect
kan opleveren.
Tenslotte het derde argument dat de Oekraïense economie verbetert door het verdrag. Dat is nog maar de
vraag. ‘De economie is daar verdeeld. In het oosten is veel wapenindustrie. Al sinds de Sovjettijd. Nog
steeds levert Oekraïne onderdelen van raketsystemen aan de Russen. Wanneer de EU aandringt op een
aanpassing van de economische regels, trekken we de stekker uit de Oekraïense economie’.
Volgens de Clingendael-expert zal Rusland dat als een provocatie opvatten. Van Ham: “En dat in een fase
waarin de Europese Unie al zoveel onzekerheid heeft. Poetin maakt nu al plannen; stel, een Brexit, nog
meer migratiecrisis, Merkel die het misschien niet houdt, wat kan ik nu weer voor fijns verzinnen”. Kijk naar
het interview dat Thierry Baudet had met deze Peter van Ham:
http://www.wanttoknow.nl/politiek/clingendael-expert-oekraineverdrag-heel-gevaarlijk/
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Vooraanstaande oncoloog: “Bij alvleesklierkanker werkt kurkuma effectiever dan chemotherapie”
Robin de Boer 28 maart 2016
Oncoloog Casper van Eijck, die onder meer Steve Jobs en
Sonia Gandhi behandelde, is in Nederland de enige hoogleraar
chirurgie met het aandachtsgebied pancreaskanker. Hij zegt
tijdens een gesprek met de Volkskrant dat 10 procent van de
patiënten met de diagnose alvleesklierkanker goed te
behandelen is. De overige 90 procent nauwelijks. “Zowel artsen als patiënten denken: als je dat krijgt, hoef je
er niets meer aan te doen, het is toch kansloos,” zegt Van Eijck. “Bestraling helpt niet, chemotherapie maar
zeer beperkt. Daardoor wordt er weinig onderzoek verricht, maar als we zo doorgaan is alvleesklierkanker
straks na longkanker de dodelijkste vorm.”
Ongezond
Van Eijck legt uit dat medische ontwikkelingen voor het grootste gedeelte worden geleid door de
farmaceutische industrie. Dat vindt hij een groot minpunt, ‘want je wordt gedwongen door de industrie dingen
te doen waar je niet achter staat’. Zoals bijvoorbeeld chemotherapie geven, terwijl dat nauwelijks effect
heeft.
“Het laboratorium van een ziekenhuis heeft per jaar één tot twee miljoen euro aan inkomsten nodig vanuit de
farmaceutische industrie,” gaat Van Eijck verder. “Dat betekent dat je dingen voor ze moet testen waar je als
dokter niets aan hebt, en je patiënten ook niet. We doen dat toch, om de boel draaiende te houden. Maar in
mijn optiek is dat ongezond.”
Kurkuma
“Kurkuma of geelwortel werkt bij alvleesklierkanker effectiever dan chemotherapie,” zegt Van Eijck. “Maar
waarom geven wij niet die kurkuma, maar wel chemo? Vanwege de industrie natuurlijk!”
Volgens de oncoloog werkt elke dag kurkuma door de bami doen net zo goed tegen kankercellen als
chemotherapie. “En spruitjes zijn een goede groente voor patiënten met alvleesklierkanker,” zegt hij. “Je
mag best weten dat ik heel terughoudend ben in het adviseren van chemotherapie.”
[Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/vooraanstaande-oncoloog-bij-alvleesklierkanker-werkt-kurkuma-effectiever-danchemotherapie/
Poetin: “Rusland wordt grootste leverancier van gezond
biologisch voedsel ter wereld”
Robin de Boer 29 maart 2016
De voorstellen van de Russische president Vladimir Poetin
rond biologische landbouwhervorming zouden wel eens voor
blijvende nalatenschap kunnen gaan zorgen.
Tijdens zijn jaarlijkse parlementaire toespraak was er veel aandacht voor landbouw, waarvan op dit moment
in Rusland in vergelijking met Europa en Noord-Amerika nog weinig te vinden is.
Rusland heeft vaak problemen gehad met landbouw. Nikita Chroestjov bracht met zijn hervormingen grote
droogte en bijna hongersnood in 1963. Poetin heeft besloten alle aandacht op deze sector te richten.
Grootste leverancier
“In 2020 moet Rusland volledig in zijn eigen behoefte kunnen voorzien,” citeerde persagentschap
Interfaxhem. “We moeten de miljoenen hectares aan braakliggende grond cultiveren.” Poetin stelde voor om
ongebruikte landbouwgrond te verkopen aan mensen die er iets mee willen doen.
Omdat het Kremlin genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) verworpen heeft, één van de steunpilaren
van de Amerikaanse landbouw, kan Rusland de grootste leverancier van hoogwaardig, gezond biologisch
voedsel worden. Het land kan daardoor de markt in het Westen, in China en het Midden-Oosten gaan
domineren. “We kunnen niet alleen onszelf voeden, met al onze land- en waterbronnen, maar Rusland kan
ook ’s werelds grootste leverancier van gezond, biologisch schoon en hoogwaardig voedsel worden, wat
producenten in het Westen allang niet meer kunnen,” zei Poetin. “De vraag naar zulke producten stijgt.”
‘Niet vergiftigen’
Vorig jaar juni kondigde Rusland al aan geen ggo’s te gebruiken in de landbouw. “Rusland heeft een ander
pad gekozen,” zei de Russische vicepremier Arkady Dvorkovich. “We zullen deze technologieën niet
gebruiken.”
Ook de toenmalige Russische minister van Landbouw Nikolai Fyodorov zei dat Rusland ggo-vrij moet
blijven. “De overheid zal het volk niet vergiftigen.”
[Sustainable Pulse, RT]
http://www.ninefornews.nl/poetin-rusland-wordt-grootste-leverancier-van-gezond-biologisch-voedsel-terwereld/
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Ontelbare dode vissen en nieuwe aanwijzingen komst Nibiru (video)
Met de komst van een onbekende planeet in ons zonnestelsel doen
zich een enorm aantal verschijnselen voor.
Wij noemen dat aardveranderingen en de elite schrijft dit uiteraard
toe aan de (hoax) door de mens veroorzaakte opwarming van de
aarde.
Echter naarmate Planet X of Niburu dichterbij komt, worden al die
aardveranderingen heftiger en zal er een punt komen waarbij ook
de klimaatopwarmingsfabel, veroorzaakt door de mensheid, geen
stand meer houdt.
Eén van de dingen die waarschijnlijk ook toe te schrijven zijn aan de
komst van deze planeet is de massale sterfte van dieren, een
fenomeen dat zich nu al een aantal jaren voordoet en maar niet af lijkt te nemen en zelfs toeneemt.
Heel vaak zijn het vissen, maar ook andere diersoorten ontkomen hier niet aan. Het is een fenomeen dat
over de hele wereld plaatsvindt en waar niemand nog een zinnige verklaring voor heeft kunnen bedenken.
Soms zijn er aanwijsbare redenen dat een grote groep dieren sterft, maar dikwijls ook niet.
Om een idee te krijgen van de omvang volgen hier een aantal voorbeelden van massale dierensterfte, alleen
in de maand maart. En dit alleen nog maar tot 23 maart.
Ze staan in teruglopende volgorde, te beginnen met 23 maart:
23 maart Duizenden tonnen oesters sterven in de Mekong Delte in Vietnam.
23 maart Tienduizenden vissen sterven in een meer in Krabi, Thailand.
22 maart Er spoelen duizenden dode vissen aan in de Indian River Lagoon in het Amerikaanse Florida
22 maart Er worden tientallen dode vogels gevonden langs een weg in Elmira in de Amerikaanse staat New
York.
20 maart In de Mongoolse steppen sterven ongeveer 350.000 stuks vee, volgens de berichten als gevolg
van de kou
20 maart Er drijven plotseling honderden dode vissen in een kanaal in de Mexicaanse plaats Tamaulipas
19 maart Duizenden vissen sterven in de visboerderijen in Taiping in Maleisië, dit keer schijnt de hitte
formeel de oorzaak te zijn
19 maart Honderden dode vissen in een meer in Devarabeesanahalli in India.
19 maart Dode vis spoelt aan op de stranden van Mauritius
18 maart Er worden deze week 10 dode zeeleeuwen aangetroffen op de stranden van Vancouver Island in
Canada
17 maart Grote aantallen dode vis spoelen aan op de stranden van Rayong in Thailand
17 maart Grote hoeveelheden dode vissen spoelen aan langs een strook van 10 kilometer in het
Australische Kimberley
16 maart Er worden honderden dode koeien gevonden in Battle Creek in de Amerikaanse staat Michigan
16 maart Het aantal gevonden vogels in Alaska bedraagt nu 36.000
16 maart Duizenden vogels sterven in Banyuwangi in Indonesië als gevolg van de vogelgriep
15 maart Er spoelen honderden dode vissen aan bij Cape Canaveral en Cocoa Beach in het Amerikaanse
Florida
15 maart Er sterven duizenden vissen en 6 krokodillen omdat een rivier in Yadgir in India droogvalt.
13 maart Er spoelen honderden dode vissen aan bij het McPhee Reservoir in het Amerikaanse Colorado.
12 maart Er worden duizenden dode vissen gevonden in het Lower Lake Mary in de Amerikaanse staat
Arizona.
12 maart Er worden honderden dode vissen gevonden in een meer in het Algerijnse Oran
11 maart Er spoelen duizenden dode vissen aan in een lagune in Cochabamba in Bolivia
10 maart Er worden drie zeldzame dode walvissen aangetroffen bij Northland Beach in Nieuw Zeeland
9 maart Er sterven ongeveer 160.000 vogels als gevolg van de vogelgriepuitbraak in Nigeria
8 maart Er sterven meer dan 2 miljoen stuks zalm, volgens de berichten als gevolg van algenbloei
8 maart Er worden in een rivier bij Tres Lagoas in Brazilië ongeveer 7 ton dode vissen aangetroffen
8 maart Er spoelen meer dan een miljoen zeeslakken dood aan op de stranden van Phuket in Thailand
7 maart Er spoelen duizenden dode vissen aan bij de Bengaluru Meren in India
7 maart Er verschijnen duizenden dode vissen in de Bobosrivier in Mexico
6 maart Het grootste aantal dode vissen ooit in een rivier in het Australische Queensland
4 maart Grote aantallen dode vogels spoelen aan op de kust van Volusia in het Amerikaanse Florida
3 maart Er zijn de afgelopen twee maanden 28 dode dolfijnen gevonden langs de westkust van Ierland
3 maart Op de stranden ten zuiden van Buenos Aires in Argentinië zijn 23 dode dolfijnen aangetroffen
3 maart Er zijn meerdere tonnen dode vis aangetroffen in de Chicamocha rivier in Colombia
2 maart Massale vissterfte langs een strook van 7 kilometer in een rivier bij Periyar in India
2 maart Honderden dode vissen worden gevonden in het Devigere Meer in India
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1 maart Er sterven ongeveer 860.000 stuks vee als gevolg van droogte en regenstormen in Bolivia
1 maart Er spoelen duizenden dode vissen aan op de kust van een meer in de Australische staat Victoria.
Gelukkig zijn wij niet de enigen die meedenken in dit hele verhaal, maar zijn er ook lezers die dit doen.
Misschien krijgen we door het delen van informatie een beter begrip van wat er speelt en vooral betreffende
de tijdlijn. Gezien de heftigheid van de passage van dit mini zonnestelsel is dit een belangrijk gegeven.
Hier volgt een mening van een lezer:
Mijn gevoel zegt mij dat we Nibiru voorlopig nog niet mee zullen maken zoals dit door velen is voorspeld
rond eind April 2016.
De snelheid waarmee dit binaire stelsel zich verplaatst gaat te traag en zijn er bijna geen snel verschuivende
fases te zien. Het is maar elke keer een klein stukje verder.
Zelf neem ook mijn maatregelen, zoals preppers dit doen. Mijn eigen familie beseft niet of wil niet beseffen
welke gevaren er op ons afkomen. In hun ogen ben ik een conspiracy theorist en worden ze vaak kwaad als
ik er over begin, ook als ze er zelf de aanleiding geven.Ik noem ze sleepwalkers.
Wij, onze familie dan, hebben de mogelijkheid om onze familie in veiligheid te stellen, door het hogerop te
zoeken, nu het nog kan. Maar helaas wil men hier geen gebruik van maken en wacht men liever op de bak
water over Europa.
Gelukkig gaat mijn broer inzien dat er iets mis is en toont belangstelling.
Wat Nibiru betreft volg ik de stukken van Evert Jan Poorterman. Ook ik denk dat de tijdslijn niet helemaal
klopt.
Bij deze geef ik een hint; Morgen passeren de twin comets de Aarde. Het is de laatste waarschuwing van de
Hopi indianen en dan zal het niet lang meer duren voor het echt begint. (helaas geven ze geen tijdlijn) Hier
las ik begin vorige week een stuk over.
Dan kom ik vervolgens afgelopen woensdag deze video tegen wat mijn vermoeden over Nibiru bevestigde.
Nibiru komt langs in de eerste weken van Oktober 2017 maar in september hebben we al flink problemen.
Nibiru 2016 - 2017 new evidence its here!!
Het duurt 1:26 uur maar geeft ontzettend veel informatie. https://youtu.be/r66IakFdayA
Een verschijnsel waar we tegenwoordig ook mee te maken hebben, is de enorme toename van het aantal
sinkholes sinds 2010. Naast die toename, uiteraard ook die van aardbevingen en vulkanen.
Deze gebeurtenissen liggen ook in lijn met de effecten die je zou verwachten door de komst van een mini
zonnestelsel en er zijn ook mensen die net weer een andere verklaring hebben.
Zoals de maker van onderstaande video die een theorie heeft dat de vele sinkholes op aarde worden
veroorzaakt door wat men noemt de "electric universe" theorie. Die stelt dat de aarde door de verminderde
activiteit van de zon langzamer draait en dat dit allerlei effecten op aarde veroorzaakt zoals vervorming van
de bol en dat er daardoor sinkholes ontstaan. Die zonneactiviteit kan natuurlijk ook samenhangen met de
komst van dit mini zonnestelsel.
Kortom, meerdere theorieën en meerdere mogelijkheden en wie weet komen deze theorieën ergens wel
weer samen. https://youtu.be/TLUgEXI9RYI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10494:ontelbare-dode-vissen-ennieuwe-aanwijzingen-komst-nibiru&catid=37:wereld&Itemid=50

Mars tegen Angst afgelast wegens... angst (video)
Alles rond False Flag aanvallen (een aanval die jij pleegt maar
waarvan je een ander de schuld geeft) zoals die tegenwoordig
plaatsvinden is zo voorspelbaar dat het lijkt alsof er maar één
draaiboek is wat keer op keer wordt herhaald.
Alleen gaat het iedere keer wel een stapje verder, want nu bepalen de
autoriteiten ook wanneer je wel of niet mag demonstreren tegen
angst.
De bedoeling van die False Flag aanvallen is voornamelijk om de
bevolking enorme angst aan te jagen en met de regelmaat van de klok worden die "terroristische" aanvallen
dan gevolgd door marsen of demonstraties tegen angst en/of terrorisme.
Uiteraard is de situatie in Brussel niet anders, alleen gaat het daar nu nog een stapje verder omdat de Mars
tegen Angst is afgelast wegens angst. Ook dit laat weer eens zien dat het niet iets is dat door mensen is
georganiseerd, maar door de staat zelf.
De organisatoren hadden een grote Mars tegen de Angst gepland voor afgelopen zondag in Brussel:
Een grote manifestatie die morgen zou worden gehouden op het Beursplein in Brussel om de slachtoffers
van de aanslagen te herdenken is afgelast. De organisatie heeft besloten de "Mars tegen Angst" niet te laten
doorgaan na een oproep van minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en burgemeester Mayeur van
Brussel.
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Die wezen erop dat de politie mensen nodig heeft voor het onderzoek naar de aanslagen. Agenten zouden
dus niet beschikbaar zijn voor beveiliging van de betoging, waar ongeveer 5000 mensen werden verwacht
onder wie nabestaanden van de slachtoffers.
De organisatoren: “Wij begrijpen dit verzoek. De veiligheid van onze burgers is een absolute topprioriteit. Wij
zijn het met de autoriteiten eens om de mars voorlopig uit te stellen en vragen mensen dan ook om zondag
niet te komen”.
De Belgische autoriteiten die handelen in opdracht van het Westen en de NAVO sturen een aantal duidelijk
misleidende boodschappen naar de bevolking.
Hier volgen er drie:
1) De autoriteiten zeggen tegen de massa dat terrorisme een mechanisme is dat zelfstandig opereert. De
overheden van België, Nederland, de Europese Unie en de NAVO, inclusief Turkije, Israël en Saoedi Arabië
hebben helemaal niets te maken met terrorisme. De terroristen handelden helemaal zelfstandig en moeten
worden gestopt.
2) De autoriteiten brengen de boodschap over dat alleen nadat de politie het “onderzoek” naar de aanslagen
heeft afgerond, het veilig genoeg zal zijn om te marcheren tegen de angst, alsof de politie bepaalt wanneer
het “veilig” is. Niets is verder van de waarheid uiteraard omdat het hier aanslagen betreft van de elite tegen
de bevolking.
3) De autoriteiten suggereren dat de angst zelf en de controle van die angst wordt toegekend door de politie.
Door dit te doen bespotten ze in feite de mensheid en het concept van moed en kracht dat van binnen uit
komt. Wat zij in feite duidelijk maken is dat de menselijke moed, kracht en heldhaftigheid afkomstig is van de
overheid, net zoals het afgeven van een vergunning.
Het tegenovergestelde is waar. Moed en werkelijke verzet tegen angst is niet afhankelijk van de politie die
een “neponderzoek” naar terrorisme moet afronden. Alles wat er gebeurt, is gebaseerd op het creëren van
nog meer angst, de angst om dood te gaan, de angst om het slachtoffer te worden van terrorisme. Dit
eeuwige vergroten en verlengen van de angst geeft de staat de macht die het nodig heeft om het individu te
kunnen blijven controleren.
Het is een bekend feit dat angst een verlammende kracht is en dat angst meer angst kweekt. Overheden
moeten daarom ook iedereen in angst houden en ze doen dit door propaganda en de illusie dat ze
“oorlogvoeren” tegen het terrorisme. Dát is waar het binnen dit hele verhaal om gaat. Het gaat om het
creëren van meer angst en zorgen dat de verschrikkingen van de laatste False Flag, het “terrorisme”,
vooraan in de hersenen van de bevolking blijft hangen.
Toen men de organisatoren van de Mars tegen de Angst interviewde werd er over van alles gepraat,
behalve de waarheid.
“Wij Belgen zijn deze week aangevallen, op onze manier van leven, onze gewoontes, onze rechten en onze
vrijheid”, werd er gezegd.
“De eerste reactie bij dergelijke gebeurtenissen is om je terug te trekken, maar na goed nadenken kwam het
besef dat angst plaats moet maken voor hoop en het verdedigen van onze waarden”.
Met geen woord wordt er gerept over hoe dit allemaal kan. Niemand vraagt zich af waar ISIS vandaan komt
en niemand vraagt zich af hoe dit soort terroristen er toch altijd weer in slagen om alle inlichtingendiensten te
slim af te zijn.
In plaats daarvan, spelen de organisatoren van de Mars tegen de Angst braaf mee met het script van het
Pentagon en de NAVO en alles wat daarachter zit. Zij accepteren als makke schapen het verhaal zoals ze
dat wordt voorgelogen en wanneer de overheid vertelt dat het niet veilig is om te demonstreren tegen angst
dan buigen ze en geven toe.
Zo bepalen dus de autoriteiten wanneer het tijd is om bang te zijn en zij zullen ook bepalen wanneer het
veilig genoeg is om te demonstreren tegen terrorisme. Wanneer de autoriteiten hen dan vertellen opnieuw
bang te zijn, zullen ze dit op commando worden.
Hiermee hebben we dan zo ongeveer de blauwdruk voor hoe de wereld zal worden. Iedereen wordt
geprogrammeerd en geconditioneerd en gaat op een gegeven moment niet meer naar de plee zonder
toestemming van de autoriteiten.
Wij, de overheid, bepalen wanneer het veilig is om te demonstreren en de mensen zullen gehoorzamen.
De onderstaande video is een parodie op de “oorlog tegen terrorisme”.
Een film van de makers van 9/11 en 7/7 en Je Suis Charlie: https://youtu.be/dmro4RsUXG8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10498:mars-tegen-angst-afgelastwegens-angst&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Robert de Niro in klauwen van voormalige Nazi’s (video)
Robert de Niro heeft de afgelopen dagen voor veel opschudding
gezorgd door het plotseling terugtrekken van een onthullende
documentaire over fraude binnen de CDC (Center for Disease
Control and Prevention) rond vaccinaties, uit zijn filmfestival
Tribeca. Eerder was nog niet duidelijk wie er druk op hem heeft
uitgeoefend, maar de stukjes van de puzzel vallen nu op hun plek.
We zijn enkele dagen verder, na de toch wel schokkende
mededeling van Hollywood acteur Robert de Niro dat hij een
ontzettend belangrijke en onthullende documentaire over het wegmoffelen van het verband tussen
vaccinaties en autisme door de CDC, uit zijn Tribeca Film Festival had geschrapt. Een paar dagen verder,
waarin meer informatie boven water is gekomen, niet alleen over waarom De Niro dit waarschijnlijk heeft
gedaan, maar ook over de innige relatie die er bestaat tussen Hollywood en Big Pharma.
De auteur Jon Rappoport die al jaren niet alleen schrijft over medische misstanden, maar ook heel goed is
ingeburgerd in Hollywood, geeft een illustratief voorbeeld over hoever dit alles gaat.
Hij benaderde onlangs een man die in Hollywood en omstreken bekendstaat als een medisch
fondsenwerver. Iemand die erin slaagt om grote bedragen los te peuteren bij mensen voor medische
doeleinden. Rappoport wilde hem testen en vertelde de man dat hij een filmscript had over moorden in
Amerika die door de medische wereld werden veroorzaakt. Moord op echt grote schaal.
De man keek hem aan en begon toen langzaam te glimlachen. Hij schudde zijn hoofd en zei: “Je neemt mij
in de maling nietwaar?”. "Ik durf met jou een weddenschap aan te gaan waarbij ik mijn huis inzet en jij één
Dollar dat deze film nooit gemaakt zal worden". Rappoport speelde het spel mee en vroeg de man waarom
hij dan dacht dat deze film nooit gemaakt zou worden.
Hierop kwam het volgende antwoord: “Wij en de mensen van de film slapen in hetzelfde bed. Wij zijn al heel
lang gelukkig getrouwd. Nu kom jij opeens en gaat mij vertellen dat de ander is vreemdgegaan en dat wil jij
publiekelijk bekend gaan maken. Hoe denk jij dat wij gaan reageren?”.
Er is één iemand die deze vraag kan beantwoorden en dat is Robert de Niro. Niet alleen vormt hij uiteraard
onderdeel van het Hollywood wereldje, maar ook heeft hij met zijn Tribeca Film Festival duidelijk de
verkeerde partner aangetrokken. Al vanaf de oprichting is één van de financiers en zogenaamd "founding
partner" van dit festival de Alfred. P. Sloan Foundation.
Via de website van Zen Gardner komt de nodige informatie boven water aangaande de belangrijkste
sponsor sinds de oprichting van deze stichting en de doelstellingen.
Alfred Sloan was de vroegere baas van General Motors, vanaf de jaren twintig tot en met de jaren vijftig en
stond bekend als een Nazi collaborateur met de daarbij horende karaktertrekken. Sloan haatte zowel zwarte
mensen als Joden en onderhield nauwe banden met alles rond eugenetica oftewel rassenverbetering. Wat
dat betreft leek de man veel op een Bill Gates van tegenwoordig.
De Sloan Foundation vertoont ook duidelijke overeenkomsten met de Rockefeller Foundation. Beiden zijn
gebrand op een reductie van de wereldbevolking en houden zich in de achtergrond bezig met het
ontwikkelen van vaccins die hun doelstellingen kunnen bespoedigen. Daarnaast is de Sloan Foundation in
ieder geval een belangrijke aandeelhouder (geweest) van het farmaceutisch bedrijf Merck.
De huidige bestuurder van de Sloan Foundation, Paul Joskow, is een bekend lid van de wereldelite en
vervult een belangrijke rol bij één van hun organisaties, de Council on Foreign Relations (CFR).
Dit is dezelfde club waar ook de corrupte banksters van Goldman Sachs en de Federal Reserve lid zijn.
Deze elitaire rassenverbeteraars zoals ook een Bill Gates willen de planeet bevrijden van overbevolking,
waarbij uiteraard vaccinaties een sleutelrol spelen.
Mike Adams van Natural News gaat zo ver om Robert de Niro te vergelijken met Hitler's vertrouweling
Joseph Goebbels, waarbij De Niro zich volgens Adams opwerpt als de Tribeca Propaganda Minister van
Waarheid. Hij doet dit dan door onafhankelijke filmmakers het zwijgen op te leggen.
Adams trekt de Nazi vergelijking nog verder door met te zeggen dat wat hier gebeurt gelijkstaat aan de
boekverbrandingen zoals de Nazi’s die uitvoerden. De vergelijking gaat in zoverre op dat men er nu, net als
toen, alles aan doet om de waarheid ver van burgers weg te houden. Natuurlijk heeft Robert de Niro vanaf
het begin geweten met wie hij zich heeft ingelaten. Maar, in plaats van hem af te schilderen als een soort
Joseph Goebbels is hier waarschijnlijk sprake van een geweldig stuk onderschatting door Robert de Niro.
Aangezien hijzelf een autistisch kind heeft, spreekt de materie en het onderwerp naar zijn eigen zeggen,
hem en zijn vrouw aan en heeft hij daardoor misschien zonder van te voren goed na te denken over de
implicaties richting aandeelhouders/sponsors, deze film in eerste instantie toegelaten op het festival.
Gezien de achtergrond van zijn sponsor, de Sloan Foundation en andere farma gerelateerde betrokkenen, in
het festival is er maar weinig fantasie voor nodig om te bedenken op welke manier dit soort types hem
hebben bewerkt. De censuur gaat nog verder want zelfs een interview met de producent van de film, Del
Bigtree, met ABC World wordt weg gecensureerd. Hierna volgt alsnog de onbewerkte versie daarvan.
Niemand heeft de film nog gezien en de kritiek echoot nu al de wereld rond. Ieder weldenkend mens kan
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begrijpen dat een recensie over een film die nog niet eens uit is een onmogelijkheid is. Pure propaganda en
censuur dus.
Zelfs Johannes van Dam begreep dat hij eerst in een restaurant moet hebben gegeten voordat hij een cijfer
kan uitdelen voor de kwaliteit van het eten. https://youtu.be/tvcdh7KlgPI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10500:robert-de-niro-in-klauwen-vanvoormalige-nazis&catid=20:het-complot&Itemid=33

Introduceerde Bergoglio gisteren de Antichrist?
Bergoglio aan de Klaagmuur.
Bergoglio had het in zijn Urbi et Orbi van gisteren op een
bepaald moment over ‘het beeld van een nieuwe man’,
hetgeen volgens hem wordt weerspiegeld in het Gezicht van
Christus en vrede zal brengen in het Heilige Land.
Een bijzondere voorstelling, gezien, zoals we weten, de
Antichrist een valse vrede zal brengen in het Midden-Oosten.
Het is ook heel uitzonderlijk dat Bergoglio het hier op een dag
als Pasen over heeft.
Speculatief, maar Bergoglio’s zinsbouw is toch wel heel opmerkelijk en voor wie in de profetieën van Maria
van de Goddelijke Barmhartigheid gelooft, in verband te brengen met de daadwerkelijke opkomst van de
Antichrist, een man over wie al in vele voorspellingen werd gesproken. Aangenomen wordt dat Bergoglio en
de Antichrist elkaar ondertussen kennen, zoals we lezen in het Boek der Waarheid:
“De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling hun slechte planning al aan het volbrengen. Het eerste wat
ze zullen veroorzaken, zal de escalatie van de oorlogen in het Midden-Oosten zijn.” – Jezus Christus, 20 juli
2012.
Zoals de actualiteit heeft aangetoond is Bergoglio inderdaad, en meer dan vorige pausen, bezorgd om het
lot van de bevolking in het Midden-Oosten. Daar lijkt het althans op. Hij bezocht onder meer zelf het Heilige
Land en pleit wat betreft de oorlog tussen Israël en Palestina voortdurend voor een “tweestatenoplossing.”
Bergoglio predikt met andere woorden vrede terwijl hijzelf wel al kritiek van de Israëlische regering heeft
ontvangen door zich min of meer achter Palestina te scharen. Het hoeft dus geen betoog dat de man in
Rome zich wil voordoen als de “bemiddelaar” bij uitstek in het Midden-Oosten, en dat zonder zelf veel
historisch, strategisch of militaristisch inzicht in de conflicten te hebben.
Vergelijk de woorden van Bergoglio gisteren met de Boodschappen in het Boek der Waarheid, en u zult
merken dat de Argentijn in zijn Urbi et Orbi een toch wel heel vreemde beeldspraak uit zijn heeft mouw
geschud.
Bergoglio op Pasen 2016:
“Moge het beeld van de nieuwe man, dat wordt weerspiegeld in het Gezicht van Christus, vrede tussen
Palestina en Israël bewerkstelligen , in het Heilige Land, en ook geduld, openheid en dagelijkse toewijding,
om zo de fundamenten te leggen voor een rechtvaardige en blijvende vrede, door directe en oprechte
onderhandelingen.”
God De Vader in het Boek der Waarheid, 7 augustus 2013:
“De Antichrist staat op het punt zichzelf bekend te maken en zijn plan is dit. Hij zal wachten tot overal
oorlogen woeden. Dan zal hij zich in de onderhandelingen mengen en een valse vrede in de staat Israël
creëren, door het land met Palestina te verzoenen in een onwaarschijnlijke alliantie. Iedereen zal hem
prijzen. Maar hij zal daarmee niet stoppen, want hij zal zich voortbewegen met een snelheid die velen zal
verbazen, en hij zal zorgen voor vredesakkoorden in veel door oorlog verscheurde naties. Hij zal dan
nogmaals worden geprezen en worden bewonderd, met een uitzonderlijke toewijding, door biljoenen, overal
ter wereld.”
Moeder van de Verlossing, 15 februari 2014:
“De Antichrist zal zijn zogeheten stigmata gebruiken om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus
is en dat hij is gekomen om de wereld te redden. Dan zal hij zeggen dat hij de Tweede Komst verkondigt en
diegenen die, in volle verwondering, aan zijn voeten zullen vallen, zullen met hem worden weggevaagd door
de Engel van de Heer, die ze allemaal in de vuurpoel zal werpen.”
Moeder van de Verlossing, 7 september 2014:
“Ze zullen zeggen dat de antichrist stigmata vertoont en het zal erop lijken dat hij de zieken en ongeneeslijke
zieken geneest. Grootste mirakels zullen aan hem worden toegeschreven en hij zal er velen van overtuigen,
na verloop van tijd, dat hij Jezus Christus is en dat zijn heerschappij over de valse kerk een teken van de
Tweede Komst is.“ “Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het
niet.” – Mattheüs 24:23
Foto: AP - Bron: Eigen berichtgeving
http://restkerk.net/2016/03/28/introduceerde-bergoglio-gisteren-de-antichrist/
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Relikwie van de Doornenkroon in Italië heeft gebloed op Goede Vrijdag
Een doorn die van de Doornenkroon van Christus genomen is, en
die traditioneel bloedt telkens wanneer Goede Vrijdag op 25 maart
valt, heeft dit jaar opnieuw gebloed in Andria, Italië.
Bisschop Raffaele Calabro, Bisschop Emeritus van Andria in de
provincie Apulia, Italië, heeft op 29 maart bevestigd dat de doorn
heeft gebloed. “Het mirakel is begonnen, het wonder is onderweg,”
zei Mgr. Calabro. De doorn wordt in de relikwiehouder bewaard in
de kathedraal van Andria sinds 1308.
Een commissie die het mirakel observeerde, bevestigde de
vorming van drie” sferische formaties” op de doorn en dat aan de basis van de doorn het residu
(bloedresten) van het voorgaande mirakel in 2005, zich hernieuwt heeft.
De vorige keer dat het mirakel van het bloeden plaatsvond was in 2005, en de volgende keer zou het pas in
2157 opnieuw gebeuren. De mirakels werden waargenomen sinds 1633.
Bisschop Calabro dankte God “voor wat Hij doet, want het mirakel is een geschenk van de liefde van God en
is een teken van Zijn liefde voor deze gemeenschap.”

http://www.catholicnewsagency.com/news/italys-bleeding-thorn-marks-the-coincidence-of-good-friday-annunciation-27072/

http://restkerk.net/2016/03/29/relikwie-van-de-doornenkroon-in-italie-heeft-gebloed-op-goede-vrijdag/

Bonusquote: voormalig inlichtingenofficier Belgisch leger slacht politieke correctheid af
'Altijd weer dat politiek-correcte gedrag waarmee beslissingen worden genomen!'
26-03-2016
“Ik klaag de politici aan omdat ze altijd hebben geweigerd de opkomst van de radicale islam te leren
begrijpen, omdat ze het bewust hebben genegeerd, uit angst voor stemmenverlies en uit angst niet politiekcorrect genoeg te zijn. Ik klaag ze aan omdat ze de opkomst en ontwikkeling van het radicale jihadisme in
meerdere Belgische steden hebben aten gebeuren, tot aan het punt dat een socialistisch politiek leider me
vertelde: “We weten wat het probleem in Molenbeek is, maar wat wil je, het is ons electoraat dat we niet
kunnen negeren.”
Ik klaag de minister van Defensie aan voor het niet toestaan van een diepgaand onderzoek naar de radicale
islam in het Belgische leger omdat, ik citeer, “we de moslims in ons leger niet willen stigmatiseren”. En dat
terwijl we al lang weten dat er geradicaliseerde islamtische Belgische soldaten bestaan.
Ik herinner me hoe het hoofd van de staatsveiligheid kwaad op me werd toen ik in 2001 zei dat België al
jaren een voedingsbodem is voor terrorisme. Informatie die nu al meer dan 20 jaar bekend is, waar niks mee
is gedaan, omdat het niemand wat kon schelen, al hadden ze de mogelijkheden er iets aan te doen. Altijd
weer dat politiek-correcte gedrag waarmee alle beslissingen in ons land worden genomen!
Als de daders van deze aanslagen inderdaad de jihadisten zijn wie we denken dat ze zijn dan is het
overduidelijk dat bepaalde mensen hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze mensen zullen verantwoordelijk
moeten worden gehouden voor hun falen tegenover de burgers van België. De aanslagen zijn het resultaat
van jaren aan wanbeleid en een gebrek aan inzicht. De huidige regering kan alleen maar proberen de gaten
in het beleid op te vullen die hun voorgangers hebben achtergelaten.”
Bernard Snoeck, de voormalig inlichtingenofficier van het Belgische leger, blogde direct na de aanslagen
even wat extreem ware spijker-kop-raak powerquotes bij elkaar. En wat hij blogt is, uiteraard, precies wat
iedereen al jaren denkt en weet: het is de schuld van politieke-correctheid, van wegkijkende, laffe, politici,
van beleidsmakers die telkens één waarheid over één specifieke religie maar niet willen zien.
België is, in feite, één groot levend NRC Handelsblad.
Als er iets is wat de aanslagen is Brussel duidelijk hebben gemaakt is het wel dit: politiek-correct denken en
handelen is levensgevaarlijk, dodelijk en de ultieme vijand van de vrije samenleving.
Bert Brussen
ThePostOnline-CEO: Bert Brussen (1975, Veluwe) schrijft sinds hij het alfabet leerde.
Pecunia non olet. Is gek op geld & ironie. Tevens mensenmens, zonnetje in huis,
gangmaker op feestjes. Bewust kinderloos. Persoonlijk motto: 'Het leven een hel'.
http://politiek.tpo.nl/2016/03/26/bonusquote-voormalig-inlichtingenofficier-belgisch-legerslacht-politieke-correctheid-af/
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Shemitah: ‘Grootste financiële crisis ooit’ komt steeds dichterbij
Volgens de Amerikaanse financiële journalist Michael Snyder staan de
Verenigde Staten (en de rest van de wereld) aan de vooravond wat hij
de “de grootste financiële crisis ooit” noemt. Volgens Snyder zijn de
ondernemingsschulden in het land nu al niet meer vergelijkbaar met
die van tijdens de vorige economische crisis.
“Als een nieuwe financiële crisis al begonnen is, dan zouden we
verwachten dat de ondernemingsschuld stijgt, en dat is precies wat er
gebeurt”, schrijft Snyder.
“Een golf van faillissementen schudt de energie-industrie dooreen, maar het is niet enkel de energieindustrie die in de problemen zit. Peilingen tonen nu al aan dat Amerikaanse ondernemingen het minder
goed doen dan tijdens de laatste economische crisis. Overal in de Verenigde Staten verkeren economische
reuzen in grote, zeer grote, problemen. Dat zal resulteren in een vloedgolf van catastrofes gedurende de
volgende maanden.”
“We zouden moeten blij zijn dat de beurzen zich op korte termijn ietwat hebben herpakt, maar de euforie op
de markten zal de ondernemingsschuld, die Wall Street als een vrachttrein begint te vermorzelen, niet
tegenhouden.”
“Dit alles vertelt ons dat een nooit geziene economische crash ons te wachten staat”, aldus Snyder.
Op de Europese markten speelt zich een gelijkaardig verhaal af. De Europese Centrale Bank verlaagde
enige weken geleden zijn rente, in een verwoede poging om de economie kracht bij te zetten. Dit lijkt op
korte termijn een positieve uitkomst te garanderen, maar zorgt er op lange termijn voor dat de economie en
bijgevolg veel bedrijven af te rekenen krijgen met zeer grote schuldenbergen en allerlei negatieve
economische trends.
Documentaire over de grootste financiële crisis die de mensheid ooit heeft gekend- deze die onderweg is (in
het Engels): https://youtu.be/4ECi6WJpbzE
De Nederlandse Journalist Joris Luyendijk over de volgende crisis: https://youtu.be/Z95WHJOgy-8
Foto: Via crisisboom.com
http://restkerk.net/2016/03/29/shemitah-grootste-financiele-crisis-ooit-komt-steeds-dichterbij/

‘Designer baby': voortplanting zonder seks en zonder eicellen
Door Chantal Caes - dinsdag 29 maart 2016
Vruchtbaarheidstechnologie wordt steeds vaker toegepast. Dat wil
zeggen dat meer en meer kinderen niet op de natuurlijke manier
verwekt worden. Tot nu toe komt er bij iedere techniek – hoe
vernuftig ook – nog steeds een eicel en een zaadcel aan te pas.
Maar ook dat kan op termijn niet meer nodig zijn. Henry Greely,
hoogleraar ethiek van de genetica aan de Stanford University, verwacht dat het over 20 tot 40 jaar mogelijk
zal zijn om eicellen te creëren op basis van stamcellen uit huidcellen. Dat is te lezen in zijn boek: ‘The End of
Sex and the Future of Human Reproduction‘.
Deze eicellen zullen dan bevrucht worden met sperma van de toekomstige vader om 100 verschillende
embryo’s te creëren, waaruit de ouders kunnen kiezen. Zo kunnen ze genetische afwijkingen en andere
ziekten uitsluiten, maar kunnen ze ook kiezen voor specifieke eigenschappen, zoals de haarkleur en de kleur
van de ogen.
Volgens professor Greely wordt seks uiteindelijk niet alleen overbodig voor de voortplanting, maar zal het
verwekken van kinderen zonder deze nieuwe techniek bijna onverantwoord lijken.
Uiteraard zijn er ook fervente tegenstanders van deze ontwikkelingen. Volgens Seth Shostak, directeur van
het Search for Extraterrestrial Intelligence (Seti) Instituut zal de mensheid niet ten val komen door oorlog, de
politiek of armoede, maar als gevolg van designer baby’s en kunstmatige intelligentie. Hij stelt dat dit niet
alleen zal leiden tot een ‘verbeterde versie’ van de huidige mens, maar dat we een volstrekt ander soort
mensen zullen creëren: ‘We zullen uiteindelijk nakomelingen produceren, die net zo sterk van ons
verschillen als honden van grijze wolven’.
Bron(nen): Daily Mail
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/561501/designer-baby-voortplanting-zonder-seks-en-zondereicellen.html
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3 jaar na zijn aftreden: ‘Benedictus XVI is fragiel maar helder van geest’
3 jaar na zijn aftreden is paus Benedictus XVI fragiel, maar nog heel
helder van geest. Dat zegt Mgr. Georg Gänswein, de persoonlijke
assistent van de paus. “In april wordt paus Benedictus XVI 89 jaar.
Hij is als een kaars die langzaamaan en vredig uitdooft, zoals het
met velen van ons het geval is. Hij is kalm, vindt vrede bij God, bij
zichzelf en bij de wereld”, zegt aartsbisschop Gänswein in een
interview met een Italiaanse journalist.
Gänswein voegt eraan toe dat de paus nog altijd veel gevoel voor
humor heeft en nog steeds van katten houdt.
Volgens woordvoerder Frederico Lombardi heeft Benedictus XVI geen aanwijsbare gezondheidsproblemen.
“Natuurlijk worden alle oudere personen op fysiek vlak wat minder weerbaar”, zegt Gänswein nog. “Maar hij
is nog zeer helder van geest, zoals we onlangs zagen tijdens een interview met de Italiaanse pers.”
In het interview met BenEssere zegt paus Benedictus XVI dat “barmhartigheid hetgeen is wat ons dichter bij
God brengt, terwijl rechtvaardigheid ons doet bibberen in Zijn aanblik.”
Bron: http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/03/25/benedict-xvi-is-frail-but-perfectly-lucid-says-vaticanspokesman/ - Foto: EPA
http://restkerk.net/2016/03/26/3-jaar-na-zijn-aftreden-benedictus-xvi-is-fragiel-maar-helder-van-geest/

Giften aan Israelische leger in Frankrijk fiscaal aftrekbaar
Het zal niet vaak voorkomen dat een land giften aan een buitenlands
leger fiscaal aftrekbaar maakt in eigen land.
Wanneer een Franse senator hier vragen over stelt krijgt ze geen
antwoord van de overheid, wel doodsbedreigingen.
De Franse senator Nathalie Goulet heeft iets losgemaakt in Frankrijk
waar ze niet op had gerekend. Ze heeft een vraag gesteld aan de
overheid en als gevolg daarvan heeft ze volgens eigen zeggen de
nodige doodsbedreigingen ontvangen.
De vraag die ze had gesteld was hoe het mogelijk is dat men in Frankrijk 60 procent belastingaftrek krijgt
wanneer iemand een gift doet aan het leger van Israël. Zo zei ze: “Het betreft hier een belastingvoordeel
voor de Franse belastingbetaler, ten gunste van een buitenlands leger”.
Of je kunt het ook op een andere manier verwoorden. Franse burgers worden door middel van een
belastingvoordeel aangemoedigd om een illegale wrede bezetting van de Palestijnen door het leger van
Israël mogelijk te maken. Nogal een beetje hypocriet van de Franse overheid die ogenschijnlijk bij de
Verenigde Naties hun best doet om het conflict tussen Israël en de Palestijnen vreedzaam op te lossen en
ondertussen burgers voordeel biedt wanneer ze het leger van Israël steunen. Op zich is het misschien
allemaal niet zo verbazingwekkend, want in meerdere landen zijn bijvoorbeeld giften aan het Joods
Nationaal Fonds fiscaal aftrekbaar. Van Amerika, Engeland, Frankrijk en uiteraard ook Nederland.
Dit Joods Nationaal Fonds komt steeds meer onder vuur te liggen.
Het JNF wordt steeds vaker beschuldigd van discriminatie en handelingen ten koste van Palestijnse
inwoners. Dit komt mede doordat het JNF land opkoopt en dit alleen aan Joodse inwoners van Israël
verkoopt. Ook wordt het JNF ervan beschuldigd Palestijnse inwoners van hun land te verjagen zodat het
erna meer bos kan planten. Ironisch genoeg worden hierbij vaak de inheemse olijfbomen gekapt om plaats
te maken voor uitheemse den of cipres; olijfbomen die voor de inwoners deel van hun bestaan zijn.
Dit soort zaken kom je over het algemeen niet tegen in de mainstream media, daarentegen wel verhalen
over toenemend antisemitisme. Daar is uiteraard een reden voor en de politiek houdt ook wijselijk hun mond
over dit soort toestanden.
wanneer dan een politica haar mond durft open te doen zoals
Nathalie Goulet dan zijn doodsbedreigingen haar deel.
Het enige antwoord dat Goulet tot nu toe op haar vragen heeft
gekregen zijn de doodsbedreigingen. Van de overheid nog geen
enkele reactie.
Ze is duidelijk geschrokken van het effect van haar vraag, want toen
ze afgelopen vrijdag werd gevraagd door een grote Franse krant om
een reactie, kreeg die als antwoord: “Ik wil er niet over praten”.
Hebben een aantal mensen Nathalie Goulet misschien discreet een
aantal dingen in het oor gefluisterd?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10501:giften-aan-israelische-leger-infrankrijk-fiscaal-aftrekbaar&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Breaking: Priesters in Georgia voortaan wettelijk verplicht om homokoppels te trouwen
Door The Scent Of Roses op 28/03/2016
In de Amerikaanse staat Georgia zijn priesters voortaan wettelijk verplicht
om homokoppels – die voor de Kerk willen trouwen – in de echt te
verbinden.
Het besluit kwam er nadat de gouverneur van Georgia onder druk werd
gezet om een verklaring te ondertekenen, hetgeen een rechtstreekse
invloed uitoefent op de vrije keuze van de priesters zelf. De druk op de
gouverneur werd uitgeoefend door economische reuzen als Coca-Cola en
Apple, die ermee dreigden om hun bedrijven uit de staat terug te trekken
ingeval de gouverneur de aangepaste wet nietig zou verklaren.
Het Woord van God moet met andere woorden zwichten voor een glas cola of een iPhone.
De bedrijven en organisaties wilden zich naar eigen zeggen inspannen voor de rechten van homo’s en
transseksuelen. De meeste katholieken in Georgia zijn niet over de nieuwe wet te spreken.
Georgia is tevens de staat waar de ‘tien geboden’ van Satan in steen staan gegraveerd. Bron:
http://www.foxnews.com/opinion/2016/03/28/its-open-season-on-people-faith-in-georgia.html?intcmp=hpbt3
http://restkerk.net/2016/03/28/breaking-priesters-in-georgia-voortaan-wettelijk-verplicht-om-homokoppels-tetrouwen/
Saoedische journaliste tegen landgenoten: “Stel je voor dat westerling hier aanslag pleegt uit naam
van het Kruis”
Door Pieter Immerzaal - donderdag 24 maart 2016
In een Koeweitse krant trekt de Saoedische journaliste Nadine Al-Budair fel
van leer tegen haar geloofsgenoten. “Stel je eens voor dat jullie voortdurend
in angst zouden moeten leven voor aanslagen van christenen?”
In een provocerend artikel in Al-Rai schrijft ze: “Stel je eens voor dat een
jongeman uit het Westen hier naar toe komt en in naam van het Kruis een
zelfmoordaanslag pleegt op een drukke openbare plaats. Stel je eens voor
dat twee wolkenkrabbers instorten in een Arabische hoofdstad en dat het
bloedbad wordt opgeëist door een extremistische christelijke groepering.” Het doel van dergelijke aanslagen
zou telkens zijn om de christelijke leer weer te laten opleven in het Midden-Oosten en opnieuw te gaan leven
zoals Jezus in zijn tijd. Al-Budair gaat nog verder. “Beeld je eens in dat wij als toeristen naar hun landen
gaan waar zij op ons schieten, auto’s in onze buurt laten ontploffen en zo duidelijk hun afkeer voor onze
aanwezigheid laten blijken.” Nadine Al-Budair is één van de bekendste journalisten in de Arabische wereld
maar ook omstreden. “Toch wordt ze heel serieus genomen”, meent Daniel Gerlach, Midden-Oosten-kenner
en hoofdredacteur van het gerenommeerde Duitse magazine ‘Zenith’. “Vele jonge moslima’s zijn trots op
haar en voelen zich door haar gesteund en vertegenwoordigd.”
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/554860/saoedische-journaliste-tegen-landgenoten-stel-jevoor-dat-westerling-hier-aanslag-pleegt-uit-naam-van-het-kruis.html
Erdogan beledigd door Duits liedje ‘Erdowi, Erdowo, Erdogan’
Door Maroesja Perizonius - dinsdag 29 maart 2016, 10:18 in categorie:
Samenleving
De Turkse president Erdogan is snel gegriefd. Deze week was hij al
woedend toen hij hoorde dat de Britse consul-generaal in Istanbul, Leigh
Turner, een selfie had genomen met Can Dündar. Dündar is één van de twee Turkse journalisten die
beschuldigd zijn van spionage. Zaterdag was hun eerste procesdag.
Maar nu is er een nieuwe aanleiding voor Erdogans woede: Het Duitse satirische liedje Erdowi, Erdowo,
Erdogan dat op de Duitse publieke omroep is uitgezonden. In het liedje (op de melodie van Nena’s hit
Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann) wordt de draak gestoken met de president, met het grote paleis dat hij
aan de Bosporus bouwde en over de vrouwenrechten en persvrijheid. Vanwege het liedje is Duitse
ambassadeur vandaag ontboden. Hij moet waarschijnlijk een formeel protest aanhoren.
De laatste 18 maanden zouden er al bijna 2000 mensen vervolgd zijn voor het beledigen van Erdogan.
Lees meer over: Erdogan
Bron(nen): de Volkskrant Het Laatste Nieuws
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/561524/erdogan-beledigd-door-duits-liedje-erdowi-erdowoerdogan.html
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Een profetie van de H. Brigitta van Zweden over de ‘eindtijdpaus’
Door Crusader op 15/03/2016
Woorden van de Schepper in het midden van de 14e eeuw, meegedeeld aan de
hemelse heerscharen en de bruid (de heilige Birgitta), over hoe de Schepper vijf
mansfiguren aanklaagt van wie in eerste instantie de paus. Klaarblijkelijk niet
zomaar één of andere paus maar de zogenaamde ‘eindtijdpaus’, wiens heerschappij
vlak voorafgaat aan de Wederkomst van de Heer.
Ik ben de schepper van alle dingen. Ik ben nog voor de morgenster door de Vader
verwekt en vertoef onafscheidelijk in de Vader zoals de Vader in Mij, en we zijn in
beiden één Geest. Daarom zijn de Vader, de Zoon en de Geest één God, niet drie goden. Ik ben het die
Abraham een eeuwige heerschappij heeft beloofd en mijn volk onder Mozes’ leiding uit Egypte heeft geleid.
Ik ben dezelfde die door de profeten sprak. De Vader heeft Mij in de schoot van de Maagd gezonden (maar
heeft zich niet van Mij gescheiden want Hij is onlosmakelijk met Mij verbonden), opdat de van God
afgedwaalde mens dankzij mijn liefde naar God zou kunnen terugkeren.
Maar nu, ten aanschouwen van mijn aanwezige heerscharen, die natuurlijk alles in Mij zien en weten, richt Ik
mij voor kennis en onderrichting tot de hier aanwezige bruid (Birgitta), die het geestelijke alleen via het
lichamelijke kan begrijpen. Ik klaag in uw bijzijn vijf mansfiguren aan die hier voor ons staan, want ze
beledigen Mij bovenmatig. Zoals Ik ooit in de wettische tijd met de term Israël heel het Israëlitische volk
aanduidde, zo duid Ik met deze vijf mannen alle mensen over de hele wereld aan. De eerste van deze vijf
belichaamt de opperherder van mijn Kerk. Daarna komen diens geestelijken. De derde figuur betreft de boze
leken, de vierde de Joden en de vijfde de heidenen.
Van u, o Jood, neem Ik niets kwalijk als u heimelijk Christen zijt en Mij in oprechte liefde, in het ware geloof
en met volmaakte werken heimelijk dient.
Van u, heiden, neem Ik niets kwalijk als u graag op de wegen van mijn geboden had willen wandelen indien
u had geweten hoe en wanneer ze onderricht werden. Maar binnen de beperkingen van wat u kunt doen en
weten heeft u toch ook goede werken verricht. Deze woorden zijn dus niet voor u bestemd.
Het is daarom dat Ik u aanklaag opperherder van mijn Kerk, u die op mijn stoel zit die Ik aan Petrus en zijn
opvolgers heb gegeven om daarop in drievoudige waardigheid en aanzien plaats te nemen. U is de macht
gegeven zielen te binden en van zonde te bevrijden. Aldus opent u voor de boetvaardigen de hemel maar
voor de vervloekten en verachters sluit u die.
• U die de zielen moest verlossen en Mij schenken, u bent waarlijk een doder van zielen. Ik heb Petrus als
herder en hoeder over al mijn schapen aangesteld (om die tot rechtschapenheid te leiden). U echter bent
een vernieler en verscheurder van zielen.
• U bent erger dan Lucifer, want hij was jaloers op Mij en wilde Mij alleen doden om in mijn plaats te kunnen
heersen. U bent veel erger want het is niet alleen dat u Mij door uw boze werken doodt en Mij van zich
afstoot, maar door uw slechte voorbeeld vermoordt u zielen. Ik heb de zielen met mijn Bloed vrijgekocht en
ze u als mijn trouwe vrienden toevertrouwd. Maar u heeft ze gewoon aan de vijanden teruggegeven van wie
Ik ze eerst had vrijgekocht.
• U bent onrechtvaardiger dan Pilatus die buiten Mij niemand tot de dood veroordeelde. Niet alleen word Ik
door u veroordeeld als zijnde iemand zonder heerschappij, als een onwaardige, maar u veroordeelt tevens
onschuldige zielen terwijl u de schuldigen vrij laat gaan.
• U bent wreder dan Judas die Mij slechts verkocht heeft. Niet alleen Mij verkoopt u voor een smerige winst
en onbetekenende naam, maar doet dat ook met de zielen van mijn uitverkorenen.
• U bent verachtelijker dan de Joden. Die kruisigden slechts mijn lichaam, maar u kruisigt en straft de zielen
van mijn uitverkorenen. Tegen hen komen uw boosheid en overtreding bitterder aan dan om het even welk
zwaard.
Het is daarom, omdat u op Lucifer gelijkt, onrechtvaardiger bent dan Pilatus, wreder dan Judas en
gruwelijker dan de Joden, dat ik u terecht aanklaag.
Bron: “Die Gerechtigkeit Gottes – Visionen der heiligen Birgitta von Schweden”, samengesteld door Helmut
Friedlmayer vanuit het boek “Leben und Offenbarungen der Heiligen Birgitta”, heruitgegeven door Ludwig
Claus, Regensburg 1856, dat door Pro Fide Catholica in 1992 als een brochure werd uitgegeven.
http://restkerk.net/2016/03/15/een-profetie-van-de-h-brigitta-van-zweden-over-de-eindtijdpaus/
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3 jaar Bergoglio – een overzicht
Door The Scent Of Roses op 13/03/2016
11 februari 2013. Paus Benedictus XVI slaat de wereld met
verstomming. ‘s Ochtends kondigt hij aan dat hij later dat jaar
nog zijn pauselijke ambt zou neerleggen. Op 28 maart is het
uiteindelijk zover. Op de dag dat paus Benedictus XVI zijn
aftreden aankondigt treft een bliksemschicht het kruis op de
koepel van de Sint-Pietersbasiliek. Ratzingers aftreden stemt
niet alleen vele duizenden katholieken somber, ook de Hemel
lijkt ontroostbaar.
13 maart 2013. Er stijgt witte rook op uit een schoorsteen van het Vaticaan. Even later kondigt een nerveuze
Jean-Louis Tauran de verschijning van een net verkozen paus aan. Habemus Papam. We hebben een paus.
Kardinaal Jorge Mario Bergoglio wordt paus Franciscus. Een kenbaar nederige man in witte gewaden
verschijnt op het balkon aan het Sint-Pietersplein in Rome. Het begin van een pausschap dat snel even de
wereld zou veranderen, in het belang van alle levende wezens.
3 jaar Bergoglio. Een overzicht (Deze ‘lijst’ is verre van
compleet, maar geeft wel mooi weer hoe Franciscus op drie
jaar tijd de Kerk een volledig andere richting heeft
“uitgestuurd”, n.v.d.r.).
 13 maart 2013: De witte rook
Net na de verkiezing van Bergoglio op die dag in 2013 kleuren
rookwolken de pikzwarte lucht wit. In de rook kunnen
mysterieuze en angstaanjagende gezichten worden herkend.
 De verschijning op het balkon
Uiteindelijk is het zover. Nadat paus Benedictus XVI eerder in
2013 zijn ambt had neergelegd, maakt een goedlachse kardinaal zich op om het balkon aan het SintPietersplein in Rome te verschijnen. Zijn naam is Jorge Bergoglio. De wereld maakt kennis met ‘paus
Franciscus’ (maar zeg maar Jorge). Zeg maar Jorge. “Noem mij gerust Jorge”, is wat Bergoglio later als
paus had geantwoord toen een journalist hem naar zijn aanspreektitel vroeg. Ook al op het balkon zelf,
tijdens zijn eerste publieke verschijning, wou Bergoglio tonen
dat volslagen nederigheid de enige weg vooruit is. Franciscus
zou een dienaar worden.
 Hotelrekening
Het zou al snel duidelijk worden hoe nederig de man in de witte
gewaden zich wil voordoen. Op de dag van zijn verkiezing,
betaalt de kersverse paus op eigen houtje een hotelrekening.
Geen paus die het hem ooit voordeed. Laat ons meteen ook
even duidelijk maken dat het hier gaat om de eerst
jezuïetenpaus ooit. Daarenboven is Bergoglio ook nog eens uit
Latijns-Amerika afkomstig.
 Vrijmetselarij
Kort na zijn verkiezing komt aan het licht dat “paus Franciscus” lid is van verschillende humanitaire
bewegingen. Niet alleen dat, ook verschillende vrijmetselaarsclubs zouden de nieuwe paus zelfs
verwelkomen en steunen. De daaropvolgende maanden zouden het begin worden van een al driejarig
betoog voor meer humanitaire inzet, interreligieuze dialoog, respect voor de rechten van de mens, sociale
rechtvaardigheid, wereldvrede, een propere leefomgeving, en zo gaat de lijst wel nog even door. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat Bergoglio al snel als een levendige heilige zou worden omschreven (en
behandeld).
 Moslima
Op 28 maart ervaart Bergoglio zijn eerste voetwassing (als “dienaar”). Hij wast de voeten van enkele
gevangen, ook vrouwen, waaronder een moslima.
 Zijn eerste leugen
Op 23 mei 2013 liegt ‘paus Franciscus’ voor het eerst. Bergoglio stelt zonder veel aarzeling dat God
gelovigen en niet-gelovigen op gelijke voet behandelt en dat daarom ook atheïsten worden gered. De
begrippen hel en duivel verliezen in de Kerk op die manier opnieuw weer aan belangstelling.
 Man van het jaar
Precies. In juli 2013 wordt Bergoglio door een Italiaans magazine tot man van het jaar 2013 gekroond.
 De grote hervormer
In augustus 2013 kondigt Bergoglio aan dat hij de Katholieke Kerk wil vernieuwen. In een homilie spoort hij
christenen aan om “niet bang te zijn voor vernieuwing.” Niet veel later zou Franciscus de eerste
hervormingen doorvoeren. Begrippen als traditie en respect voor het Woord van God worden stilaan opzij
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geschoven. Reden: irrelevant, ouderwets en weinig spraakmakend in de moderne, seculiere maatschappij
van tegenwoordig.
 Bergoglio, de bevrijdingstheoloog
In september 2013 werd duidelijk dat Bergoglio door de bevrijdingstheologie is bezield. Op 11 september
ontmoette de Argentijn een Peruviaanse priester die mee aan de grondslag van de bevrijdingstheologie
staat. Niet veel later zou Bergoglio laten blijken dat hij veel waarde hecht aan de theologie, die zich vooral
focust op de bestrijding van armoede en andere sociale onrechtvaardigheden.
 Wereldreligie
Op 18 september van dat jaar schrijft Bergoglio een brief naar een imam en stelt dat hij tot het uiterste zou
gaan om te zorgen voor een betere verstandhouding tussen christenen en moslims. Het begin van een
nieuw tijdperk, want niet veel later zou Franciscus zich inzetten voor meer “dialoog” tussen verschillende
christelijke gemeenschappen en zelfs tussen wereldreligies onderling. 3 jaar later bereidt de Argentijn zich
ongetwijfeld voor op de introductie van een “verenigde” religie, een wereldreligie, al Gods mensen verenigd,
en dat onder slechts één bewind, zijn bewind.
 Renault 4
Nog in september 2013 wordt Bergoglio in een oude Renault 4
gespot, ergens in de omgeving van het Vaticaan. De Argentijn
schaamt zich niet over zijn “nieuwe auto” en zegt dat hij de
auto zal gebruiken om rond te rijden in Vaticaanstad. Opnieuw
een statement waarmee de jezuïet laat blijken dat hij aan
nederigheid veel belang hecht.
 Vergoelijking van de zonde
Na een half jaar paus te zijn geweest, stelt Bergoglio iets wat
veel traditionalistische katholieken zullen geweten hebben. Hij
definieert het begrip zonde immers als volgt: “Zonde is niet
luisteren naar je eigen geweten.” De Argentijn laat daarmee blijken dat hij meer waarde hecht aan de
menselijke persoonlijkheid dan aan Gods Geboden. De zonde wordt, met andere woorden, allicht voor de
eerste keer in de geschiedenis van het christendom door een “paus” vergoelijkt.
 Selfies
Het duurt in 2013 niet lang vooraleer mensen Bergoglio als hip
en modern omschrijven. De kerkvorst maakt er geen probleem
van om samen met mensen te poseren voor foto’s, ook voor
zogeheten selfies, een trend waarbij mensen foto’s van
zichzelf, met of zonder anderen erbij, nemen. Het zijn
Bergoglio’s eerste selfies, maar er zouden er in de komende
jaren nog veel, héél veel, volgen.
 Herschrijving constitutie
De volgende maand verklaart een kardinaal dat Franciscus de constitutie zou herschrijven in de loop van zijn
ambt. Bergoglio laat niet na om de constitutie, een soort van kerkelijke grondwet die al eeuwenlang wordt
toegepast, te omschrijven als zijnde “ouderwets en niet langer relevant.” Daarmee doet de Argentijn zijn
bijnaam “de grote hervormer” meteen ook alle eer aan.
 Latijnse missen
Op 3 oktober stelt paus “emeritus” Benedictus XVI dat hij is ontgoocheld omdat Bergoglio heeft verboden om
nog Missen in het Latijn te lezen. De katholieke traditie krijgt daarmee – opnieuw – een deuk. Het zou niet
lang duren vooraleer Bergoglio zou laten blijken wat hij eigenlijk echt over de traditie en de aanhangers
ervan vindt.
 Bestrijding van armoede
De spreekwoordelijke kogel is door de kerk als Bergoglio later die maand overlegt met de directeur van de
Wereldbank. Franciscus laat blijken dat hij armoede uit de wereld wil helpen en daarvoor al het mogelijke
zou ondernemen. Bergoglio voegt daad bij woord, de Wereldbank om hulp vragende. De Argentijn profileert
zich daarmee ook meteen op een positieve manier. Sociale rechtvaardigheid en filantropie worden stilaan
belangrijke noemers binnen de Katholieke Kerk. De bestrijding van armoede zou onder Bergoglio gedurende
de twee komende jaren een van dé agendapunten van de Kerk worden. Sociale rechtvaardigheid zou
ongeziene aandacht krijgen en de Kerk komt – in het bijzonder door de vergoelijking van de zonde – almaar
meer in een neerwaartse en duistere spiraal terecht.
 Handtekening
In november 2013 laat Bergoglio opnieuw merken hoe nederig hij
is (lees: zich voordoet). In zijn
handtekening vergeet hij immers te vermelden dat hij paus is. De
handtekening
van Bergoglio wordt inmiddels zo populair dat men het ook op
kleding drukt.
 Medjugorje en private openbaringen
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In de herfst van 2013 schrijft Bergoglio een brief naar Amerikaanse bisschoppen en stelt dat het Vaticaan
zich tegen private openbaringen en bedevaarten naar verschijningsoorden keert. Verschillende
ontmoetingen met een ziener worden afgelast.
 Niet alleen voor goede mensen
Nog in november 2013 zegt Franciscus dat hij het Evangelie aan zowel goeden als slechten wil verkondigen.
“De Kerk is niet enkel de Kerk voor goede mensen. Willen we beschrijven wie tot de Kerk behoort, tot dit
feest? De zondaars. Allen, wij zondaars zijn uitgenodigd. […] Je kunt niet uitpikken en kiezen, de Kerk is
voor iedereen, beginnend met diegenen die ik al heb vermeld, de meest gemarginaliseerden. Het is ieders
Kerk!” Bergoglio zegt op dat moment ook het volgende: “Niemand is het hoofd van de Kerk, we hebben één
hoofd: God! ” Enkele jaren later zou Bergoglio zijn woorden inslikken, stellende dat de Kerk hem wel degelijk
toebehoort.
 Geen postmeester
Bergoglio kant zich op 14 november 2013 opnieuw tegen elke vorm
van private revelaties, stellende dat Maria geen postmeester is die
elke dag op een bepaald uur boodschappen verstuurt. Hij spoort
christenen ook meteen aan om niet op zoek te gaan naar
“nieuwigheden”, en al zeker niet met “wereldse nieuwsgierigheid.”
 De levende heilige
Geen enkele paus deed het hem ooit voor: Op korte tijd razend
populair worden. Bergoglio is al in november onder katholieken,
niet-katholieken en ongelovigen zo geliefd dat de Bergoglio-gekte
diverse vormen aanneemt: van merchandising en marketing tot 10
miljoen volgers op Twitter.
 Evangelii Gaudium
Bergoglio publiceert in november 2013 een eerste apostolische exhortatie, een soort van pauselijke
rondzendbrief. Erin stelt hij dat de Kerk zich meer moet inzetten voor de zwakkeren. Ook zegt Franciscus
uitdrukkelijk en op een officiële manier dat de Kerk aan hervorming toe is.
 Liu Ming
Even later komt aan het licht dat Bergoglio zich laat verzorgen door
een Oosterse geneesheer. Zijn naam is Liu Ming, zijn specialisatie is
het Taoïsme. Franciscus hecht zoveel belang aan de occulte
geneeskunde dat hij er geen problemen van maakt om samen met
Ming te poseren voor foto’s, en later zelfs prijkt op de voorpagina
van Mings zelf-uitgegeven blad rond de Oosterse geneeskunde,
Tao. De twee maken samen zelfs gewag van een “miraculeuze”
genezing van de gezondheidsproblemen waar Bergoglio al een tijd
mee had gekampt.
 Ketter
De kritiek op Bergoglio zwelt ondertussen stilaan aan. Het gaat zelfs zover dat sommigen Bergoglio een
ketter noemen en niet nalaten om hem te excommuniceren. In december 2013 verklaren de “Fatimiden”, een
groep van strenggelovige christenen, dat ze Bergoglio excommuniceren omdat ze zich door een “ketter” in
het nauw gedreven voelen.
 Populair
In 2014 neemt de populariteit van Bergoglio alleen maar toe. Hij wordt verschillende keren “man van het
jaar” en verschijnt zelfs op de voorpagina van het tijdschrift Rolling Stone. Zelfs muziekzender MTV heeft
Franciscus zo lief dat hij door de organisatie tot “man van het jaar” wordt gekroond.
 Een soort van mode
Op 14 februari 2014 noemt Bergoglio de oude mis “gewoon een soort van mode.” Het traditionalistische
kamp binnen de Kerk krijgt daarmee opnieuw een flinke dreun. Bergoglio zegt over de Tridentijnse Mis het
volgende: “Wanneer ik dieper zoek vind ik dat het eerder een soort van mode is. En als het een mode is, is
het daarom een zaak die niet zoveel aandacht nodig heeft. Het is juist noodzakelijk om wat geduld en
vriendelijkheid te tonen tegenover mensen die verslaafd zijn aan een zekere mode. Maar ik vind het zeer
belangrijk om diep te gaan in dingen, want als we niet diep gaan, geen
liturgische vorm, deze of deze, kan ons redden.”
 Vaticaans paspoort
Opnieuw een blijk van nederigheid in 2014, als Bergoglio het
Vaticaanse paspoort weigert. De Argentijn wil naar eigen zeggen reizen
met zijn gewone identiteitskaart. Een diplomatisch paspoort wordt
onnodig geacht.
 Nobelprijs
In 2014 wordt Bergoglio voor een eerste keer genomineerd als
kandidaat-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

N I E U W S B R I E F 2 4 5 – 3 1 M A A R T 20 1 6 – P A G . 5 0

 Straatwerk
hecht aan de bevrijdingstheologie. Hij stelt onder andere dat Jezus “op straat kan worden gevonden” en
spoort christenen ook aan om zich in te zetten voor de armen, de niet-opgeleiden en gemarginaliseerden in
het algemeen.
 Eigen tijdschrift
Nog in maart 2014 krijgt Bergoglio zijn eigen tijdschrift. “Het was nog niet genoeg dat hij op alle covers van
de grote tijdschriften verscheen en meerdere malen “man van het jaar” werd. Nu krijgt Bergoglio gewoon zijn
eigen tijdschrift waarin elke week de belangrijkste uitspraken, daden en foto’s van hem zullen staan. Hij
wordt echt beschouwd als een celebrity, een “vedette”. Niet Christus, maar paus Franciscus wordt in het
centrum gezet.”
 Homohuwelijk
Op 9 maart (2014) zei Kardinaal Dolan op NBC ‘Meet the Press’ dat paus Franciscus wil dat de Katholieke
Kerk het burgerlijk homohuwelijk bestudeert.Volgens Dolan wil Franciscus dat de kerkleiders het bekijken en
de redenen zoeken die ze daartoe gedreven hebben. ‘Het was niet alsof hij eruit kwam en ze goedkeurde’
zei Dolan. ‘Hij zei, ‘Beter dan ze snel te veroordelen, laten we gewoon de vraag stellen waarom dit
aantrekkelijk is voor bepaalde mensen.’ In een interview dat vorige week in een Italiaanse krant werd
gepubliceerd haalde Franciscus het standpunt van de Kerk aan dat ‘het huwelijk tussen een man en een
vrouw is’. ‘Maar’, zei hij, ‘we moeten kijken naar de verschillende gevallen en ze evalueren in hun variëteit.’
 Wereldleider
In maart 2014 bestempelt het zakenmagazine Fortune Bergoglio als de wereldleider bij uitstek.
 Te biecht
“Op vrijdag 28 maart 2014 deed paus Franciscus weer een
stunt. Hij boog neer voor de massa aanwezig in de StPietersbasiliek en ging dan goed zichtbaar voor iedereen
neerknielen aan de biechtstoel bij een gewone priester, zodat
heel de wereld goed kon zien dat hij ging biechten, want het
werd live uitgezonden door Vatican TV.”
 Over de Kruisdood
“Op Goede Vrijdag – 18 april 2014 – werd in Rome in het
Colosseum, zoals dat jaarlijks de gewoonte is, over de
Kruisweg gemediteerd. De betekenis van Jezus’ Lijden en
Dood werd zoals voorzegd verdraaid. Nergens werd er
expliciet gezegd dat Hij Zijn Bloed heeft vergoten en dat Hij stierf om onze zonden uit te wissen en ons te
redden van de eeuwige verdoemenis. Heel deze ‘kruiswegmeditatie’ komt neer op bevrijdingstheologie: de
focus wordt gelegd op de armen, de werklozen, de zieken en de migranten.”
 Communie voor een gescheiden vrouw
“Vaticaanstad. 24 april 2014. Paus Francisucs heeft Jakelina Lisbona opgebeld, een vrouw die een
gescheiden man huwde, en haar gezegd dat ze de H. Communie mag ontvangen.”
 Marsmannetjes
“Op 12 mei 2014 sprak paus Franciscus in zijn homilie over het doopsel, en hoe Petrus met enkele
‘heidenen’ had gegeten en hen had gedoopt, waardoor hij kritiek ontving van enkele medechristenen. ‘Als
bijvoorbeeld morgen een expeditie van Marsmannetjes kwam, en enkelen kwamen tot ons hier,
Marsmannetjes hé? Groen, met die lange neus en groene oren, net zoals kinderen ze tekenen… En één van
hen zegt: ‘Maar ik wil gedoopt worden!’ Wat zou er gebeuren? Wie zijn wij om deuren te sluiten?’ In de
vroege Kerk, en zelfs vandaag, is er het ministerie van de portier. En wat deed de portier? Hij opende de
deur, ontving de mensen en liet hen toe te passeren. Maar het was nooit het ministerie van de gesloten
deur, nooit.’”
 Dogma
In mei 2014 stelt Bergoglio dat het celibaat geen dogma is. De afschaffing ervan is daarmee ook meteen een
kwestie van tijd.
 Brand
Nog in mei 2014 bracht Bergoglio een bezoek aan Israël. Toen
hij vertrok uit het land brak er brand uit in de Geboortegrot. “Op
dinsdag 26 mei brak er brand uit in het Benedictijnenklooster
vlak naast de Bovenzaal of het Cenakel, waar paus Franciscus
de dag eerder een H. Mis had gevierd. Men spreekt van een
onbekende man die een stapel kruisbeelden in brand stak.
Tevens brak er brand uit in de Geboortegrot (in de crypte van
de Geboortekerk) in Betlehem, waar paus Franciscus zondag
ook een bezoekje had gebracht en had gebeden in de grot. De
brand brak uit enkele uren nadat paus Franciscus was
vertrokken uit het H. Land. Eén van de olielampen zou de
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tapijten vuur doen hebben vatten. ‘De schok die we kregen, toen we de vlammen zagen, was groot’, zei een
Armeense monnik.'”
Koran-verzen
Op 8 juni 2014 nodigt Bergoglio de presidenten van Israël en Palestina uit in het Vaticaan. Samen bidden ze
er. Voor het eerst in de geschiedenis weerklinken gezongen koran-verzen in het Vaticaan.
 Kenneth Copeland
Op 24 juni 2014 nodigde Bergoglio enkele hooggeplaatste protestanten en evangelisten uit voor een etentje
in het Vaticaan. Onder hen ook de omstreden televangelist Kenneth Copeland.
 Voetbalwedstrijd
Later die maand kondigt Bergoglio aan dat hij een
interreligieuze voetbalwedstrijd organiseert. “De voetballers
zullen zich voor de gelegenheid hullen in de ‘kleuren van de
vrede’. Aan deze wedstrijd, ‘op nadrukkelijk verzoek van paus
Franciscus’, zullen ook spelers van ‘alle godsdiensten’
meewerken als een teken van ‘vrede en dialoog.’”
 Vervolging van de traditionelen
Op 27 juli 2014 “werd in Paraguay een eerste krachtige
maatregel genomen: alle priesterwijdingen in het bisdom van
Ciudad del Este werden bevroren.”
 Vergoelijking van de zonde – huwelijken
“Rome, 12 september 2014. Koppels die in zonde leven en al kinderen hebben, zullen getrouwd worden
door paus Franciscus in een ceremonie in het Vaticaan, op zondag 14 september.”
 Manipulatie van de Bisschoppensynode
Later in september 2014 kwam aan het licht dat Bergoglio en Kasper samen hadden bekokstoofd hoe ze de
Bisschoppensynode in oktober van dat jaar zouden kunnen manipuleren. Een Italiaanse journalist had naar
eigen zeggen geluistervinkt in een restaurant, alwaar Bergoglio en Kasper zich opmaakten voor de
bisschoppenbijeenkomst. “Het eerste punt bestaat erin dat de geschreven presentaties lang op voorhand
moeten ingeleverd worden. Dit is al gebeurd, want ieder die een verklaring wilde presenteren op de Synode
moest dit ingeleverd hebben tegen ten laatste 8 september.Het tweede punt: lees alle presentaties
zorgvuldig, en als sommige misschien te gepeperd lijken: sta toe dat een andere spreker, nog voordat de
problematische speech gegeven wordt, probeert alle, of een deel van de problemen te beantwoorden, die
door de voorbereide verklaring gepresenteerd worden. M.a.w.: haal de betreffende speech onderuit. Het
derde punt: als sommige presentaties problematisch lijken, zeg dan dat er jammer genoeg geen tijd genoeg
is om iedereen te laten spreken, maar desalniettemin werd de tekst ontvangen en blijft deze in de archieven,
en het zal zeker in overweging genomen worden in het finale verslag.”
 Te katholiek
Op 25 september 2014 ontslaat Bergoglio een “te katholieke” bisschop uit zijn functie in Paraguay.
 Burke
“Op 17 oktober gaf Kardinaal Burke een interview met BuzzFeed News. Daarin vertelde hij o.a. dat de
‘paus’ veel schade heeft berokkend door tijdens de Synode niet openlijk zijn standpunt te zeggen. Op het
eind van het interview gaf Burke toe dat hij door Bergoglio werd gedegradeerd. Hij werd ontslagen als hoofd
van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, en krijgt een symbolische positie als ‘Kardinaal
Patron’ van de Soevereine Militaire Orde van Malta.”
 Darwin
“Rome, 27 oktober 2014.Bergoglio sprak maandag een audiëntie toe in de Pauselijke Academie van
Wetenschappen,waarbij hij bevestigde dat evolutie niet in tegenspraak is met de Schepping.”
 Interreligieuze conferentie
Van 17 tot 19 november 2014 had in het Vaticaan een
interreligieuze conferentie plaats. ” Volgens The Catholic
News Service, zullen er vertegenwoordigers van de Joodse,
Islamitische,
Boeddhistische,
Hindoeïstische,
Jaïna
Shasanaistische, Taoïstische en Sikhistische religies aanwezig
zijn, alsook Rooms Katholieken en belijdende christenen.”
 Kerstconcert
Op 14 november 2014 maakte Bergoglio bekend dat hij een
kerstconcert organiseerde, die uiteraard later dat jaar nog zou
plaatshebben. Onder de genodigden waren onder meer
zingende zuster Christina en zangeres Patti Smith.
 Moskee
“Op 28 november 2014 reisde Bergoglio naar Turkije waar hij onder andere de Hagia Sofia en de Blauwe
Moskee bezocht. Hierbij richtte Bergoglio zich in de moskee naar Mekka en bad hij.”
 Klimaatencycliek
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10 januari 2015. “Er wordt verwacht dat in januari 2015 Bergoglio een encycliek zal uitbrengen, niet één over
de geloofsonderwerpen, maar over het milieu en klimaatverandering.”
 Rusland
Later in januari 2015 was uitgelekt dat Bergoglio had geweigerd om
Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria.
 Grootloges
Nog in januari van vorig jaar kwam aan het licht dat verschillende Filipijnse
en Italiaanse grootloges Bergoglio steunen. Het ging zelfs zover dat
Italiaanse vrijmetselaars bekenden dat ze zich wilden verenigen met
Bergoglio en de Kerk.
 Fabeltje
Op 15 maart 2015 zei Bergoglio in een interview met de Italiaanse krant La
Republicca dat “zielen die verloren gaan ophouden te bestaan.” Daarmee
loochende hij de hel.
 Daklozen
Later in maart van vorig jaar nodigde Bergoglio 150 daklozen uit voor een rondleiding in het Vaticaan.
Franciscus’ barmhartigheidsoffensief was daarmee meteen ook op een praktische manier ingezet.
 Sociale rechtvaardigheid
In april 2015 zegt Bergoglio dat een christen zou moeten knielen voor de armen. Ook noemt hij de loonkloof
“een regelrechte schande.”
 Concert
Hemelvaart 2015. Bergoglio organiseert een concert onder de noemer “Met de armen en voor de armen.”
 Luthers-evangelische Kerk
In mei 2015 laat Franciscus blijken dat hij de Katholieke Kerk en de Luthers-evangelische Kerk wil
verbroederen. De weg naar totale éénsgezindheid onder christenen wordt daarmee voor een van de eerste
(van vele) keren geplaveid.
 Conferentie van Europese Kerken
Nog in mei van 2015. “Het Vaticaan ontving donderdagmorgen leden van het comité die actief zijn in de
Conferentie van Europese Kerken. Op de vergadering kwamen twee voorname onderwerpen aan bod: de
verwelkoming van immigranten en de spurt naar een totale oecumenische geloofsgemeenschap.”
 Nostra Aatate
Bergoglio herdenkt later die maand de vijftigste verjaardag van het
document Nostra Aetate – dat pleit voor meer dialoog tussen christenen
en joden – tijdens een driedaagse interreligieuze viering.
 Caritas
Nog in mei opent Bergoglio een algemene vergadering van Caritas
Internationalis, een beweging die zich inzet voor de bestrijding van
armoede en sociale onrechtvaardigheid tout court.
 Man van vrede
Diezelfde maand ontvangt Bergoglio de Palestijnse president Abbas op
het Vaticaan. De Argentijn ijvert voor een tweestatenoplossing in het conflictgebied Israël-Palestina en
profileert zich daarmee opnieuw als vredelievend.
 Verenigde Naties
Op 27 mei 2015 kwamen verschillende religieuze leiders bijeen op het hoofdkwartier van de Verenigde
Naties in Genève om er humanitaire agendapunten te bespreken. Onder hen ook een delegatie van het
Vaticaan.
 Egoïstische christenen
In mei 2015 veroordeelt Bergoglio “egoïstische christenen.” De categorisatie van christenen (in de ogen van
Franciscus) is een feit.
 Koude douche
29 mei 2015. Enkele onderdanen geven Bergoglio een koude douche. “Verschillende bronnen uitten hevige
kritiek op Bergoglio in een interview met een Italiaanse journalist. Het gaat om leden van de Romeinse
Curie, het Vaticaanse bestuursapparaat van de paus, die anoniem willen blijven. In het interview geeft een
van de bronnen meteen zijn ongezouten mening over zijn grote baas: ‘Franciscus is in zijn hart en in zijn
geest aartsbisschop van Buenos Aires gebleven. Ik zou er geen problemen mee hebben, maar hij is nu al
twee jaar de bisschop van Rome en daarmee ook meteen de paus van de Universele Kerk.'”
 Turijn
In juni 2015 organiseert Bergoglio een busreis naar Turijn. Alleen gemarginaliseerden worden uitgenodigd.
De bevrijdingstheologie viert opnieuw hoogtij.
 Sacramentsprocessie
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5 juni 2015. Bergoglio doet niet mee aan de Sacramentsprocessie, een stoet waarbij het Heilig Sacrament
wordt aanbeden tijdens een doortocht door Rome. “Net zoals vorig jaar. Bergoglio vindt dat allemaal
overdreven en laat zich per auto vervoeren naar de aankomstplaats.”
 Zelfde God
8 juni 2015. Bergoglio laat blijken dat hij denkt dat joden,
christenen en moslims dezelfde God delen. Het eerste gebod
van God – gegeven aan Mozes – wordt daarmee met de
voeten getreden. Allah en Jahweh zijn immers twee
verschillende namen. Velen stellen zich ondertussen de vraag
of Bergoglio wel waardig is om de Katholieke Kerk te leiden.
 School van solidariteit
Bergoglio stelt later die maand dat de Eucharistie als “een
school van solidariteit” moet worden beschouwd. De verdeling
van brood en wijn – Het Lichaam van Christus – krijgt een nieuwe betekenis.
 Wees gegroet
“Afgelopen mei werd het Wees gegroet niet meer gehoord in het Vaticaan.”
 Humanitaire conferentie
Later die maand organiseert het Vaticaan een humanitaire conferentie. “Want op mensenrechten bestaan
geen uitzonderingen.”
 Laudato Si’
Mei 2015. Er wordt aangekondigd dat Bergoglio’s klimaatencycliek – ‘Laudato Si” – zal worden voorgesteld
door een atheïst.
 Portemonnee
In dezelfde maand stelt Bergoglio dat het geloof “niet echt” is als het de portemonnee niet beïnvloedt. De
Argentijn flirt opnieuw met termen als bevrijdingstheologie en humanisme.
 Klimaattop
In juli 2015 zegt Bergoglio dat hij rekent op de Verenigde Naties om op de klimaattop in Parijs “een
volwaardig akkoord” te bereiken. Ook organiseert hij een conferentie met burgemeesters van wereldsteden
om hen te informeren over de armoedeproblematiek in hun steden.
 Aidsremmers
27 juli 2015. Bergoglio zegt dat hij geen problemen heeft met behandelingen met aids-remmers voor
patiënten die zijn geïnfecteerd met het hiv-virus.
 Lijfarts
31 juli 2015. Bergoglio ontslaat zijn persoonlijke arts “zonder enige duidelijk aanwijsbare reden.”
 Eucharistie
Augustus 2015 Bergoglio stelt dat de Eucharistie “ons verplicht om de spirituele en materiële noden van
anderen te verzadigen.”
 Niet geëxcommuniceerd
5 augustus 2015. Bergoglio geeft aan dat hertrouwde gescheiden personen “niet zullen worden
geëxcommuniceerd.”
 Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping
10 augustus 2015. Bergoglio roept 1 september uit tot “werelddag van gebed voor de zorg voor de
schepping.”
 Plechtige Mis ter ere van Maria
15 augustus 2015. Bergoglio leest géén plechtige Mis ter ere van Maria.
 Abortus
September 2015. Bergoglio laat verstaan dat priesters abortus mogen vergeven tijdens het (toen nog
toekomende) “heilige jaar.”
 Nietigverklaring huwelijken
Nog in september van 2015 versoepelt Bergoglio de regels omtrent de nietigverklaring van huwelijken.
 Film
Diezelfde maand komt er een film uit die is gewijd aan het leven van Bergoglio.
 Authentiek bondsgenootschap
11 september 2015. Bergoglio pleit voor een “authentiek bondsgenootschap” met de VN “in de strijd tegen
klimaatverandering.”
 Fundamentalisme
Bergoglio veroordeelt later die maand iedere vorm van religieus fundamentalisme. “Het distantieert ons van
God en is een transversale duisternis”, luidde het toen.
 Zondaar
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14 september 2015. Tijdens de Mis in de Santa Martakapel zegt Bergoglio dat Jezus “een zondaar” een “een
slang” werd.
 Ruimteonderzoek
Op 18 september 2015 heeft in het Vaticaan een symposium rond ruimteonderzoeken plaats. Bergoglio stelt
dat de onderzoeken “religieuze dialoog kunnen promoten.” Ondertussen schuimt het Vaticaan ook zelf de
hemel af met een naar Satan vernoemde ruimtetelescoop, Lucifer.
 Cubaanse ziel
Later in september van 2015 ontmoet Bergoglio de president
van Cuba (het was niet de eerste keer). Toen hij tijdens zijn
vlucht naar de Verenigde Staten een tussenstop maakte in
Cuba liet hij de Cubanen weten dat hij vindt dat Maria “de
Cubaanse ziel vorm gaf.” Op zich geen probleem, afgezien van
het feit dat het eiland in de Noord-Atlantische oceaan al
jarenlang wordt beheerst door een communistisch regime.
 Geloofsbelijdenis
22 september 2015. Op zijn vlucht naar de Verenigde Staten
vraagt een journalist aan Bergoglio wat hij denkt over de
antipausaantijgingen die tegen hem worden gemaakt.
Bergoglio oppert dat hij de geloofsbelijdenis kan opzeggen en zich niet veel aantrekt van de kritiek.
 Fiat
Diezelfde dag komt Bergoglio aan in Washington. Er staan enkele auto’s klaar voor hem, waaronder een
mercedes en een fiat. Bergoglio kiest voor de fiat en laat daarmee opnieuw blijken dat hij belang hecht aan
zijn “nederige” imago.
 Amerikaans Congres
Op 24 september spreekt Bergoglio het Amerikaans congres toe. De hele toespraak gaat min of meer over
klimaatproblematiek en sociale onrechtvaardigheid.
 Toespraak aan de Verenigde Naties
25 september 2015. Bergoglio spreekt de Verenigde Naties – die zijn vergaderd in New York – toe. Tijdens
de toespraak komen vooral humanitaire agendapunten aan bod.
 Cd
Later in september wordt aangekondigd dat Bergoglio een pop-rock-cd zal uitbrengen. In november is het
zover en wordt de cd ook effectief uitgebracht.
 Verijdeld
29 september 2015. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat ze mogelijks een aanslag op Bergoglio hebben
verijdeld. Er werd in het onderzoek één verdachte gearresteerd.
 Nobelprijs
September-oktober 2015. De genomineerden voor de Nobelprijzen van 2015 zijn weer bekend. Ook
Bergoglio is onder de kanshebbers.
 Synode
12 oktober 2015. De Bisschoppensynode is nog niet goed begonnen of enkele ongeruste kardinalen
schrijven al een brief aan Bergoglio. “De reden: de manier waarop de synode verloopt.” Bergoglio negeert de
brief uiteindelijk. Ook komt aan het licht dat Bergoglio na de bijeenkomsten in de synode-hal aparte
vergaderingen organiseert om de synode zelf te kunnen manipuleren.
 Pauselijke raden
Tijdens een toespraak – op de bisschoppensynode – stelt Bergoglio dat hij twee pauselijke raden wil
hervormen.
 Sacramenten
November 2015. Bergoglio zegt tegen een van zijn favoriete journalisten dat hertrouwde en gescheiden
personen uiteindelijk tot de Sacramenten zullen worden toegelaten.
 Niet gesloten
11 november 2013. Bergoglio zegt dat het christendom “geen gesloten doctrine” is en stelt “een nieuw
humanisme in Christus Jezus” voor.
 Maaltijd
11 november 2015. Bergoglio geeft de Eucharistie opnieuw een nieuwe interpretatie mee, stellend dat Jezus
“de Eucharistie vooral als een maaltijd gaf” om zo families bijeen te brengen.
 Eindtijdprofeten
17 november 2015. “Bergoglio heeft in zijn zondagsgebed scherp uitgehaald naar zieners en profeten. Hij
verzocht christenen om zich niet te laten meeslepen door ‘horoscopen’, maar om voor leiding ‘naar Jezus te
kijken.’”
 Avondmaal
19 november 2015. “Bergoglio suggereert dat lutheranen ook het katholieke ‘avondmaal’ mogen ontvangen.”
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 Niet in scholen
23 november 2015. Bergoglio raadt scholen aan om niet meer te evangeliseren, “om fundamentalisme en
geweld tegen te gaan.”
 Mirakel
Later die maand laten Amerikaanse ouders weten dat hun kind genas van een hersentumor “na een kus van
Bergoglio.”
 Slecht
November-december 2015. Bergoglio zegt dat fundamentalistische katholieken “slecht” zijn.
 Diervriendelijk
November-december 2015. Bergoglio wordt door een dierenrechtenvereniging verkozen tot
“diervriendelijkste persoon” van het jaar.
 Moskee
December 2015. Bergoglio bad opnieuw in een moskee. Dit keer in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
 Call me Francesco
In december komt er weer een film uit die aan het doen en
laten van Bergoglio is gewijd. De première heeft plaats in het
Vaticaan, tientallen armen worden erop uitgenodigd.
 Bestrijding klimaatverandering
6 december 2015. Bergoglio roept christenen tijdens een
zondagsgebed op om klimaatverandering te bestrijden. De
reden: “Jullie zijn nog niet gered.” Een stelling die uiteraard compleet indruist tegen zijn preken over
“onvoorwaardelijke barmhartigheid.”
 Jaar van barmhartigheid
Op 8 december – een feestdag ter ere van Maria – wordt in Rome het zogeheten ‘jaar van barmhartigheid’
ingeluid met een lichtshow op het Sint-Pietersplein. De show staat volledig in het teken van het milieu.
 Hervorming Curie
December 2015. Bergoglio laat weten dat hij in 2016 zou
beginnen met de hervorming van de Curie.
 Circus
In januari 2016 nodigt Bergoglio tweeduizend daklozen uit voor
een bezoek aan het circus.
 Videoboodschap
Bergoglio lanceert een videoboodschap omtrent interreligieuze
dialoog. Een trend die zich ook de volgende maanden zou
voortzetten. Het initiatief kadert volgens Franciscus naar eigen
zeggen volledig in het zogeheten “jaar van barmhartigheid.”
 Borstvoeding
Op 10 januari 2016 laat Bergoglio borstvoeding in de Sixtijnse Kapel toe.
 Niet de Bijbel
Later in januari stelt Bergoglio dat je “niet leert geloven door boeken te lezen.”
 Gebed
Nog in januari schrijven het Vaticaan en enkele lutheranen samen een gebed “om God te danken voor de
inzichten van de Reformatie.”
 Rebellen
Op 18 januari beschimpt Bergoglio opnieuw traditionalistische christenen. Hij noemt hen “rebellen.”
 Oecumenische week
19 januari 2016. “Christenen worden er deze week toe
aangezet om te bidden voor de vereniging van christenen
wereldwijd. Het initiatief is volgens kardinaal en president van
de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de
christenen Kurt Koch gebaseerd op de eerste brief van Petrus:
‘Geroepen om de machtige werken Gods te verkondigen.’”
 Romeins Missaal
In januari komt aan het licht dat Bergoglio een brief schreef
naar kardinaal Robert Sarah met de boodschap dat hij heeft
besloten om “voorzichtig iets aan het Romeins Missaal te
veranderen.” Met “iets” wordt de wassing van vrouwelijke voeten tijdens het Sacrament van de voetwassing
op Witte Donderdag bedoeld. Bergoglio waste eerder al vrouwenvoeten op verschillende gelegenheden.
 Kern van het Evangelie
22 januari 2015. Bergoglio stelt in zijn zondagsgebed dat de armen “samen de kern van het Evangelie
vormen.”
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 Beyond the sun
In februari geeft Bergoglio aan dat hij zichzelf zal spelen in een nieuwe commerciële avonturenfilm.
 China
4 februari 2016. Bergoglio zegt dat hij China – een communistisch land – bewondert.
 Bokswedstrijd
Nog in februari kondigde Bergoglio een “interreligieuze bokswedstrijd” aan.
 Geld
Op Aswoensdag stelt Bergoglio dat het “jaar van barmhartigheid” geen jaar van barmhartigheid is als een
geen geld aan de armen wordt gegeven.
 Communie
12 februari 2016. “Bergoglio heeft een groep van gescheiden en hertrouwde katholieken uitgenodigd om het
controversieel onderwerp over de toelating tot de H. Communie te bespreken.”
 Kirill van Moskou
13 februari 2016. Bergoglio en de patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk, spreken af in Cuba. Een
historische ontmoeting, want het is de eerste soortgelijke bijeenkomst in meer dan een millennium.
 Valse christenen
23 februari 2016. “Bergoglio nam tijdens de Mis van gistermorgen in de Santa Martakapel weer geen blad
voor de mond. In zijn toespraak haalde hij opnieuw heel wat gelovigen door de mangel. “Te veel christenen
zijn vals”, zegt Franciscus.”
 Medische bijstand
1 maart 2016. “Het Vaticaan heeft op het Sint-Pietersplein een nieuwe faciliteit voor daklozen en
minderbedeelden geopend. Na de douches, het kapsalon en de wasserette is er nu ook een dokterspraktijk,
waar behoeftigen terecht kunnen voor gratis medische verzorging.”
 Vluchtelingencrisis
5 maart 2016. Bergoglio zegt dat de Europese vluchtelingencrisis in feite een positieve sociale trend is.
Bron: eigen archieven
http://restkerk.net/2016/03/13/3-jaar-bergoglio-een-overzicht/

Koning Marokko inspecteert zijn overzeese 17e provincie
Posted on 26/03/2016 by Fubar
En hij zag dat het goed was. De kolonie verzet zich niet. De kolonie
respecteert braaf alle Marokkaanse eisen. Zo heeft Nederland
verplicht gesteld dat Marokkaanse babietjes alleen maar islamitische
namen mogen krijgen en maakt Nederland geen bezwaar dat
Marokkanen maar heel moeilijk afstand kunnen doen van het Marokkaanse paspoort.
Nederland respecteert Marokkaanse polygame kindhuwelijken en betaalt levenslange weduwe uitkeringen
aan de meerdere in Marokko wonende minderjarige echtgenotes van overleden Marokkaanse mannen.
Nederland veracht zijn eigen wetten en pist er met volle blaas op, zoals islam dat van de bezette gebieden
eist. Marokkaanse jihadisten als Marcouch worden hier op handen gedragen. En een fanatieke aanhanger
van de terreurprofeet die op kosten van Nederland twintig keer per dag onder werktijd zijn reet naar ons
opsteekt is burgemeester van de tweede stad. De islamisering is niet te stuiten.
Het door de koran bevolen ‘oorlogsbuit toe-eigenen van de ongelovigen’ vindt op steeds grotere schaal
plaats. Steeds meer ongelovige vrouwen en meisjes worden tot slavin genomen en verkracht. Nederland
wordt in sneltreinvaart etnisch gezuiverd van de apen en varkens. De grote steden zijn al in meerderheid
allochtoon en elk jaar vertrekken er meer Nederlanders uit Nederland en de bevolkingsgroei wordt alleen
nog maar veroorzaakt door de aanwas van mohammedanen.
Dat de ongelovigen nu ook openlijk met bommen en kalasjnikovs worden uitgeroeid wordt niet de islam
verweten en zal dan ook explosief [sic…] toenemen de komende tijd.
De koning weet; er is geen houden meer aan voor de laffe kafirs die zich al overgegeven hebben voor de
uitroeiingsoorlog goed en wel gestart is.
De Marokkaanse koning Mohammed VI is vrijdagavond tijdens een privébezoek aan Amsterdam
gespot in de binnenstad van de hoofdstad.
De koning oogt ontspannen en draagt een trui, spijkerbroek en muts.
De koning arriveerde vrijdag aan het einde van de middag met een Boeing van Royal Air Maroc op SchipholOost. Telegraaf >>. Datzelfde vliegveld dat alle jihadisten gebruiken om de zegeningen van de islam te
komen brengen. Misschien vindt de koning ook nog even de tijd in zijn drukke programma om de derde
terrorist vermanend toe te spreken dat hij de derde bom niet af heeft laten gaan, waardoor de luchthaven
van Brussel niet volledig vernietigd is.
http://fubar.mobi/2016/03/26/koning-marokko-inspecteert-zijn-overzeese-17e-provincie/
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Rusland stelt eerste tactische kern-capabele raketten in Syrië op
Gezaghebbende professor Wohlmeyer: Oorlog in Syrië en
vluchtelingencrisis is doorgestoken kaart van het Westen,
Duitsland en Turkije om het land te ontvolken en te vernietigen,
en chaos in Europa te creëren
Rusland heeft de afgelopen dagen de eerste Iskander-M
raketten in Syrië opgesteld. De projectielen kunnen kernkoppen
vervoeren, hebben een bereik van 500 kilometer en worden
beschouwd als de meeste geavanceerde tactische korteafstandsraketten ter wereld, waar geen enkel Westers
afweersysteem tegen opgewassen is. Het is voor het eerst dat de Russen deze niet te stoppen raketten in
het buitenland opstelt, niet alleen bedoeld tegen ISIS, maar overduidelijk ook gericht tegen NAVO-lid Turkije.
In 2015 stationeerde Rusland de eerste Iskander raketten (NAVO-codenaam SS-26) in de enclave
Kaliningrad aan de Baltische Zee op. Dat was de reactie van het Kremlin op de agressieve politiek van de
NAVO in Oekraïne, en de vele militaire oefeningen van het Westerse bondgenootschap in Oost Europa.
Israëlische defensiespecialisten noemen het opstellen van de Iskander op de Hmeimmin basis bij Latakia
een ‘game changer’, een feit dat de machtsbalans in het Midden Oosten definitief kan veranderen. Behalve
bijna heel Syrië en een groot deel van zuidelijk Turkije –inclusief de door de NAVO gebruikte
luchtmachtbasis bij Incirlik- kunnen de raketten ook half Israël bereiken, bijna tot aan de zuidelijke havenstad
Ashkelon.
Westen kan raketten onmogelijk stoppen
De recent deels teruggetrokken bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen worden door het Kremlin dus
onmiddellijk vervangen door de beste raketten die de Russen hebben, want op 15 maart kondigde Moskou
aan dat ook de formidabele S-400 luchtafweerraketten in Syrië blijven. Tegen deze raketten hebben de
Westerse luchtmachten geen enkel verweer.
De Iskander-M is een mobiel lanceersysteem met 2 raketten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden
afgevuurd. Het duurt slechts enkele minuten om het systeem operationeel te maken. Eenmaal afgevuurd
kan een raket tijdens de vlucht van koers worden veranderd, zodat het zelfs bewegende doelwitten zoals
tankcolonnes of militaire konvooien kan vernietigen.
De (conventionele- of kern)kop van de Iskander-M is voorzien van een gecodeerd radiosignaal dat tot nu toe
niet door Westerse UAV’s en AWACS kan worden onderschept. Dat betekent dat de raket
luchtafweersystemen kan omzeilen en feitelijk niet kan worden neergeschoten. De boordcomputer ontvangt
een beeld van het doelwit, richt zich erop, en vliegt daar vervolgens ongehinderd met supersonische
snelheid naartoe.
De Iskander-M kan niet alleen met behulp van satellieten, maar ook vanuit vliegtuigen en zelfs door
veldsoldaten worden bestuurd. Daarnaast wordt het projectiel niet gehinderd door slechte
weersomstandigheden of door duisternis, zoals andere ballistische systemen, en is het zo goed als
onmogelijk de lancering van een Iskander tijdig te detecteren, wat de raket virtueel onoverwinnelijk maakt.
(1)
Het opstellen van de Iskander-M is een nieuwe waarschuwing van het Kremlin aan het adres van Turkije en
Saudi Arabië, die hun invasieplannen van Syrië nog altijd niet hebben opgegeven.
‘Turkije en Westen willen doelbewust Syrië ontvolken en vernietigen’
De hoog in aanzien staande Oostenrijkse professor en jurist Heinrich Wolhmeyer schreef in een brief aan
kanselier Werner Faymann dat slechts weinigen beseffen dat de oorlog in Syrië een doelbewuste
ontvolkingsstrategie van het Westen en Turkije is om het land te vernietigen. ‘De recente afspraken met
Turkije passen naadloos in deze strategie en worden in de EU-commissies blindelings door Oostenrijk
ondersteund.’
Omdat het wegterroriseren en platbombarderen van de Syrische president Assad –in tegenstelling tot de
Libische leider Gadaffi- mislukte, verhoogden de EU, de NAVO en Turkije hun druk op Syrië door welbewust
een gigantisch vluchtelingenprobleem te creëren, en de Syrische bevolking door middel van omvangrijke,
volkenrechtelijk illegale sancties kapot te maken, in de hoop dat de burgers zich tegen Assad zouden keren.
Toen ook dat niet onmiddellijk het gewenste resultaat opleverde, nam de Duitse bondskanselier het recht in
eigen hand, brak alle bestaande afspraken en verdragen, en nodigde met opzet miljoenen moslimmigranten
tot Europa uit, juist om ook hier zoveel mogelijk onrust en chaos te creëren, zodat de publieke opinie zich
uiteindelijk achter direct militair ingrijpen in Syrië zal scharen.
‘Het laatste akkoord met Turkije verstevigt de ontvolkingsstrategie: omdat voor iedere afgewezen vluchteling
een Syriër moet worden opgenomen, wordt de ‘depopulatie’strategie mede door de EU gesteund – een
perfiditeit, die helaas een bitter einde dreigt te krijgen.’
Xander - (1) DEBKA ; (2) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Rusland-stelt-eerste-tactische-kern-capabele-raketten-in-Syri-op
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ECB beleid zorgt voor einde euro, maar dan anders dan je denkt
Geplaatst op 14 maart 2016 door admin
Ontwikkelingen op het gebied van de euro: om de financiële
markt en schuldenlanden te plezieren heeft de ECB weer een
domme maatregel genomen, of beter: meerdere domme
maatregelen. In een (zoveelste) wanhoopsdaad verklaarde het
invloedrijkste politieke instituut in de EU, de ongekozen
regering die heet de Europese Centrale Bank, de euro
waardeloos. Klinkt ongeloofwaardig? Lees toch even door.
Euro waardeloos?
Je kan uiteraard (nog) dingen kopen met de euro, en voor u en mij zijn ze (nog) schaars, je moet er hard
voor werken en niet in de laatste plaats moet je je belastingen afdragen in euro’s. Die feiten geven de euro
voor u en mij uiteraard waarde. Voor de financiële markten is de euro nu echter van geen waarde meer. Hij
is kosteloos, hij is nu gratis gemaakt. De ECB verlaagde de basisrente namelijk van 0,05% (spotgoedkoop)
naar 0% (gratis). Ofwel, de banken en grote investeerders kunnen nu gratis geld lenen. Let wel: de euro is
nu Gratis voor bankiers. Geld kost nu niets meer. Dit zorgt uiteraard voor nogal wat verstoringen in de
economie. Het betekent namelijk dat u en ik volledig buitenspel zijn gezet door de financiële markten. Wat
doet de bankier als hij geld nodig heeft? Geneuzel met u en mij, of gratis ophalen bij de ECB? Juist, ophalen
bij de ECB. Een basisrente van 0% betekent dat uw en mijn inbreng in de economie ook van 0% waarde is
voor de financiële markten, investeerders en bankiers. U en ik zijn door de ECB waardeloos verklaard,
althans voor de (financiële) economie, men kan prima zonder u.
Meer gratis geld: schulden verzilveren
Banken en grote investeerders kunnen door nieuw beleid nu zelfs nog gemakkelijker aan geld komen dan
Gratis lenen. Ze kunnen slecht lopende staats- en andere obligaties (schulden/leningen) gewoon verkopen
aan (beter: verzilveren bij) de ECB. In al hun wijsheid kondigde de ECB namelijk ook een nieuwe ronde
LTRO aan. LTRO is speciaal voor banken om zichzelf te herfinancieren, ze kunnen al hun (waardeloze)
waardestukken (zoals staatsschulden en andere schuldpapieren) verpatsen aan de ECB. De ECB creëert
dan euro’s en sturen die terug naar de bank. Ofwel: ‘monetization of debt’, wat in het Maastrichtverdrag
keihard verboden werd voor de ECB. Nu dus in de vierde ronde, het breken van verdragen is heel normaal
geworden in de EU en de ECB. We doen wat nodig is om de euro te redden, ongeacht de consequenties.
Overigens gaat de ECB hierbij ook ver buiten hun originele mandaat.
Waarom doet de ECB het verzilveren van (staats)schuld? Om de vele schuldenlanden in de eurozone de
winter door te helpen. In plaats van goed financieel beleid (zo dat nog mogelijk is in huidige ECB-klimaat)
kunnen landen hun dure schulden zo inwisselen voor goedkope schulden. En dat is uiteraard zeer prettig
voor de Club van Honderd, landen met staatsschuld van meer dan 100% van het BBP. Wie zijn lid van de
Club van Honderd?Griekenland (185%) behoort ertoe, evenals Italië (132%), Portugal (128%) en Spanje
(101%). Frankrijk (97%) is kandidaat-lid.
De Biljoen van Mario Draghi – meer, Meer, MEER!
U herinnert zich de Biljoen van Draghi. Don Draghi (a.k.a. SuperMario) is het ongekozen (Italiaanse!)
opperhoofd van het machtigste regeringsinstituut in Europa, de ECB. De Biljoen van Draghi was het bedrag
dat de ECB ging weggeven aan bankiers, verspreid over een onvoorwaardelijk maandelijks basisinkomen
van 60 miljard euro voor bankiers. In december 2015 werd de Biljoen al Anderhalf Biljoen, sinds begin v/d
maand is het maandelijks basisinkomen voor bankiers en investeerders dus 80 miljard geworden. U bent
bekent met het fenomeen valsemunterij? De ECB doet het nu als standaardbeleid maandelijks, voor een
waarde van 80 miljard.
OK, deze QE (kwantitatieve verruiming, quantitative easing) is niet helemaal gratis, maar alle
staatsobligaties van landen zijn (via het bankensysteem uiteraard) welkom bij de ECB tot 80 miljard euro per
maand dus. Geen bankiers hoeft nog (verlieslatende) staatsobligaties op de rekening te hebben, Don Draghi
koopt letterlijk alles, inclusief obligaties van bedrijven en binnenkort zelfs aandelen van bedrijven. Let wel,
Draghi zegt nu dus dat hij zelfstandig grote multinationals kan en gaat financieren! Wat zorgt de ECB toch
goed voor banken en multinationals, niet? Wel jammer dat de bevolking niet op diezelfde radar staat.
Don Draghi koopt dus alles op wat los en vast zit, behalve dan staatsobligaties van de Grieken. Hij gebruikt
alle bankiers en investeerders op deze planeet namelijk om de regering van Alexis Tsipras onder druk te
zetten beter te luisteren naar het slopende beleid van de ECB. Griekenland is sinds de verkiezingen
uiteraard persona non grataverklaard, Mario ‘Whatever it takes’ Draghi is duidelijk rancuneus en perst
landen af alsof het niets in. De ECB heeft nu al ruim 700 miljard weggegeven aan bankiers. Hoeveel geld is
dat nu precies? Om een voorstelling te geven van hoe veel geld dat is: als je het in coupures van 10 euro
zou hebben, zou je het hele Griekse eiland Korfoe er mee kunnen bedekken, en dan heb je nog een paar
miljard over. Als je dat bedrag in briefjes van 10 euro achter elkaar zou leggen, kun je bijna 226 keer de
aarde rond over de evenaar. Je kunt er met speels gemak alle Nederlandse Waddeneilanden mee bedelven,
bijna twee keer zelfs.
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Geld nu waardeloos
De euro is nu zelfs giftig verklaard: Negatieve rentes voor iedereen!
Om de banken werkelijk helemaal te bedelven onder het (waardeloze) geld, maakt de
ECB het ook weer duurder om geld te parkeren bij de ECB. De ECB wil echt geen
geld meer krijgen, de kraan staat open, zinnige blokkades bij de ECB worden niet
getolereerd. De depositorente gaat van -0,3% naar -0,4%. Ofwel, om geld te stallen bij
de ECB moeten banken nu 0.4% rente betalen. Een verdere verlaging van de
deposito rente dus, gewoon omdat negatieve rente tot nu toe niet werkte. Einstein had
een mooie uitspraak hierover: “Insanity is doing the same thing over and over again
and expecting different results.”
Bankiers die nu zwemmen in het geld, die hebben uw geld niet meer nodig. Sterker nog, ze moeten u geld
(rente) betalen voor uw geld, en dat is natuurlijk niet wenselijk als ze al in het gratis geld van de ECB
zwemmen. Wat doen de banken dus? Die zetten de spaarrente op nul. Sterker nog, omdat de euro hun nu
geld *kost*, en de euro waardeloos is gemaakt door de ECB, gaan ze geld in rekening brengen voor het geld
dat u in uw bank investeert. De bankiers willen graag een negatieve spaarrente voor u en mij introduceren.
Het wonderbaarlijke experiment met negatieve rentes…
Ja, het geld op uw bankrekening is een investering in die bank. Wanneer u
het overmaakt naar de bank (zoals uw maandelijkse salaris!), dan is het
geld daarna een risico lopende investering in die bank. Uw geld is dus niet
meer van u als het op de bank staat. Deze vreemde kronkel is mogelijk
gemaakt door Dijsselbloem in Cyprus, en die regel geldt sinds begin dit jaar
ook voor ons in Nederland. Vroeger was het bestaansrecht van de Centrale
Bank om de stabiliteit van aangesloten banken te borgen als het mis ging,
nu ligt die taak dus bij u en mij als mensen met een bankrekening? Dank je
wel PvdA! Wilt u dus investeren in uw bank (dat is: geld op uw bankrekening te zetten), dan doet u uw bank
daar geen plezier meer mee. Conform de negatieve (deposito) waarde van geld, wil de bank u eigenlijk een
boete (rente) aanrekenen voor het sparen/investeren bij uw bank. Maar zodra ze dat doen gaat u uw geld
opnemen van de bank. Als u een winkeltje heeft, overweeg dan nu kluizen te gaan verkopen, dat besluit
wordt een goudmijntje.
En Nederland gaat akkoord met al deze onzin?
OK, veel gratis geld is fijn voor bankiers, en een negatieve waarde voor de euro is prettig voor landen met
torenhoge staatsschulden. Voor Nederland en Duitsland is het uiteraard niet fijn, die zien hun eigen positie
hierdoor verder verzwakken. Er is uiteraard gestemd over het beleid van Don Draghi, en Duitsland en
Nederland stemden tegen deze waanzin. Het resultaat hiervan? Don Draghi deed gewoon wat hij wilde. Alle
lessen hoe je fatsoenlijk economie moet bedrijven zijn daarmee uit het raam gevlogen.
U moet dus een dag of 21 hard werken voor uw salaris, een salaris die bestaat uit euro’s die feitelijk van
geen of zelfs negatieve waarde zijn. Door de Biljoen van Draghi wordt de euro uiteraard ook minder waard.
En dat negatieve rentes niet goed zijn voor uw spaargeld mag duidelijk zijn. Deze waanzin is dus ook niet
goed voor onze pensioenen. Pensioenen zijn 1400 miljard aan spaargelden, plenty voor iedereen zou je
zeggen, maar met negatieve (reken)rentes… het woord ‘verkwanselen’ doet het gedrag van de bankiers,
Don Draghi in het bijzonder, nog niet voldoende recht aan.
Touwtrekken: DE+NL vs Eurozone
Nout Wellink, de vorige baas van De Nederlandse Bank noemt Draghi dan
ook passendeen Kamikaze Piloot en noemt het beleid van Draghi ‘een
aanslag op de integriteit van het financiële systeem‘. (Uhm, welke integriteit
precies?) Klaas Knot, de huidige baas van de Nederlandse Euro, ging dus
niet akkoord met het programma van Don Draghi, zegt:“Langdurige en
aanzienlijke verstoringen zoals met het opkoopprogramma, zullen in de
toekomst een prijs hebben. Sterker nog, de vorige financiële crisis is
begonnen met zo’n verstoring”. Ofwel: Klaas vindt (terecht!) dat de Don een
risico vormt voor het voortbestaan van de euro en de eurozone en ons een
nieuwe crisis in leidt, de klappende zeepbel van het gratis geld.
Het ergste moet nog komen
Dat met het huidige financiele beleid we afkoersen op een keiharde en werkelijk onvoorstelbaar harde
financiele gratis-geld-zeepbel crash mag dus wel duidelijk zijn. Beste heer Eric Mecking heeft als econoom
reeds in 2008 bewezen aardig zicht te hebben op financiële crashes:
Sinds 2008 zijn wereldwijd de schulden (lees: het krediet) niet afgenomen maar zelfs met 40 procent
toegenomen. Er is dus niets opgelost. Het probleem is eerder groter geworden. Ondanks [LLE, lees: dankzij]
alle monetaire geweld van de Europese Centrale Bank (ECB) werd vorige week bekend dat de deflatie weer
is teruggekeerd. Dat toont aan dat het beleid van ECB faalt en niets anders is dan dure
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symptoombestrijding. Spaarders, pensioenfondsen en verzekeraars krijgen het steeds moeilijker. Het geld
gaat dan ook niet via de banken naar de burgers en de economie, maar naar de aandelenbeurzen. Sparen
is uit, speculeren is in. Rijken worden rijker, armen armer. Kortom, de drie grote D’s zullen definitief
toeslaan: demografie, deflatie en depressie.
De zeepbel van het valse geld barst in 5, 4, 3…
DNB heeft trouwens wel humor, tegelijkertijd met de reacties van Nout
en Klaas (en LLE is on first name basis uiteraard) kondigt de Centrale
Bank namelijk een nieuwe zilveren munt aan. Ofwel: als u zekerheid
wilt bij DNB, koop dan zilver. Een poëtisch passende daad, met
geweldige timing. DNB heeft duidelijk humor. De vraag naar oude
sokken is in ieder geval flink toegenomen, ze zijn bijna niet meer aan te
slepen. (humor). U herinnert zich de Nobelprijs voor Economie uit
2012? Hij ging naar de EU. Volgt in oktober 2016 voor de laatste keer
de Nobelprijs voor de economie? Het lijkt er veel op, de onzin is zo langzamerhand immers wel duidelijk voor
iedereen die enigszins nog oplet.
Dankwoord
Er zijn winners en verliezers, en u, ik en Nederland als geheel horen niet bij de winnaars van dit beleid. U
kunt uw dank sturen naar oud-MinFin Gerrit Zalm (VVD), die via de bekende draaideur nu uiteraard baas is
bij ABN Amro Bank, hij heeft ons de waardeloze euro ingedreven. En Nout Willink die DNB-baas was ten
tijde van de invoering van de euro. En vergeet niet de inzet van het PvdA en CDA, Wim Kok en JP
Balkenende faciliteerde de euro maar wat graag! En vergeet de rol van Dijsselbloem niet, die het erger
maakte door u als spaarder een risico lopend investeerder te maken. En uiteraard Don Draghi, de Goldman
Sachs bankier uit Italië, die nu de ongekozen (ongewenste en juridisch onaantastbare) leider is geworden
van de EU. Door wanbeleid van de ECB en onze favoriete maffioso, is de euro nu waardeloos geworden en
dicteert de ECB nu EU-beleid. Wie arresteert de boven genoemde mensen voor een complot tegen de
samenleving, een arrestatie voor het plannen en uitvoeren van een staatsgreep? Misdaad loont, de Prijs van
de Euro is hoog.
Conclusie
Om de waarde van de euro en het eurobeleid te reflecteren, willen banken negatieve spaarrente rekenen. Ze
combineren negatieve rente dan met persoonlijk risico voor confiscatie bij bankfalen. Deze giftige cocktail
vraagt erom dat mensen hun geld gaan opnemen. Wanneer mensen en masse hun geld opnemen, krijg je
een bank run en de oplossing die de EU en de Don maar al te graag willen implementeren is het
confisqueren van ‘onze’ bankbiljetten. Confiscatie van fysiek geld, als PRS-actie om zowel negatieve rente
mogelijk te maken als een bankrun onmogelijk te maken. Ofwel, door het gedrag van Don Draghi, komt het
einde van de fysieke euro nu in rasse schreden naderbij. Draghiheeft de economie de doodsklap gegeven.
De euro en het euro-beleid kent alleen nog verliezers. De biflatie slaat steeds harder om zich heen, de
dagen van de euro zijn geteld. Niet omdat de eurozone als los zand uit elkaar valt, maar omdat de euro als
fysieke munt niet kan blijven voortbestaan bij het huidige beleid van de eurozone. U mag binnenkort uw
munten en biljetten gaan inwisselen voor gemakkelijk confisqueerbaar, risicolopend bankkrediet. Al het geld
wordt dan belastbare investeringen in een bankensysteem dat duidelijk niet langer houdbaar is. Heteinde
van de euro, maar anders dan u tot nu toe dacht. Ik herinner u daarbij graag nogmaals aan het initiatief van
HandjeContantje. En wie weet, mogelijk wordt Bitcoin binnenkort wel een fysieke munteenheid? Anders
hebben we altijd nog de zilveren munten van DNB zelf.
http://langleveeuropa.nl/2016/03/ecb-beleid-zorgt-voor-einde-euro-maar-dan-anders-dan-je-denkt/#more-31444

Krankzinnig: Engelse bisschop ijvert voor bescherming van atheïsten
Door Crusader op 14/03/2016
De Engelse Bisschop Declan Lang van Clifton heeft een oproep gelanceerd
om atheïsten te beschermen tegen vervolging. Hij schreef: “De Katholieke
gemeenschap in Engeland en Wales moet een rol spelen in het verzekeren dat
de regering z’n positie behoudt en zich blijft uitspreken wanneer mensen
worden gevangen gezet, gefolterd of vermoord omdat ze atheïst zijn. ”
Bisschop Lang citeerde het geval van een atheïst die meer dan twee jaar geleden vermoord werd omdat hij
op zijn blog een atheïstisch standpunt had ingenomen. Hij zei dat vijf andere atheïsten in Bangladesh
vermoord werden. In Saudi-Arabië wordt atheïsme gezien als een vorm van terrorisme. Hij zei nog dat
Christelijke steun voor vervolgde atheïsten een praktische uiting van solidariteit zou zijn, en
religieuze vrijheid voor alle mensen zou promoten. Deze bisschop wil zich “inzetten voor atheïsten”…,
en wat met al die Christenen die vervolgd worden in landen zoals Syrië, Irak, Pakistan?
https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=27719
http://restkerk.net/2016/03/14/krankzinnig-engelse-bisschop-ijvert-voor-bescherming-van-atheisten/
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Het verhaal van geo-engineering
Lang Leve Europa! Een andere visie op de Europese
samenwerking, Geplaatst op 27 februari 2016 door admin
Geo-engineering is een bijzonder onderwerp. Als je niet oplet
merk je niets, als je wel opleten vragen gaat stellen krijg je via
alle officiële kanalen ontkennende antwoorden. Als je echter ook maar even verder kijkt dan je neus lang is,
gaat er een bevreemdende en mysterieuze wereld open. Een wereld waar vliegtuigen vliegen bewust en
alleen om diverse chemicaliën te sproeien in de lucht met als doel het klimaat te veranderen.
Dit klinkt uiteraard volstrekt ongeloofwaardig, maar blijf toch even lezen! We bespreken een goed
toegankelijke introductie over geo-engineering, zeer recent nieuws uit Cyprus en we stellen vast dat geoengineering ook een centraal onderwerp van onthulling was in de recent uitgezonden nieuwe mythologie
aflevering van de serie The X-Files.
Geo-engineering in actie. Afbeelding overgenomen uit ‘Het
Verhaal van Geo-Engineering’
Het Verhaal van Geo-Engineering
Via het contactformulier werden we geattendeerd op een
boeiende geo-engineering introductie met de naam ‘Het
Verhaal van Geo-Engineering [pdf link]‘. Geen “aluminium
hoedjes” hier, geen wilde samenzweringstheorieën maar een
nuchtere en vooral lekker leesbare en rijkelijk geïllustreerde
Nederlandstalige introductie op het fenomeen geo-engineering:
Hoe ons weer al jaren op een kunstmatige manier geregeld
[pdf] wordt middels zeer schadelijke stoffen zonder dat ons dat verteld wordt. Geoengineering ook wel
klimaatmanipulatie of weermodificatie genoemd, is een groot taboe-onderwerp in Nederland. Onze politici
stellen er geen kamervragen over en ook meteorologen en journalisten van dagbladen en tijdschriften
zwijgen alsof ze dat gezamelijk hebben afgesproken.
Het is inderdaad bijzonder dat zo’n duidelijk aanwijsbaar fenomeen zo weinig aandacht krijgt. Als je het
eenmaal ziet, kan je het daarna niet meer over het hoofd zien.
In de Verenigde Staten, waar wetenschappers al meer dan 10 jaar onderzoek doen naar dit fenomeen,
zwijgen meteorologen niet. Ook biologen en neurologen praten openlijk over de gevaren en de gevolgen van
het inademen van aluminiumnano-deeltjes. Dagelijks kan men op satelietbeelden van Nasa volgen wat er
wereldwijd in ons luchtruim gebeurt. En dat ís nogal wat.
Het geo-engineering fenomeen staart je met regelmaat in je gezicht en dat blijft niet onopgemerkt. Vele
mensen doen onderzoek, zoals Alexandra May Hunter:
Eén van [die onderzoekers is …] Alexandra May Hunter. Zij is milieuadvocate en doet al drie jaar onderzoek
naar wat de agenda is achter dit hele gebeuren en wie er achter zitten. Zij kwam tot de conclusie dat er in
totaal 7 politieke agenda’s spelen…
Deze reader over geo-engineering gaat niet specifiek in op elk van de zeven agenda’s, maar maakt duidelijk
dat het een breed, onbekend en veelal onbegrepen fenomeen is. Het geeft daarbij een goede aanzet om de
wie, wat, waar, hoe en waarom vragen te beantwoorden. De introductie is geschreven door een bezorgde
burger, net als jij en ik, niet door wetenschappers, belangenorganisaties of politici met een agenda.
Lees dus, en deel met anderen, Het Verhaal van Geo-Engineering
[pdf].
De olifant in de kamer – Het Verhaal van Geo-Engineering
Cyprus
De timing van ‘Het Verhaal van Geo-Engineering’ is wel heel goed want
vorige week woensdag vond er namelijk een bijzondere gebeurtenis
plaats op Cyprus. Wat in Nederland niet gebeurde, gebeurde in Cyprus
wel. Op verzoek van De Groenen werd het onderwerp behandeld in het
parlement en de gaf de minister van Landbouw en Milieu van Cyprus,
Nicos Kouyialis uiteindelijk aan een nieuw onderzoek te zullen starten
naar geo-engineering:
Kouyialis heeft toegezegd dat de overheid zal kijken naar de vermeende spuiten van chemicaliën in
Cypriotische luchten, na verzoeken van betrokken burger actiegroepen en boeren. De zaak van het
verdachte sproeien vanuit de lucht – door sommigen beschouwd als chemtrails zijn – werd besproken op
woensdag bij de milieu commissie. Parlementariër Perdikis (De Groenen) zei later tegen de media: Er is een
sterke reden om te geloven dat het sproeien vanuit de lucht wordt uitgevoerd door vliegtuigen die gebruik
maken van militaire vliegvelden. Hij zei dat het sproeien de neiging heeft om te stoppen als er een publieke
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reactie werd georganiseerd. De Groenen denken dat het sproeien waarschijnlijk is bedoeld om de
atmosferische / klimatologische omstandigheden te veranderen, ook wel bekend als geo-engineering.
Een officieel overheidsonderzoek op Cyprus dus, naar het sproeien van chemicaliën door vliegtuigen die
vliegen vanuit militaire vliegvelden en het effect op de bewoners van Cyprus. Dit werd gerapporteerd door de
oudste dagelijkse krant in Cyprus. Dit is gewone reguliere nieuwsmedia, dit zijn geen ‘complot gekkies’ of
‘alu-hoedjes’ zoals geo-engineering onderzoekers meestal geframed worden.
En zoals het hoort bij grote reguliere media volgde pal op bovenstaande bericht direct het verplichte ‘debunk
and make fun of‘-bericht. Hoe dan ook is dit bijzonder nieuws uit Cyprus. En mocht u denken: Dit is een ver
van mij bed show! Cyprus is zoals u weet onderdeel van de EU, daar gelden dus dezelfde wetten, regels en
afspraken als hier. Als het daar gebeurt…
Ondertussen…
Ondertussen worden met grote frequentie zware metalen (d.w.z.
metalen met grote giftigheid) verspreid in de lucht boven ons, zoals
aluminiumdeeltjes. Hoewel er vast een plausibel klinkende reden
voor gegeven zal worden, zal het geen verrassing zijn dat deze
nano-deeltjes ook worden opgenomen in je lijf. Een illustratief
voorbeeld is dat zware metalen hun weg vinden naar bijvoorbeeld
je haar. Het staart je letterlijk in het gezicht, je kan het niet over het
hoofd zien – foto overgenomen uit ‘Het Verhaal van Geo-Engineering.’
Dat de impact van zware metalen verder gaat dan alleen je haar wordt snel duidelijk. Via een korte
communicatie met de auteur werden we geattendeerd op verband tussen bijvoorbeeld aluminium en kanker.
Naast het nu exploderende kanker (één op de drie mensen krijgt hier nu mee te maken in Nederland) is ook
alzheimer een exploderende ziekte. Aluminium is een zogenaamde neurotoxische stof, dat wil zeggen
schadelijk voor de hersenen. Terwijl dagelijks hele ladingen aluminium en andere zware stoffen worden
gesproeid in de lucht, exploderen ziektes als alzheimer. Nederlanders die aan de ziekte van Alzheimer
overlijden zijn sinds 1996 met circa 320% gestegen. Hier is uiteraard een duidelijk verband te zien. En dan
hebben we het nog maar even niet over het sproeien van radioactief materiaal als strontium of het sproeien
van massa vaccinaties met zelfs levende bacteriën en virussen.
Voor hen die het alleen geloven als het op nu.nl staat: Het uitstrooien van zonreflecterend stof door speciaal
ontworpen vliegtuigen is waarschijnlijk de goedkoopste manier om de mondiale opwarming te bestrijden.
The X-Files – Mythologie
Wat is het toch leuk wanneer diverse lijntjes bij elkaar komen. Toevallig (?) ging namelijk ook de laatste
aflevering van het tiende seizoen van The X-Files afgelopen weekend over… geo-engineering. De stelling in
de aflevering was dat door middel van chemtrails de bevolking werd besproeid (feitelijk: ingeënt) met een
stof die het immuunsysteem aanvalt. Tot zover blijft de serie dus angstvallig dichtbij de boven beschreven
werkelijkheid. Het gevolg in de aflevering (Spoiler alert!) was dat de inwoners van Amerika extra gevoelig
werden voor ziektes, spoedig ziek werden en door afwezigheid van een functionerend immuunsysteem
afhankelijk werden van de schaduwelite (het syndicaat, de kliek, de cabal, geef ze een mooie naam) voor
een reddende vaccinatie om te kunnen overleven. Vervolgens werd er uiteraard weer rijkelijk gestrooid met
de verplichte “fear porn” (bangmakerij) om ons en masse te laten geloven in een totaal heilloze toekomst,
maar veel duidelijker dan dit kunnen ze het je op TV uiteraard niet vertellen.
Meer informatie?
Geïnteresseerd in meer informatie over dit onderwerp? Geo-engineering is uiteraard een breder onderwerp
dan heen en weer vliegen met vliegtuigen. Lees daarom dus de introductie reader ‘Het Verhaal van GeoEngineering [pdf]‘, het is werkelijk een geweldig startpunt. Bekijk daarbij ook goed de vele handige
referenties onderaan het document. Geloof niet zomaar wat je voorgehouden wordt, bestudeer het
onderwerp en oordeel zelf. Er zijn voldoende referenties bijgevoegd voor zelfstudie!
Aanvullend kan je ook kijken naar:
 Eerdere rapportages over geo-engineering op deze website.
 Earth Matters heeft ook een hele serie boeiende berichten over dit onderwerp, waaronder recentelijk
bijvoorbeeld: ‘De machtige coalitie die het weer wil veranderen‘, ‘Geoengineering is de primaire
oorzaak van climaatverandering, niet CO2‘, het bericht ‘Wie stal het weer? Chemtrails en
Geoengineering‘ en de puntiger geschreven ‘De destructie van al het leven door geo-engineering en
de criminelen die het helpen verbergen‘. Veelal is Earth Matters in dit geval Engelstalig.
 De boeiende Nederlands ondertitelde documentaires: ‘What in the world are they spraying‘ en het
vervolg ‘Why in the world are they spraying‘.
 De recente berichtgeving over dit onderwerp in de Nederlandstalige alternatieve media.
Zie je iets opvallends? Attendeer dan ook vrienden en collega’s in je sociale netwerk hierop! Alleen met
meer bewustwording over het bestaan en de bijwerkingen van het geo-engineeringbeleid kunnen we
gezamenlijk het tij keren.
http://langleveeuropa.nl/2016/02/het-verhaal-van-geo-engineering/#more-31268
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5 tips om je privacy te beschermen op Facebook
Door Jeannette Kras - dinsdag 29 maart 2016
Je wilt op Facebook blijven om foto’s van oud-klasgenoten te bekijken
en om te weten hoe laat de vrijdagmiddagborrel met je vrienden
begint, maar je wilt het liefst zo min mogelijk persoonlijke informatie
kwijt aan Zuckerberg’s alziende netwerk. Met deze vijf tips krijg je je
privacy weer een beetje terug.
1. Zorg ervoor dat je likes niet gebruikt worden voor advertenties
Facebook baseert de advertenties die je ziet op de dingen die je liket. Om dat te voorkomen, ga je onder het
pijltje rechtsboven in je scherm naar ‘Instellingen’ en kies je voor ‘Advertenties’ en dan ‘Advertenties op basis
van mijn acties op sociale media’. Onderaan verander je de instelling naar ‘Niemand’.
2. Zorg ervoor dat Facebook je niet meer kan volgen buiten Facebook
Facebook houdt ook je surfgedrag buiten het sociale netwerk in de gaten. Dat kun je aanpassen bij hetzelfde
tabblad ‘Advertenties’. Ga naar ‘Advertenties gebaseerd op mijn gebruik van websites en apps’ en zet de
optie uit.
3. Schakel apps van derde partijen uit
Niet alleen Facebook weet wat je aan het doen bent op Facebook, ook allerlei apps die je hebt geïnstalleerd
gebruiken je gegevens. Dit kun je voorkomen door via ‘Instellingen’ naar ‘Apps’ te gaan en op het kruisje te
klikken naast de apps. Via ‘Bewerken’ kun je de instellingen per app aanpassen.
4. Verberg je Facebook-profiel voor zoekmachines
Als iemand op jouw naam googelt, is je Facebook-profiel vermoedelijk een van de eerste zoekresultaten. Ga
binnen ‘Instellingen’ naar ‘Privacy’ en klik bij ‘Wie kan me opzoeken’ onderaan bij ‘Wil je dat zoekmachines
buiten Facebook doorverwijzen naar je profiel?’ op ‘Bewerken’. Daar kun je de optie uitschakelen.
5. Blokkeer ongewenste berichten
Facebook bepaalt wat voor gesponsorde content je allemaal te zien krijgt op je pagina. Open het drop-downmenu naast elke advertentie die je ziet en klik ‘Verberg advertentie’ aan. Dan zie je in het vervolg geen
gelijksoortige posts meer. Klik op ‘Waarom zie ik dit’ om een adverteerder helemaal te verbannen.
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/561551/5-tips-om-je-privacy-te-beschermen-op-facebook.html

Strategie uitgelekt: zo promoot het kabinet een ‘ja’ bij het Oekraïne-referendum
Door Liona - mrt 31, 2016
Hoe probeert het kabinet ervoor te zorgen dat Nederland
op 6 april vóór het handelsverdrag stemt tussen Oekraïne
en de EU? Politiek verslaggever Roel Geeraedts heeft de
uitgebreide communicatiestrategie rond het referendum in
handen. “Een fraai staaltje overheidspropaganda.”
Het referendum gaat écht niet over ruzie met Rusland en
Vladimir Poetin. En waag het niet om het referendum aan te
grijpen om je onvrede te uiten over de EU of het falende
kabinetsbeleid. Daar is dit referendum niet voor bedoeld. Nee:
Het associatieverdrag is vooral goed voor de Nederlandse handel en voor ‘de gewone Oekraïners’. Dat is de
strekking van de uitgelekte communicatiestrategie van het kabinet over het aanstaande Oekraïnereferendum.
Bekijk ook de Fritsvlog: De voorgekookte antwoorden over het Oekraïne-referendum
Het is altijd leuk om een kijkje te nemen in de keuken van overheidsvoorlichters. Alle ministers krijgen
binnenkort een uitgebreide communicatiestrategie. Morgen wordt die strategie besproken in de ministerraad.
Het doel ervan is dat we straks ‘Ja’ zeggen bij het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne.
“DIT SAMENWERKINGSAKKOORD IS IN HET BELANG VAN NEDERLAND EN OEKRAÏNE. HET GAAT
OVER MAKKELIJKERE HANDEL EN EEN DEMOCRATISCH, VRIJ OEKRAÏNE.”
Volgens de communicatiestrategie van het kabinet gaat het om een gewoon handelsverdrag met een
buurland van de EU: Oekraïne. Niets meer en niets minder. Een ‘ja’-stem opent de deur naar ‘een markt van
45 miljoen mensen’ en is dus goed voor onze economie.
Volgens het projectteam dat deze strategie opstelde, moet je het trouwens geen Associatieakkoord noemen.
Dat is een veel te ingewikkeld woord. De voorlichters en ministers moeten de term ‘samenwerkingsakkoord’
gebruiken, want: ‘Associatieakkoord wordt niet begrepen’.
Voorgekookte antwoorden
De documenten bevatten panklare antwoorden op zowat alle mogelijke vragen die je kunt bedenken.
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“Wat doet het kabinet bij een nee?” In een 12-pagina-lange Q&A (pdf) staat het standaardantwoord dat alle
politici en voorlichters moeten geven: “Bij een geldig nee zal het kabinet nadenken over de vervolgstappen
en daarover ook met het parlement spreken. De inhoud van het maatschappelijk debat over het akkoord zal
daarbij een belangrijke rol spelen.”
Op altijd lastige als/dan vragen zoals ‘Wat gebeurt er als Nederland het verdrag definitief niet ratificeert’ is
een standaard ontwijkende reactie geformuleerd: “Deze eventuele situatie is onontgonnen terrein.” Dit
voorgekookte antwoord komt maar liefst zeven keer voor op de 46 voorbereide vragen in de uitgelekte
communicatiestrategie. Uit de documenten blijkt dat het kabinet blaakt van het vertrouwen dat wij bij het
referendum vóór het verdrag met Oekraïne stemmen. Mocht er toch een ‘nee’ uit het referendum rollen, dan
moet de Tweede Kamer beslissen of aan die ‘nee’-stem gehoor wordt gegeven en het verdrag dus niet
ondertekend wordt. Wat er daarna gaat gebeuren is dus ‘onontgonnen terrein’.
Victoria ‘steunzender’ Koblenko
Tientallen bekende Nederlanders en opiniemakers zijn in kaart gebracht die straks zoveel mogelijk mensen
kunnen overhalen om ‘Ja’ te stemmen, zo blijkt uit de communicatiestrategie. Ze worden ‘Steunzenders’
genoemd. Als je straks actrice Victoria Koblenko of oud-voetballer Evgeniy Levchenko voorbij ziet komen in
de onvermijdelijke talkshows over het referendum: weet dan dat ze het kabinet een dienst bewijzen.
Ook de burgemeester van Hilversum en oud-hoofredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes, publicist en
D66-senator Petra Stienen, het COC en het instituut Clingendael zijn door het kabinet aangemerkt als ideale
verkopers van de ‘Ja’-stem. Klik hier voor de hele lijst (pdf) BN’ers/opiniemakers/steunzenders.
Oekraïne niet in de EU
Volgens GeenPeil, de club die het referendum voor elkaar kreeg, is het associatieverdrag het begin van een
Oekraïens lidmaatschap van de EU. Premier Rutte gaat de komende tijd het tegenovergestelde
benadrukken: “Ik ken de aspiraties van sommige Oekraïense/Europese politici, maar Nederland is tegen
lidmaatschap van Oekraïne en heeft een veto. Het woord EU-lidmaatschap staat nergens in het akkoord en
is ook niet het doel.”
“DE GEWONE OEKRAÏNER WIL GEWOON EEN WASMACHINE EN GEEN STEEKPENNINGEN
HOEVEN TE BETALEN BIJ DE DOKTER”
Nou voelt zowat iedereen –ook het kabinet- aan z’n theewater dat het referendum door de Nederlandse
kiezers aangegrepen kan worden om onvrede te uiten over de Europese Unie en/of het kabinetsbeleid. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling: “Het referendum gaat over het associatieakkoord met Oekraïne. Niet over het
functioneren van de EU. De kiezer en het referendum zijn niet geholpen bij een discussie over een ander
onderwerp. Want waar kies je dan eigenlijk voor?”
Buitenlandse financiers
Het kabinet heeft geen problemen met buitenlandse inmenging in het referendum. De stichting Stem voor
Nederland van Joshua Livestro bijvoorbeeld, krijgt van miljardair George Soros 200.000 euro om de ‘Ja’stem te promoten.
Ook de Amerikanen (CIA) roeren zich in het debat en zouden onderzoek doen naar Russische financiering
van GeenPeil, het ‘Nee’-kamp.
“HET IS GOED OM DE MENING VAN BURGERS TE HOREN OVER EEN BELANGRIJK BUITENLANDS
ONDERWERP.”
Mocht iemand vragen naar een kabinetsreactie op deze vormen van buitenlandse inmenging dan luidt de
standaardreactie: “Als Rusland en/of de Verenigde Staten zich met het referendum bemoeien, dan moet dat
in elk geval ‘helder’ en ‘transparant’ zijn.”
Geen machtspelletjes!
In de uitgelekte documenten staat ook haarfijn beschreven wat het kabinet absoluut niet wil. Hoewel
Oekraïne onderdeel is van een geopolitieke strijd tussen Europa en Rusland -beiden willen meer invloed in
Oekraïne- is het niet de bedoeling dat de discussie daar over gaat.
“HET KABINET HEEFT BESLOTEN GEEN EXTRA GELD UIT TE TREKKEN VOOR EEN DURE
CAMPAGNE.”
Het kabinet wil niet het ‘veiligheidsargument (Rusland) te zwaar aanzetten, voor/tegen Poetin frame’. Dat
zouden wij – de Nederlandse burgers – namelijk alleen maar opvatten als ‘machtspelletjes’ en ‘bangmakerij’.
Kortom: als je nog vragen hebt over het Oekraïne-referendum, of gewoon het fijne wil weten van een fraai
staaltje overheidspropaganda, klik dan op de linkjes hieronder. Da’s ook handig voor journalisten: je weet
meteen welk voorgekookt antwoord je krijgt op zowat elke vraag die je stelt. Er staan in de
communicatiestrategie zelfs tips aan politici voor het geval dat een journalist doorvraagt.
De uitgekookte communicatiestrategie van het kabinet rond het Oekraïne-referendum op 6 april:
Antwoorden op 46 vragen over het Oekraïne-referendum (pdf).
Geen bangmakerij. De zaken niet mooier weerspiegelen dan ze zijn. Maar benadrukken dat Nederlandse
bedrijven toegang krijgen tot een markt van 45 miljoen mensen. Een uitgebreide lijst ‘do’s en don’ts’ (pdf)
voor het aanprijzen van het referendum.
Bron:
http://stopdebankiers.eu/strategie-uitgelekt-zo-promoot-het-kabinet-een-ja-bij-het-oekrainereferendum/
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De menselijke klooncentrum disclosure.
Door Liona - jan 5, 2016
Worden de grootste geheimen van de Elite geopenbaard?
Mensen klonen is geen nieuwe zaak want er zijn
klooncentrums rondom de hele wereld waar de klonen worden
bewaard voor constante misbruik en experimenten.
Het is moeilijk om het te begrijpen en je moet er veel over gelezen hebben om het te kunnen begrijpen.
Dit is wat Donald Marshall (en andere whistleblowers die hem volgen) heeft blootgelegd zonder ook maar te
denken aan de mogelijke martelingen en bedreigingen op zijn leven.
Ik zal proberen het uit te leggen.
REM PHASE CLONE (zoals Donald) betekend: De echte persoon slaapt thuis maar wanneer hij zijn R.E.M.
slaap bereikt, zal zijn bewustzijn naar het klooncentrum gaan.
Daar zijn nog meer mensen daar waaronder beroemdheden en High Profile mensen.
De clonen zijn vergelijkbaar met die van een echt persoon, maar zij zijn meer aan de lage kant van het
bewustzijn.
Dat betekend meer geweld voor ze, verschillende seksuele oriëntaties en zelfs helemaal debiel zijn.
Donald verteld ook dat er soms defecte zijn bij het klonen.
Vele zijn er niet vrijwillig en weten niet eens dat ze er zijn omdat hun bewustzijn onderdrukt word.
Er schijnt ook een soort van slachtoffer/misbruiker division te zijn.
Kinderen, beroemdheden en zelfs dieren worden geslagen, misbruikt en zelfs de dood ingeslagen.
Als er een kloon dood gaat? Dan is dat geen enkel probleem want ze kunnen altijd meer klonen maken in
het lab en het enige wat ze nodig hebben is wat bloed of wat lichaamscellen.
De andere categorie van de misbruikers is Queen Elisabeth.
Zij claimt de meest misdadigste misbruiker te zijn en de rest moet je eigenlijk gewoon voor jezelf lezen.
Donald Marshal schreef een brief, die al zins 2011 online op youtube is, en daarnaast is hij constant bezig
geweest om dit misbruik naar buiten te brengen.
De een mag zeggen dat hij de waarheid spreekt en andere mensen zouden hem een rechtszaak aan zijn
broek spannen.
In zijn brief verteld hij dat hij aan elke persoon en camera zal vertellen wat er aan de hand is en zelf een
leugendector test wilt doen en zal bewijzen dat het echt is.
Ik zal zwaar gemarteld worden voor wat ik vertel en ik kan mischien sterven door de waarheid te vertellen…
Hij is een insider met ongelooflijke informatie.
Maar de laatste tijd word bij vergezeld zoals rapper B.o.B.
Mensen moeten weten water er aan de hand is en dit moet stoppen.
Donald heeft duizenden liedjes gemaakt tijdens zijn gevangenschap.
Velen ervan hinten over de klooncentrums als je weet te luisteren.
Ik verzoek iedereen om de tijd te nemen om er over te lezen en zelf ook onderzoek te doen over zijn
boodschap. Als je zelf je onderzoek zal doen om van de wereld een betere plek te maken, zal je hem
uiteindelijk beschermen.
Maar ze zullen toch alles in hun macht doen om verspreiding van de boodschap te stoppen.
Mensen moeten dit weten en dit moet stoppen.
Donald heeft duizenden liedjes gemaakt gedurende zijn gevangenschap.
Vele hinten richting het klooncentrum als je er goed naar kan luisteren.
Ik verzoek iedereen om de tijd te nemen om het te onderzoeken en deze boodschap te delen.
Het maakt de wereld een betere plek door dingen te onderzoeken.
En je zal beschermd worden.
Ze proberen iedereen te stoppen die deze boodschap probeert te verspreiden.
Anderen die het klonen blootleggen.
De laatste tweet van twitter.com/bobatl; B.o.B @bobatl 12. december; I swear I don’t want attention or
money or fame no more… just to get the truth out. And B.o.B @bobatl, Remember if anything happens to
me… = #coverup. And B.o.B @bobatl 29, If my account gets deleted = Cover Up!
https://youtu.be/P90A_vCJzLE
Een andere kerel die verteld over het klooncentrum. https://youtu.be/FF-vRSNW6Sw
Daar werd vertel dat Donald, Jezus is.
En toen werd Donald-Jezus voor zin ogen vermoord.
Zijn herrieneringen zijn onderdrukt maar hij herinnert er glimpen van.
Beroemdheid Tila Tequila verteld over de vermiste kinderen & klooncentrums.
Dat
klopt…de
klooncentrums,
ouders
luister
naar
me!
Ze
blokkeren
me…https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7mRZ7ItF9ls
Bron:
http://disclosure-2.beforeitsnews.com/power-elite/2015/12/the-human-cloning-centers-disclosure-22450456.html
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Poetin: “Vluchtelingencrisis Europa was volledig te verwachten”
Door Kraven - mrt 30, 2016
Volgens de Russische president Poetin was de vluchtelingencrisis in
Europa volledig te verwachten. De vluchtelingenstroom naar Europa is
volgens hem namelijk het directe gevolg van het Westerse beleid in het
Midden-Oosten en in Noord-Afrika, waardoor een voedingsbodem kon
ontstaan voor terreurbewegingen en jihadisten.
“Wij Rusland – en ik persoonlijk enkele jaren geleden – hebben duidelijk
aangegeven dat er acute problemen zouden ontstaan als onze zogenaamde Westerse partners door zouden
gaan met hun falende buitenlandse beleid, specifiek in de regio waar veel Moslims wonen, het MiddenOosten en Noord-Afrika”,zo verklaarde Poetin tijdens het Eastern Economic Forum in de Russische stad
Vladivostok. Het Westen heeft volgens Poetin de fout gemaakt om hun eigen standaarden op te leggen aan
de rest van de wereld, zonder daarbij rekening te houden met de historische, religieuze, nationale en
culturele eigenschappen van specifieke regio’s. De enige manier om de stroom van vluchtelingen richting
Europa te stoppen is om de probloemen op te lossen in de landen waar de mensen uit gevlucht zijn. En de
eerste stap in die richting is het creëren van een gemeenschappelijk front dat jihadistische groeperingen
zoals Islamitische Staat (IS) tot in de kern kan bestrijden, aldus Poetin.
Internationale coalitie
“We willen echt graag een soort internationale coalitie vormen, daarom hebben we al gesprekken gevoerd
met onze Amerikaanse partners”, zo verklaarde de Russische president tegenover de aanwezige pers.
Volgens de Russische premier zullen de vluchtelingen pas terugkeren als het terrorisme compleet is
uitgeroeid. Het opnieuw opbouwen van de lokale economieën en sociale structuren kan pas plaatsvinden als
de situatie weer veilig is. Maar ook dan is terughoudendheid geboden. “Als we eenzijdig handelen en blijven
discussiëren over de quasi-democratische principes voor bepaalde gebieden, dan brengt ons dat alleen
maar bij een grotere impasse”, aldus Poetin. Volgens hem moet de internationale coalitie de geschiedenis,
cultuur en lokale tradities in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen respecteren.
Poetin kon het niet laten om hard uit te halen naar Europa. Tot zijn grote ergernis blijft het oude continent
blind de orders van de Verenigde Staten opvolgen, ook als er geen gemeenschappelijke belangen zijn.
Voorafgaand aan de toespraak van Poetin zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de
Europese landen veel kunnen leren van de manier waarop Rusland de vluchtelingen uit Oekraïne heeft
opgevangen. Zij kregen volgens de woordvoerster Maria Zakharova allemaal onderdak, voedsel en hulp
aangeboden.
Bron: http://worldunity.me/poetin-vluchtelingencrisis-europa-was-volledig-te-verwachten/

De zes ongelooflijke gevolgen van de legalisering van drugs in Portugal
Door Jeannette Kras - woensdag 30 maart 2016
Portugal kampte lange tijd met een groot drugsprobleem. In
1999 was maar liefst 1 procent van de bevolking verslaafd aan
heroïne. Het land had het hoogste aantal drugsgerelateerde
HIV-doden van Europa.
In 2001 besloot Portugal het roer om te gooien. Alle
drugsgebruik werd gedecriminaliseerd. Het bezit van kleine
hoeveelheden drugs is sindsdien niet legaal, maar het is ook
niet langer een strafbaar feit. Het wordt gezien als een gezondheidsprobleem.
Drugsgebruikers worden dan ook niet gearresteerd, maar moeten voor een speciale commissie verschijnen
waar een dokter, een advocaat en een sociaal werker een behandeling voorschrijven of een boete geven.
Deze aanpak heeft tot de volgende resultaten geleid:
 Drugsgerelateerde HIV-infecties zijn in vijftien jaar tijd met 90 procent afgenomen.
 Het aantal drugsgerelateerde doden is het op een na laagste van de Europese Unie. Slechts drie
mensen per miljoen sterven aan een overdosis, terwijl het EU-gemiddelde op 17,3 per miljoen ligt.
 Het aantal volwassen dat wel eens drugs heeft gebruikt in het afgelopen jaar neemt gestaag af.
 Portugese jongeren gebruiken nu de minste softdrugs van Europa.
 Het aantal drugsgerelateerde criminelen in Portugese gevangenissen is gedaald van 44 procent in
1999 naar 21 procent in 2012.
 Het aantal mensen in afkickcentra is tussen 1998 en 2011 met 60 procent gestegen.
Lees meer over: drugs Europa
Bron(nen): Tech Insider
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/561901/de-zes-ongelooflijke-gevolgen-van-de-legaliseringvan-drugs-in-portugal.html
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Prominent Nee-Campaigner Referendum Betrokken Bij Verdacht Auto-Ongeluk
Posted by: Rob Vellekoop 30/03/2016
Russia Insider meldt een ongeval van SP-lid en politicus Younis
Lutfula, die in Amsterdam aangereden is door een vrachtwagen
terwijl hij onderweg was naar Rotterdam voor de introductie van
de beruchte Franse documentaire Ukraine: The Masks of the
Revolution. Lutfula overleefde het ongeluk, maar de vertoning van
de film werd afgeblazen.
De film zou op 16 maart worden vertoond en alleen het Russische
TV Channel Rossia 1 meldt het ongeluk op 18 maart. De
Nederlandse media zwijgen als het graf. Wel wordt deze tweet
van de politie de wereld in gestuurd en wordt op Facebook het evenement geannuleerd door ‘overmacht’
zonder verdere opgaaf van reden.
Verdacht ongeluk
De TV ploeg van Rossia 1 wordt direct geïnformeerd over het ongeval
aangezien zij aanwezig zijn in Rotterdam voor de Nederlandse première van
de film. Er zijn geen Nederlandse journalisten aanwezig.
De Canal+ documentaire is berucht omdat het gaat over onderbelichte
aspecten van de Maidan revolutie in Oekraïne, zoals de betrokkenheid van
gewapende neo-nazi’s, andere paramilitairen en Amerikaanse officials. De
poging van de Oekraïense ambassade in Frankrijk om Canal+ te stoppen deze
documentaire uit te zenden trok veel aandacht.
Canal documentaire ‘Ukraine: The Masks of the Revolution’
De westerse wereld werd goed beschermd tegen het gezicht van de donkere
kanten van Oekraïense Maidan-revolutie in 2014, die de zittende president
Janoekovitsj verdreef en een nieuwe, pro-Amerikaanse en zeer anti-Russisch
regime installeerde. Deze film vertelt over hen, zonder wie deze revolutie niet kon
plaatsvinden: para-militaire groepen, die tegen de oproerpolitie streden in de
straten van Kiev. In de mainstream-media worden zij de “helden van de revolutie”
genoemd, want zij hebben aan de goede kant gevochten. Maar eigenlijk zijn zij
goed bewapende neo-nazi’s. De staat verloor al snel enige controle over deze
neo-nazi’s, welke onder meer verantwoordelijk waren voor de massaslachting van
oppositie in Odessa n mei 2014, waarbij 45 mensen levend werden verbrand.
De film van de Franse regisseur Paul Moreira “Oekraïne: de revolutiemaskers”
onthult de donkere kanten van de Oekraïense revolutie en de steunpilaren van de
nieuwe Oekraïense machthebbers.
De SP wilde deze film laten zien als onderdeel van de campagne tegen het EU-Oekraine associatie verdrag.
Lutfula werd aangereden door een vrachtwagen op 16 maart in Amsterdam terwijl hij onderweg was om de
film in te leiden Ukraine: The Masks of the Revolution bij de Rotterdamse afdeling van de SP. Toen het
nieuws Rotterdam bereikte annuleerde de organisatie de presentatie. Lutfula had de film projector bij zich en
zou de film inleiden en met het publiek in discussie gaan.
Lutfula werd opgenomen in het ziekenhuis en herstelt thuis van een kneuzing.
Aldus Russia Insider:
“Lutfula kent niet de identiteit van de vrachtwagenchauffeur. “Alles wat ik weet”, zo vervolgt hij, “is dat de
kentekenplaat van de vrachtwagen is geregistreerd in het een of andere land en de chauffeur gaf toe dat het
zijn schuld was. Ten minste dat is wat mijn verzekeringsagent mij vertelde. Ik vroeg naar de nationaliteit van
de chauffeur en het land van registratie van de vrachtwagen, maar hij kon deze vragen niet beantwoorden.
Ik kan dit zelf aan de politie vragen, maar het zal in ieder geval een maand duren voordat ze het mij
toezenden. Lutfula snapt niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De chauffeur verklaarde dat hij mij niet zag.
Maar dat begrijp ik niet, want ik reed enige tijd voor hem.”
Denk hij dat dit meer dan een ongeluk was? Ik weet het niet, antwoordt hij.
Is hij ooit bedreigd vanwege zijn betrokkenheid bij de Nee-campagne van de SP? “Niet echt, maar ik trek me
niets aan van mensen die mij bedreigen. Degenen die mij echt iets willen aan doen, hoeven mij van te voren
niet te bedreigen.”
Rob Vellekoop, bewerking en vertaling, 30 maart 2016
http://delangemars.nl/2016/03/30/prominent-nee-campaigner-referendum-betrokken-bij-verdacht-autoongeluk/
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Britse rechter verbiedt kind naar kerk te gaan omdat zijn moeder moslim is
Gevestigde politieke orde in Europa kiest steeds duidelijker partij voor de islam en tegen het christendom –
Christian Legal Centre: ‘Rechterlijke macht onderdrukt christelijke geloof en straft christenen’
Het zoveelste bewijs dat deze religieuze ideologie en zijn
volgelingen in Europa steeds opzichtiger worden beschermd en
voorgetrokken, en met name christenen het daarbij moeten
ontgelden.
De islamisering van Europa bestaat niet, is onzin, zo houden
bijna al ‘onze’ politici nog steeds vol. Wat dacht u dan hiervan:
een ‘liberale’ Britse rechter heeft een gescheiden vader (exmoslim) verboden om zijn 9 jarige zoon mee naar de kerk te
nemen, omdat zijn moeder hiertegen had geprotesteerd. Het
kind moet volgens haar, en dus ook volgens de rechter, verplicht worden opgevoed tot vrome moslim. Tal
van christelijke organisaties reageerden ontzet, en wijzen erop dat als de situatie omgekeerd was geweest –
het kind door de rechter verboden zou worden om naar de moskee te gaan– de gevestigde orde moord en
brand, en vooral ‘islamofobie!’ en ‘discriminatie!’ had geschreeuwd.
De vader van het jongetje, die Pakistaanse ouders heeft en vroeger zelf moslim was, krijgt bovendien zijn
zoon mogelijk nooit meer te zien als hij hem toch meeneemt naar de kerk. Het argument van de moeder,
namelijk dat hun zoontje ‘in de war’ kan raken als hij behalve naar de moskee ook naar de kerk gaat, kreeg
dus een gewillig oor van de rechter.
‘Mijn zoon wordt geïndoctrineerd en gehersenspoeld’
‘Ik wil dat mijn zoon een gebalanceerd leven heeft, waarin hij met verschillende geloven te maken krijgt en
zelf een keus kan maken, áls hij al een religie wil volgen,’ aldus de vader. ‘Nu wordt mijn zoon
geïndoctrineerd. Als ik hem niets anders kan laten zien, wordt ie net als een dom schaap. Ik wil hem blijven
zien en hem leren over andere culturen.’
‘Dit is niets anders dan hem hersenspoelen,’ gaf hij als commentaar op het gebod van de rechter dat het
jongetje enkel naar de moskee mag. ‘Hij zegt nu al tegen me dat ik een zwart hart heb, dat ik een slechte
man ben omdat ik geen praktiserende moslim ben. Ik ben er kapot van dat ik hem nu moet weghouden van
activiteiten met plaatselijke kinderen.’
‘Hij krijgt dezelfde leugens gevoerd als ik toen ik een kind was. Ik wil iets beters voor hem. De rechter was zo
druk met politiek-correct zijn, dat ze de invloed van een liefhebbende vader negeerde. Ik ben doodsbang dat
hij mij als gevolg van zijn indoctrinatie niet meer wil zien.’
De man en zijn ex-vrouw trouwden in 2003 en leidden aanvankelijk een Westerse levensstijl. ‘Dat was
belangrijk voor mij, omdat ik zo streng religieus was opgevoed. Mij werd geleerd dat christenen harteloos en
immoreel zijn, dat enkel moslims een vreedzaam geloof hebben, en dat alle anderen slecht zijn. Pas toen ik
contact begon te krijgen met christenen besefte ik dat dit nonsens was.’
‘Word strenge moslima, anders blijft je vader in de hel’
Zijn in Pakistan geboren vrouw werd pas streng gelovig nadat haar vader in 2007 overleed, en haar moeder
tegen haar zei dat hij nu in de hel was omdat hij niet gelovig genoeg was, en dat hij daar enkel uit zou
kunnen komen als zij een vrome moslim zou worden.
Vervolgens begon ze naar een madrasa te gaan -officieel een islamitische ‘school’, maar in de praktijk een
indoctrinatie instituut- en een hijab te dragen. Ook begon ze hun christelijke vrienden te mijden. In 2013
verliet ze haar man en nam hun zoon met zich mee. Vorig jaar werd de scheiding uitgesproken, waarna de
jongen zijn vader om het andere weekend mag zien.
De man werd naar eigen zeggen heel goed opgevangen door de christelijke gemeenschap, maar toen zijn
ex erachter kwam dat hij hun zoontje meenam naar de kerk, stapte ze naar de rechter. Die verbood hem
vervolgens niet alleen om zijn zoon mee naar de kerk te nemen, maar ook naar iedere andere religieus
evenement dat niet islamitisch is. Bovendien is hij verplicht zijn zoon halal voedsel te geven en ervoor te
zorgen dat hij ‘een gewone moslimjongen blijft die de moslimregels volgt’. De liberale rechter die deze
uitspraak deed, raakte in 2014 al eens in opspraak toen ze een 8 jarig meisje terugstuurde naar haar vader,
een voormalige drugsverslaafde en crimineel.
‘Rechters bang om islam te kwetsen, onderdrukken daarom christendom’
Andrea Williams, advocaat bij het Christian Legal Centre en lid van de generale synode van de Church of
England, vond dat de rechter met haar uitspraak ‘had toegegeven aan de islam. Dit is een vorm van
gerechtelijke pesterij. De vrouw gebruikt de wet om het af te dwingen, en de vader diens recht om de
religieuze ervaringen van zijn zoon te bepalen, te ontnemen. Dit weerspiegelt wat we algemeen zien in de
rechterlijke macht, die handelt alsof ze bang is de islam te kwetsen, en die zich daarom bereid toont het
christelijke geloof te onderdrukken, en degenen die dit geloof praktiseren te straffen.’
‘Andersom zou dit nooit zijn gebeurd. Als een christelijke ouder zou proberen een kind weg te houden uit
een moskee, zou er enorme ophef ontstaan en zou men dit ‘islamofobie’ noemen.’
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Simon Calvert van het Christian Institute viel haar bij. ‘Dit is niet voor het eerst dat ik hoor dat de autoriteiten
proberen een kind weg te houden van het christelijke geloof. Je kunt je afvragen of de rechtbanken hetzelfde
met ieder ander geloof zouden hebben gedaan. De algemene indruk is dat het christendom een makkelijk
doelwit is, omdat het publiek zich er zelden druk over maakt. Ik denk dat het feit dat de vader zelf een
moslim achtergrond heeft aantoont dat een dergelijke overgevoeligheid niet nodig was.’
Xander - (1) Daily Mail
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Britse-rechter-verbiedt-kind-naar-kerk-te-gaan-omdat-zijnmoeder-moslim-is

Big Pharma: Schokkend rapport van medische-wereld-insiders..!
30 maart 2016 Door GuidoJ.
F William Engdahl is een geopolitiek, energie-politiek analist en auteur. Hij is de auteur van verschillende
bestsellers, waaronder ‘Century of War’. Hij schreef succesboeken over olie en geopolitiek en publiceert
exclusief voor het online blad “New Eastern Outlook”.
Engdahl’s provocerende, messcherpe analyses worden overal in de wereld bijzonder gewaardeerd. Zijn
artikelen worden gepubliceerd in internationale media, waaronder Asia Times, FinancialSense.Com, Azië
Inc, GlobalResearch, De 4e media en NSBC-internationaal. Hij verschijnt regelmatig op internationale tvkanalen, met inbegrip van Russia Today (RT). Zijn websites, over Geopolitiek en Geoeconomie, zijn:
engdahl.oilgeopolitics.neten williamengdahl.com over zijn boekpublicaties.
William Engdahl is daarnaast strategisch risico-consultant en docent en heeft een doctoraal politicologie
behaald aan de gerenommeerde Princeton University.
Een artikel van zijn hand, over een volledig door de main-stream-media genegeeerd artikel over het bedrog
van de farmaceutische nidustrie op het gebied van medisch onderzoek. Fraude, misleiding, manipulatie en
volstrekt onvoldoende wetenschappelijke basis, zijn de ingrediënten waarop de medicijnen die wij slikken
zijn goedgekeurd..!! Wanneer staat een Edith Schippers nou eens op namens de Nederlanders, om de
farmaceutische industrie aan te pakken..
Schokkend rapport van insiders uit de medische
wereld
2016 © WantToKnow.nl/be – vertaling L.Smit.
(oorspronkelijke versie 2016 © William Engdahl)
Een schokkende bekentenis door de redacteur van een van ’s werelds
meest gerespecteerde medische tijdschriften, The Lancet, is bijna helemaal
genegeerd door de mainstream media. Hoofdredacteur Dr. Richard Horton
van dit tijdschrift, heeft niet lang geleden de verklaring gepubliceerd dat een
ontstellende hoeveelheid medisch onderzoek op zijn best gezegd, zéér
onbetrouwbaar is, zo niet compleet bedrog… Tja en dat wordt dan niet
massaal door de massa-media gezien als een revolutionair artikel uit een
gerenommeerd medisch-wetenschappelijk tijdschrift.
Een groot deel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft,
kan de prullenbak in. De wetenschap is een duistere weg ingeslagen, met studies over te kleine
steekproeven, minieme effecten, ongeldige analyses en flagrante belangenconflicten, samen met een
obsessie voor het volgen van modieuze stromingen van dubieus belang, aldus Horton (darkness).
Horton stelt rechttoe rechtaan vast dat farmaceutische bedrijven gezondheidstesten, veiligheidsproeven en
gemeten effectiviteit vervalsen en manipuleren door te kleine
monsters te gebruiken om statistisch zinvol te kunnen zijn. Of er
worden wetenschappers van testlaboratoria ingehuurd waarbij
onmiskenbare belangenconflicten spelen, zoals het ter wille zijn
van de farmaceut om de subsidie veilig te stellen. Minstens de
helft van alle proeven zijn waardeloos of erger, laat Horton weten.
Dergelijke bedrieglijke methodes vallen onder de hoofdstukken
criminele nalatigheid en pure misdrijven, daar medicijnen grote
invloed hebben op de gezondheid van miljoenen consumenten.
Horton refereert aan de door de farmaceutische industrie
gesponsorde studies om commerciële medicijnen en vaccins te
ontwikkelen, die mensen zouden moeten helpen en het medisch personeel zouden moeten opleiden.
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Horton publiceerde zijn schokkende reacties nadat hij een symposium
over de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van het biomedisch
onderzoek bij het Wellcome Trust in Londen bezocht had. Het was hem
opgevallen dat de vertrouwelijkheidsregel of ‘Chatham House Rule’ die
wordt gehanteerd het de deelnemers onmogelijk maakt om na afloop
namen te noemen. Daarom kon hij niet zeggen wie de opmerking
gemaakt had,dat veel van wat wordt gepubliceerd onjuist is. Er mochten
ook geen foto’s van de presentaties worden gemaakt (PDF).
Andere stemmen schreeuwen ons dezelfde boodschap toe!
Dr. Marcia Angell is arts en was voor een lange tijd hoofdredacteur van
het ‘New England Medical Journal’ (NEMJ), een van de meest
prestigieuze medische vakbladen ter wereld dat wordt getoetst door vakgenoten. Volgens haar is het
gewoon niet langer mogelijk om in het waarheidsgehalte van veel van het klinisch onderzoek dat is
gepubliceerd te geloven, of te vertrouwen op het oordeel van vertrouwensartsen en de gezaghebbende
medische richtlijnen. Ik ben langzaam maar zeker gedurende de twee decennia als redacteur van de New
England Journal of Medicine tot deze conclusie gekomen en ik schep er geen enkel genoegen in.
Harvey Marcovitch maakte al eerder studie van de medische
proeven en gepubliceerd over de corruptie bij dergelijke
medische testen, studies met positieve resultaten hebben bijna
altijd meer kans om te worden gepubliceerd dan ‘negatieve’
studies; redacteuren zijn hiervoor deels schuldig aan, maar
commerciële sponsoren zijn dat ook, methodologisch
goeduitgevoerde studies met ongunstige resultaten kunnen
blijkbaar het daglicht niet verdragen…(day).
Dr. Lucija Tomljenovic van de Universiteit van ‘British
Columbia’s Neural Dynamics Research Group’, afdeling Oogheelkunde en Visual Sciences, kreeg
documenten onder ogen, waaruit zij de conclusie trok: ‘Vaccinfabrikanten, farmaceutische bedrijven en
gezondheidsautoriteiten hebben geweten van de meerdere gevaren van vaccins, maar ze kozen om deze
kennis van het publiek weg te houden. Dit is wetenschappelijke fraude en hun medeplichtigheid suggereert
dat deze praktijk tot op de dag van vandaag bestaat.’
De hoofdredacteur van de Lancet, Dr. Horton, trekt de volgende conclusie:
‘Degenen die de macht hebben om te handelen lijken te denken dat anderen eerst dienen te handelen.
En elke positieve actie (bijvoorbeeld financiering van goeduitgevoerde herhalingen van proeven)
heeft een tegenargument (de wetenschap zal minder creatief worden).
Er is ook goed nieuws:
De wetenschap begint enkele van de ergste gebreken serieus te nemen. Maar..
Niemand is bereid om die broodnodige eerste stap te nemen om het systeem schoon te maken,
dat is het slechte nieuws.’
Tot slot
Zoals u ziet is de corruptie bij de medische industrie wereldwijd een groot probleem. Misschien wel
gevaarlijker dan de bedreigingen van alle oorlogen samen. Zijn we zo gehypnotiseerd en hebben we zo’n
blind vertrouwen in onze artsen, simpelweg vanwege hun witte jas, dat we geloven dat ze geen fouten
maken? En hebben onze artsen op hun beurt zo’n blind vertrouwen in de medische vakbladen, die ‘n nieuw
wondermedicijn of vaccin aanbevelen, dat zij deze direct voorschrijven aan hun patiënten, zonder rekening
te houden met deze kwesties die spelen?
***
Gelateerde artikelen:
‘All Trials’: because no test should go unheralded
Flouting Ethics, A PATH of Violations. 7 Dead in India Vaccine
Trials
Public misinformed about seal of approval from FDA
Harvard Scientists warn about Epidemic of Side Effects due to
Corruption
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Westerse anti-Rusland en anti-Poetin propaganda
door Janneke Monshouwer op mrt.30, 2016
Zijn we ons bewust van de Westerse anti-Rusland-politiek en anti-Poetin-propaganda
In mijn boek Ander Nieuws schrijf ik op pag. 381: “alles moet in de
context gezien worden van de strijd tussen de VS en Rusland over
Oekraïne, zegt Joel Kovel, een VS-academicus en auteur van meer
dan 20 boeken over internationale politiek. “Geostrategische politiek
en een neoliberaal beleid passen samen binnen een groter plan,
waarbij de VS dominantie wil over het meest oostelijke stuk van
Europa, en zo haar beleid voortzet om Rusland te omsingelen.” Zie:
www.andernieuws.eu
En ja dan komt de huidige Westerse anti-Rusland-politiek om de hoek kijken met Vladimir Poetin. Poetin
wordt zwart gemaakt. Waarom? Vladimir Poetin (geb. 1952) is president van de Russische Federatie, eerst
van 1999-2008, waarbij hij de “Kleuren-revoluties” meemaakte: in 2000 de Bulldozerrevolutie in Servië, in
2003 Rozenrevolutie in Georgië, 2004 Oranjevevolutie Oekraïne, 2005 Roze of Tulprevolutie in Kyrgyzstan.
Van 2008-2012 was Vladimir Poetin Premier. In 2010 was er opnieuw een kleurenrevolutie in Kyrgyzstan. In
2012 werd Poetin weer president. Ik kreeg een mail van de Haagse componist Marc van Delft waarin hij
schrijft dat onder Boris Jeltsin de hoeveelheid mensen die onder de armoedegrens leefden in 8 jaar tijd
toenam van 2- naar 94-miljoen. (Dat staat in The Shockdoctrine van Naomi Klein.) Marc schrijft: “Ik heb een
orkestwerk THE SHOCK DOCTRINE geschreven, een ode aan Naomi Klein, wat hopelijk 28 mei in
Leeuwarden wordt uitgevoerd door het Frysk Fanfare Orkest.” Leuk he?
Boris Jeltsin (1931-2007
Boris Jeltsin (1931-2007) was de eerste president van de Russische Federatie (na de sovjet-tijd) van 199199 en wordt “de sloper van de Sovjet-Unie” genoemd. Jeltsin heeft stiekem Gorbatsjov eruit gewipt. (Dat
deed Jeltsin samen met Eduard Sjevardnadze. Dat schrijf ik in mijn boek Ander Nieuws pag. 339.)
Marc van Delft:
Marc van Delft schrijft op zijn website o.a.: (http://marcvandelft.nl/submenu448.html)
“Nadat Rusland van het communisme was ‘bevrijd’ zijn alle staatsbedrijven in het kader van de door de IMF
geëiste privatiseringen voor een appel en een ei aan de Russische maffia, de z.g. Oligarchen, verkocht,
zodat er nu een kleine klasse van absurd rijke maffiose zakenlieden / miljardairs zich onnoemelijk heeft
verrijkt, en de armoede van de gewone Russische burgers op ongekende wijze is toegenomen.
Nadat Jeltsin met tanks de regeringsgebouwen (in de stijl van Pinochet) had laten beschieten en vernietigen
vond een gewelddadige staatsgreep plaats
(Augustusstaatsgreep, 18 augustus 1991).
De westerse (neoliberale) adviseurs stroomden toe om de meest vreselijke maatregelen erin te rammen:
Enorme bezuinigingen, afschaffing van prijscontroles op basale levensmiddelen, inclusief brood, nog meer
en nog snellere privatiseringen etc. moesten worden ingevoerd. Fabrieken en mijnen werden verkocht, dat
ging zo snel dat de arbeiders vaak niet eens meer wisten wie de nieuwe eigenaars waren.
De oligarchen en de Chicago Boys beroofden het land van alles wat waarde had, en verplaatsten de enorme
winsten naar het buitenland in een tempo van 2 miljard dollar per maand. Rusland werd totaal uitverkocht,
alle kostbare staatsbedrijven werden voor een schijntje verkocht.
Gevolgen:
-In 1998 was meer dan 80% van de Russische boerderijen failliet gegaan.
-70.000 staatsfabrieken hadden hun poorten gesloten, met enorme werkeloosheid als gevolg.
-In 1989, vóór de shocktherapie leefden 2 miljoen Russen in armoede van minder dan 4 dollar per dag, in
1998, na de ‘shocktherapie’ leefden 74-miljoen Russen onder de armoedegrens. Binnen slechts 8 jaar had
het neoliberalisme, de shocktherapie tot verpaupering van 72 miljoen burgers geleid!
-In 1996 leefden 25% van de Russen, 37 miljoen mensen, in uitzichtloze armoede.
-In 2006 gaf de regering toe dat er 715.000 dakloze kinderen zijn, maar de UNICEF schat het aantal op 3,5
miljoen kinderen.
-Tweemaal zoveel alcohol wordt er na de invoer van het kapitalisme gedronken, het alcoholisme vanwege
de uitzichtloze toestand is dus 2x zo groot als tijdens het communisme.
-De verslavingen aan drugs zijn ook enorm toegenomen, het aantal drug-gebruikers is van 1994 tot 2004
met 900% toegenomen tot 4 miljoen, meest heroïne.
-Zodra de shocktherapie in Rusland werd ingevoerd begon het reeds hoge zelfmoord-aantal in Rusland toe
te nemen, tijdens het jaar 1994, het hoogtepunt van de hervormingen was het 2x zo hoog.
-Het aantal moorden en gewelds-delicten was in 1994 4 x zo hoog geworden.
-De jaren van misdadig kapitalisme had 10% van de bevolking uit de weg geruimd.
-De situatie in Rusland is zo uitzichtloos dat de bevolking aan het inkrimpen is en met 700.000 per jaar
afneemt! Tussen 1992 en 2006 is de bevolking met 6,6 miljoen gedaald!
-Er is sprake van economische genocide, een economische massamoord!
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-Op het platteland van Rusland moeten veel mensen met kaarslicht lezen, ze leven niet in de 21e maar in de
19e eeuw.
Marc van Delft schrijft: “Je kan je toch niet voorstellen als in Rusland 94-miljoen mensen onder de
armoedegrens moeten leven tijdens een russische winter met temperaturen van minder dan 20 graden
onder nul, en dan moet leven zonder elektriciteit, stromend water, gas en verwarming!
zie: http://marcvandelft.nl/submenu448.html .
(NB. Ik heb ditzelfde in 2000 in Georgië meegemaakt, mijn hemel wat een armoede, daar moesten chirurgen
met kaarslicht opereren…)
– “Ik heb begrepen dat onder Jeltsin, de hoeveelheid mensen die onder de armoedegrens leefden in 8 jaar
tijd is toegenomen van 2- naar 94-miljoen!! Dankzij de uitverkoop van de oligarchen en het neoliberale beleid
van het westen!
– Ik heb gelezen dat Poetin allerlei oligarchen een toontje lager heeft laten zingen en heeft gezorgd dat veel
opgeheven fabrieken weer gingen draaien en de mensen weer aan het werk konden.
– En Poetin zwart maken als zijnde een dictator omdat hij plunderende oligargen in de gevangenis stopt vind
ik een leugen.
– Ik heb gelezen dat na de armoedeval onder Jeltsin en het neoliberale complot, onder Poetin het BNP weer
vervijfvoudigd is, waardoor vooral de middenstand het weer een stuk beter heeft gekregen.
– Dat het met Rusland slecht gaat komt vooral doordat de olieprijs door de VS kunstmatig wordt gedrukt,
speciaal om Rusland en Poetin te pesten.
– Ook schijnt Poetin een voorstander en geïnteresseerde te zijn in de Anastasia-volkstuin-beweging van
Wladimir Megre, wat ook een goede zaak is!”.
In vergelijking met de miljoenen doden die de VS de laatste tijd op zijn geweten heeft is Poetin een
kruimeldiefje.”
Dit allemaal gelezen te hebben verduidelijkt het huidige “beleid” in Oekraïne ook: de VS en Europa willenzoals het ernaaar uitziet- in Oekraïne, laat ik dan maar zeggen: een “Shockdoctrine-politiek” volgens de
neo-liberale gedachte, waar alles wordt geprivatiseerd (in handen komt van de rijken) en de armen steeds
armer worden… Willen we dat? Waar stemmen we voor op 6 april a.s.?
Janneke Monshouwer, 30 maart 2016, www.andernieuws.eu
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/03/westerse-anti-rusland-en-anti-poetin-propaganda/

Hel en verdoemenis voor vrouwen die niet voor Hillary stemmen
door John Diks op mrt.28, 2016
Voor vrouwen die niet op Hillary stemmen is er een speciale plek in de hel
De voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder de regering Bill Clinton,
Madeleine Albright, heeft afgelopen februari gezegd dat er een speciale plek in de
hel is voor vrouwen die niet voor Hillary Clinton stemmen. Madeleine Albright
maakte de opmerking tijdens een campagne stop in Portsmouth, New Hampshire.
Afgelopen donderdag was het precies 17 jaar geleden dat illegale
bombardementen van de NAVO tijdens het bewind van Bill Clinton de totale infrastructuur van de Federale
Republiek Joegoslavië vernietigden. Het land werd gedurende 78 dagen getrakteerd op 38.400
raketaanvallen die de volledige infrastructuur, commerciële gebouwen, scholen, ziekenhuizen en culturele
monumenten in rokende puinhopen deden veranderen. De NAVO ‘betreurde’ het diep dat 17 mensen
omkwamen toen een raket een bus vol met vrouwen en kinderen vernietigde. Ook werd de dood van 15
mensen ‘betreurd’ nadat een ziekenhuis gericht was beschoten door een clusterbom. Nadat de Servische
televisie Clinton en Albright had bekritiseerd werd het nogmaals aangevallen en kwamen 16 mensen om.
Democraat Bernie Sanders had toentertijd met ‘tegenzin’ gestemd vóór de raketaanvallen op Joegoslavië.
Hij verdedigde onlangs zijn besluit om voor te stemmen door te zeggen: “Als iemand denkt dat er een
eenvoudige oplossing was voor dit probleem, dan weet je heel weinig over dit probleem”.
Oorlogsmisdaden
De voormalig aanklager van het Neurenberg Tribunaal voor Oorlogsmisdaden, William Rockler, heeft hier
een heel andere mening over en zegt: “De bombardementen in 1991 scheurden de fundamentele
bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties en andere overeenkomsten en verdragen volkomen
aan flarden. De aanval op Joegoslavië vormt de meest brutale, internationale agressie sinds de nazi’s Polen
binnenvielen, zogenaamd om Poolse ‘wreedheden’ tegen Duitsers te voorkomen”.
Albright staat bekend om haar enthousiaste steun voor massamoord en oorlogsmisdaden. Gevraagd naar
de economische en militaire sancties tegen Irak, die uiteindelijk leidden tot de dood van meer dan 500.000
Iraakse kinderen, zei ze in 1996: “Ik denk dat dit een zeer moeilijke keuze is, maar we denken dat de prijs
die ervoor betaald wordt zeker de moeite waard is “.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/03/hel-en-verdoemenis-voor-vrouwen-die-niet-voor-hillary-stemmen/
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De hebzucht van de Zionisten kent geen grenzen
Ze worden Masters of Deception genoemd en de verdeel en
heers tactiek is hen met de paplepel ingegoten.
Het plan voor een Groot Israël ligt er, maar zal het daarbij blijven
of hebben we straks een Groot Khazarië?
Verdeel en heers is een eeuwenoude strategie voor hen die een
groot rijk willen bouwen. Zet je tegenstanders tegen elkaar op
zodat ze onderling gaan vechten, vervolgens plunderje ze en
dan onderwerp je ze aan je.
Deze methode werd door Joseph Stalin heel goed toegepast
tijdens de Tweede Wereldoorlog en waar door Winston Churchill
en Franklin Roosevelt heel gewillig aan meegewerkt werd.
Nu doen de Zionisten, met behulp van hun Amerikaanse
lakeien, precies hetzelfde om de hegemonie van Israël door het
gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen. Iets wat al
lang geleden gepland is.
De vraag is alleen of dit slechts een stap is naar Groter Israël
(van de Nijl tot de Eufraat) of is het de eerste stap naar een wereldrijk wat we Groot Khazarië zouden
moeten noemen.
In 1982 werd door de World Zionist Organization een document gepubliceerd dat heette “A Strategy for
Israël in the Nineteen Eighties”, geschreven door Oded Yinon. Wie dit originele document wil lezen, kan dat
hier doen.
Dit “plan van Yinon” is decennia lang door Israël gevolgd om zo het Groot Israël tot stand te kunnen
brengen.
Onlangs werd op de Duitstalige website National Journal in een artikel uitstekend geïllustreerd welke
sleutelrolterreurorganisatie ISIS speelt in het tot stand komen van de regionale dominantie van Israël,
hoewel ze ogenschijnlijk hun vijand is.
Het artikel heet “Hinter dem ISIS-Schwindel steckt der Yinon Plan" en is hier te lezen.
In het Yinon Plan werd gesteld dat destijds Irak het grootste obstakel was voor het nieuwe Israëlische rijk en
de beoogde controle over de schat aan natuurlijke grondstoffen in de regio.
De eerste stap was dan ook het verzwakken van zowel Iran (ten tijde van de Sjah was Iran bondgenoot van
Israël) als Irak door ze tegen elkaar oorlog te laten voeren. Daarna volgde de invasie van Amerika in Irak in
2003 met als uiteindelijke doelstelling dat Irak zal worden opgedeeld in drie kleinere landen.
Etnisch religieuze staten onder controle van de Soennieten en Sjiieten in het midden en zuiden en een
nieuw Koerdistan in het noorden. Door gebruik te maken van ISIS, opgezet, getraind en voorzien van
wapens door Israël en Amerika, is deze driedeling nu bijna tot stand gekomen.
Het is dan ook niet per ongeluk dat de Israëlische Minister President, Benjamin Netanyahu, verklaarde dat
de “dappere Koerdische strijders” hun eigen land verdienen voor hun strijd tegen ISIS. Wel ironisch natuurlijk
dat hij niet dezelfde beleefdheid toont tegenover de Palestijnen die de Israëlische bezetting bestrijden.
Maar, verwacht niet dat Israël zal meehelpen om ISIS te bestrijden. “Wanner je vijanden elkaar bestrijden,
maak geen van tweeën sterker, verzwak beiden”, verklaarde Netanyahu op 22 juni tegenover NBC.
Israël en hun Amerikaanse en Europese puppets hebben oorlog gevoerd tegen al de landen die door Yinon
worden genoemd en meer: Libië, Egypte, Soedan, Irak en Syrië. Volgens het Yinon Plan zullen ook Iran,
Turkije, Libanon, Saoedi Arabië en alle landen vanaf Nigerië tot Pakistan worden geveld door het
Zionistische zwaard.
Ze doen dit door etnische en religieuze oorlogen te forceren waardoor er een lappendeken zal ontstaan van
kleinere etnisch religieuze homogene landjes die op zich te verdeeld en te zwak zullen zijn om Israël te
kunnen weerstaan.
Afrikaanse negers zullen worden afgesplitst van Arabieren en Berbers, net zoals de verschillende
moslimsektes ook zullen worden gescheiden van elkaar en van de christelijke en de heidense godsdiensten.
as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars
rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at:
http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpuf
as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars
rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at:
http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpuf
as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars
rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at:
http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpufEn terwijl overal oorlogen worden gevoerd,
zal Israël “stilletjes” het “Palestijnse probleem” oplossen.
Hoewel het opdelen van het Midden Oosten in allerlei kleine landjes in tegenstelling lijkt tot het bereiken van
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een éénwereldregering voor de New World Order, is niets minder waar. Deze strategie voorkomt dat je met
grote machtige tegenstanders te maken zult krijgen.
Een andere hoeksteen van deze Israëlisch/Amerikaanse strategie is dat het christendom volledig verwoest
dient te worden. Zoals we nu al zien gebeuren door ISIS worden alle christelijke gemeenschappen vernietigd
door wrede moord en verdrijving van bewoners.
Er zal geen hulp uit het Westen komen voor christenen en orthodoxen die nu worden opgeofferd voor het
grotere belang. Wanneer de christenen eenmaal zijn verdwenen, wacht de moslims eenzelfde lot.
Het plan is dat Groot Israël bevolkt zal worden door “raszuivere” mensen. Maar, blijft het daarbij?
De hebzucht van de Zionisten kent geen grenzen en de aanwijzingen zijn dat de Israël goedgezinde
Kaukasus landen gewillig zijn om de Israëlische hegemonie nog verder uit te laten breiden. We hebben
natuurlijk al de door conflict verstoorde en door Israël gecontroleerde Oekraïne; niet voor niets het vroegere
hart van hetKhazaarse rijk.
Ook recente Israëlische emigraties naar Berlijn en Weimar zijn een indicatie dat ook dat land op het
verlanglijstje staat. Wordt het een Groot Israël zoals voorzien in het Yinon Plan of zal het straks een Groot
Khazarië worden, dat zich uitstrekt van de Nijl tot aan de Rijn?
Bronnen: American Free Press ; Global Fire ; Information Clearing House
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8364:de-hebzucht-van-de-zionisten-kentgeen-grenzen&catid=20:het-complot&Itemid=33

Toekomstig verbod op islam ook ter sprake in Duitsland, Oostenrijk en Italië
Huidige houding politiek Den Haag toegepast op jaren ’30: Open grenzen voor volgelingen van de Nazi
ideologie en ‘Mein Kampf’, en wie daar tegen is, is een racist – AfD partij wil moskeeën sluiten: ‘Der islam
gehört NICHT zu Deutschland’
Geert Wilders werd er eergisteren natuurlijk weer voor
verketterd, zoals bijna iedere keer gebeurt als hij iets zegt over
de islam en de massa immigratie. De PVV-leider opperde dat er
in de toekomst in Nederland mogelijk een verbod op de
islamitische religie kan komen. De andere partijen spraken er
schande van, want moslims zouden net als christenen en Joden
vrij moeten zijn om hun geloof te beoefenen (1). Wat naar onze
mening buitengewoon hypocriet is, gezien het feit dat bijna
overal waar moslims in de meerderheid komen of een
substantiële minderheid worden, racisme, discriminatie, onderdrukking en vervolging van niet-moslims, en
met name christenen, losbarst. Maar misschien is dat nu net wat het Haagse establishment ons volk
toewenst?
In Oostenrijk was het Wolfgang Fellner die in de krant ‘”Österreich’ schreef dat ‘het nu de tijd is om
discussies toe te staan over of de islam in Europa verboden zou moeten worden’. De Oostenrijkse
moslimorganisatie IGGIÖ reageerde woedend, en zei dat Fellner ‘het centrale mensenrecht van religieuze
vrijheid’ aanvalt. Enkele dagen eerder had de grote Italiaanse krant Il Glornale eenzelfde suggestie gedaan.
Ook hier waren de aanslagen in Brussel en Parijs, die deels begaan werden door zogenaamd ‘gematigde’
moslims waarvan sommigen al jaren in Europa woonden en werkten, de aanleiding. (2)
De discussie lijkt in Europa en zeker in Nederland echter niet gevoerd te mogen worden, ook al blijkt uit alle
onderzoeken en peilingen dat de grote meerderheid van de volgelingen van de islam –wat nota bene
‘onderwerping’ betekent- waar zij ook wonen de wetten van Allah boven alle andere zetten, en daarom
idealiter in een volledig door de islam geregeerd land willen leven.
Duitsers zien verband islam en terrorisme – AfD wil moskeeën sluiten
Zelfs de flegmatieke Duitsers leggen inmiddels met een meerderheid van 61,8% (INSA-peiling) een direct
verband tussen de islam en het terrorisme. 63,9% denkt niet dat de autoriteiten in Europa nieuwe aanslagen
kunnen voorkomen. Ongeveer evenveel wil dat Duitsland daarom meedoet in de strijd tegen ISIS. (3)
De sterk in opkomst zijnde anti-islamisering partij Alternative für Deutschland (AfD) in Bayern wil het in de
toekomst mogelijk maken om bestaande moskeeën te sluiten en de bouw van nieuwe te verbieden (4). Eind
april wordt het voorstel –met de veelzeggende titel ‘Der Islam gehört NICHT zu Deutschland, als
tegenhanger van Merkels beruchte uitspraak ‘Der islam gehört zu Deutschland’- op de landelijke partijdag
besproken (4)
Westerse politici negeren nog altijd dat moskeeën in de islamitische ideologie veel meer zijn dan enkel
gebedshuizen; moskeeën en hun minaretten worden ook en zelfs vooral als ‘forten’ beschouwd, als militaire
vestingen, als tekenen dat een stad is ‘veroverd’ voor de islam.
Zelfs kinderen glashard voorgelogen over islam
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Desondanks wil men in Berlijn, Den Haag en Brussel nog altijd niets weten van dat onmiskenbare verband.
En dus blijft de bevolking glashard voorgelogen worden, iets dat al op scholen gebeurt. Zo zond het NOSjeugdjournaal onlangs een filmpje van een zogenaamde ‘terreurexpert’ uit, die kinderen van de basisschool
op onbeschaamde manier misleidde door te beweren dat terroristen ‘mensen zijn die boos zijn op de
samenleving, omdat ze geen baan kunnen vinden’. (6)
Niets over de islam, niets over de met afstand belangrijkste drijfveer van terroristen, namelijk het opleggen
van de haatdragende wetten en eisen van Allah en zijn profeet aan de rest van de mensheid. Tevens kregen
deze kinderen impliciet de uiterst kwalijke boodschap mee dat het vermoorden van andere mensen
klaarblijkelijk op begrip kan rekenen als je lange tijd geen werk hebt. Zo bezien zouden we dus al zo’n
600.000 potentiële terroristen in ons land hebben wonen.
De Duitse publieke zender KiKA van de ARD en ZDF maakt het nog bonter: daar werd in een filmpje de
‘barmhartige islam’ geroemd, en zouden er ‘slechts een paar’ teksten zijn (in werkelijkheid honderden)
waarin tot geweld wordt opgeroepen, teksten die ‘niet meer geldig’ zouden zijn (een standpunt dat alleen
Westerse islam-goedpraters huldigen, en in de hele moslimwereld als absoluut verraad wordt beschouwd
dat de doodstraf verdient). (5)
Bijbel vs. Koran
Bovendien werd gezegd dat er in de Bijbel ‘ook zulke teksten zijn’, waarbij gemakshalve het levensgrote
verschil tussen de Bijbel en de Koran werd ‘vergeten’: in de Bijbel gaat het om een al duizenden jaren oude,
soms gewelddadige geschiedenis, en is de centrale boodschap –vooral in het Nieuwe Testament- het
betonen van liefde en barmhartigheid, zelfs aan je vijanden. In de Koran gaat het echter om een honderden
malen herhaalde hedendaagse opdracht voor alle moslims om niet-moslims te haten, en de hele wereld
hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks, desnoods met moord, terreur en oorlog, te onderwerpen aan de islam.
Moslims zijn verplicht hun grote ‘perfecte’ voorbeeld, de profeet Mohammed –in hun ogen de beste mens die
ooit geleefd heeft-, in alles na te volgen, willen ze überhaupt misschien in aanmerking komen voor het
islamitische paradijs. En Mohammeds hele leven werd gekenmerkt door oorlog, massamoorden, verraad,
bedrog, leugens, onderdrukking, pedofilie en het aanzetten tot het haten en desnoods afslachten van alle
andersdenkenden.
Projectie naar jaren ’30: Grenzen moeten open voor het Nazisme
Projecteren we de huidige situatie in Nederland en Europa op de jaren ’30, dan krijgen we ongeveer het
volgende verhaal. Stel dat in die titjd honderdduizenden Duitsers die lid waren van de Nazi partij naar
Nederland zouden willen emigreren. Een enkele politicus in de Tweede Kamer zou er zijn zorgen over
uitspreken, vooral omdat het favoriete boek van de nieuwkomers, ‘Mein Kampf’, toch wel erg haatdragend
tegen Joden en andersdenkenden was, en ook de gebeurtenissen in Duitsland –vervolgingen, pogroms,
kampen, discriminatie, terreur, oorlog- niet bepaald vrolijk stemden.
Deze ene politicus roept daarom op om het Nazisme en ‘Mein Kampf’ te verbieden en onze grenzen te
sluiten, maar wordt door bijna alle andere politici vervolgens verguisd, verketterd en voor ‘racist’ en
‘haatzaaier’ uitgemaakt. Hoe denkt u dat wij als volk nà de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog met dit
soort politici, die willens en wetens ons land openstelden voor zo’n antihumane ideologie, die zo ongelooflijk
veel slachtoffers zou maken, waren omgegaan?
Pro-islamitisch ‘antifascisme’ ondermijnt en verwoest het volk
‘Als het fascisme terugkeert, zal het niet zeggen: ‘Ik ben het fascisme’. Nee, het zal zeggen: ‘Ik ben het
antifascisme’, zou Ignazia Silone ooit hebben gezegd. En dat is exact wat er al jaren gaande is in Europa: de
tot de hoogste kringen doorgedrongen ‘antifascisten’ laten miljoenen volgelingen van een diep fascistische,
intolerante, discriminerende, haatdragende, als religie verpakte ideologie tot Europa en Nederland toe, en
noemen iedereen die zich daar tegen verzet ‘fascist’, ‘rechtsextremist’ of ‘racist’.
‘Een land kan zijn dwazen overleven, zelfs de ambitieuze. Maar verraad van binnenuit overleeft het niet. Een
vijand bij de poorten is minder geducht, want hij is bekend en draagt zijn vlag,’ is een beroemde uitspraak
van Marcus Tullius Cicero, die naadloos van toepassing is op de pro-islamitische antifascisten van onze tijd.
‘Maar de verrader beweegt zich vrijelijk tussen degenen binnen de poorten. Zijn sluwe gefluister gaat door
alle straten, wordt zelfs in de gebouwen van de overheid gehoord. Want de verrader lijkt niet op een
verrader; hij spreekt woorden die zijn slachtoffers herkennen, en hij draagt hun masker en hun
argumenten...’
‘Hij doet de ziel van een volk verrotten, hij werkt heimelijk en ongezien in de nacht om de fundamenten te
ondermijnen. Hij infecteert het politieke lichaam, zodat het zich niet langer kan verzetten. Voor een
moordenaar hoeft men minder bang te zijn. De verrader is de echte pest.’
Xander - (1) NU(2) Infowars ; (3) Epoch Times ; (4) Focus ; (5) PI-News ; (6) GeenStijl
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/03/Toekomstig-verbod-op-islam-ook-ter-sprake-in-DuitslandOostenrijk-en-Itali
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Onderweg naar het beloofde land? (video)
Zal de uiteindelijke New World Order, één grondgebied met één
wereldregering, bestaan uit alleen het land Israël?
Is dat de reden dat ze daar nu voorbereidingen treffen voor een
invasie in Syrië als begin van hun “ultieme oplossing”?
Volgens Gordon Duff in een artikel op Veterans Today is het
duidelijk dat er een invasie van Israël in Syrië op stapel staat
met als uiteindelijk doel het Koerdische deel van Irak
afscheiden, zodat Israël hier een krachtig bolwerk heeft voor
een volgende invasie van Iran.
Dat zou dan het begin zijn van een campagne tegen de wereld
met als doel zoveel mogelijk landen tegen elkaar op te zetten.
Het resultaat zal zijn een planeet die in puin ligt en een Israël
dat zal heersen over de as en de massagraven.
Volgens de website DEBKA (spreekbuis van Israël) bestaan er
plannen om zowel Syrië als Irak binnen te dringen. Dit is
bedoeld om landen als Turkije, Jordanië, de Arabische landen
en de Golfstaten in een oorlog te betrekken die niet alleen Iran
en Pakistan zal vernietigen, maar ook Rusland en China.
Uiteindelijk wordt er dan afgestuurd op een confrontatie met de NAVO wat zal uitlopen op een fataal
Armageddon waardoor Satan de uiteindelijke strijd zal hebben gewonnen.
Zijn er mensen die zo denken?
Ja, die zijn er. De Zionisten en de Neocons in samenwerking met een netwerk van financiële criminelen,
corrupte politici en psychopathische machtswellustelingen.
Volgens Duff vinden er in Amerika voorbereidingen plaats voor een militaire staatsgreep waarna de volledige
controle van het land aan Israël zal worden overhandigd die vervolgens de wereld naar een nieuw “donker
tijdperk” zullen sturen.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat Obama het doelwit wordt van een aanslag en is er een soort nieuwe 9/11
nodig waarvoor het grondwerk al is gelegd met de false flag schietpartij in Sandy Hook en de bomaanslagen
in Boston.
Verdere voorbereidingen betreffen het zaaien van verdeeldheid binnen de politiek en het leger in Amerika,
de dreiging van het in beslag nemen van wapens en de gefabriceerde economische ineenstorting.
In het artikel voert Duff nog een aantal argumenten aan voor bovengenoemde stelling en één daarvan is dat
Israël waarschijnlijk niet hun eigen troepen zullen gebruiken, maar door handig manipuleren dit zullen laten
uitvoeren door andere landen zoals Turkije en Amerika.
Verder zegt hij dat wanneer Rusland en China niet op tijd wakkerworden en nucleair zullen ingrijpen, we
rond de periode 2015-2017 de Derde Wereldoorlog kunnen verwachten, het moment waarop Pakistan zal
worden aangevallen.
Alhoewel voor veel mensen het verhaal van Gordon Duff misschien ongeloofwaardig zal klinken, past het
wel precies in het grotere beeld. Waarbij de trouwe volgelingen van satan, de Jezuïeten, de ultieme controle
over de wereld in handen willen krijgen.
De Zionisten vormen een belangrijk onderdeel van het Jezuïetenplan. Een plan dat niet net bedacht is, maar
al eeuwenlang bestaat. Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike
geschreven:
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De
Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."
Hetgeen dan ook weer in overeenstemming is met hetgene dat de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein
al jaren geleden zei:
“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor
gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die
uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse
economie inelkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.
Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan
zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen
vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden. https://youtu.be/aXOSWv1wF5E
Bron: Veterans Today
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