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EU: 5 jaar lang iedere 12 seconden nieuwe migrant; Al 900 islamitische no-go zones
Hongaarse regering: Wij laten ons niet door EU verplichten samen te moeten leven met iedereen, en willen
onze eigen wetten en cultuur behouden – EU wil komende vijf jaar zeker 13 miljoen moslimmigranten
toelaten – Brussel verplicht Hongarije om asielzoekers onmiddellijk 25% meer te geven dan minimumloon
autochtonen
Leef je eigen cultuur en gewoonten uit in Europa: De Griekse
havenstad Piraeus veranderde volgens de media in een ‘slagveld’
toen honderden migranten uit Syrië en Afghanistan met elkaar op
de vuist gingen. (2) Voorgrond: Kaart van Hongaarse overheid met
landen waar door de massa immigratie steeds meer ‘no go’ zones
ontstaan.
De Hongaarse overheid heeft een nieuwe website gemaakt waarop
de bevolking wordt gewaarschuwd voor de migrantentsunami die
Europa overspoelt. Iedere 12 seconden komt er een nieuwe
moslimmigrant in Europa aan, omgerekend 7200 per dag, ruim 2,6 miljoen per jaar. ‘Het zijn illegale
migranten die de grenzen hebben uitgeschakeld. We weten niet wie ze zijn en wat hun bedoelingen zijn. We
weten niet hoeveel er vermomd en een terrorist zijn.’ In Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Benelux,
Denemarken en Zweden bevinden zich nu al 900 islamitische no-go zones waar de autoriteiten niet of
nauwelijks meer de controle over hebben. Grote delen van Parijs, Londen, Stockholm, Brussel en Berlijn
veranderen pijlsnel in voor Europeanen onleefbare moslimbolwerken.
In huidig tempo in 5 jaar 13 miljoen moslims erbij
‘Het hek dat Hongarije heeft gebouwd om zijn grenzen te sluiten en het zuiden te beschermen, heeft zijn
doel gediend, maar nu worden we opnieuw bedreigd, namelijk door de verplichte quota regeling. In het
voorstel van Brussel worden de immigranten verdeeld over de lidstaten. Dit quotum is niets anders dan het
verplicht moeten toelaten van immigranten. De EU heeft de nationale parlementen niet om hun mening
gevraagd.’ De zogenaamde ‘Juncker formule’ is gebaseerd op 1,2 miljoen immigranten per jaar, over een
periode van 5 jaar (de huidige instroom is echter ruim 2 x zo hoog, waardoor we in 2021 er maar liefst 13
miljoen moslims bij kunnen hebben). De Hongaren berekenden dat dit voor hun land neerkomt op 15.000
immigranten per jaar, wat inclusief gezinshereniging neerkomt op 160.000 moslims – en dat is dan nog een
conservatieve schatting.
Terreurdreiging met de dag groter
De Hongaarse regering wil niet meewerken aan de Brusselse quotum regeling, omdat de terreurdreiging
volgens de Europese en Amerikaanse inlichtingendiensten, politie en veiligheidsspecialisten hierdoor nog
veel groter zal worden. ‘Het is inmiddels bewezen dat de terroristen goed georganiseerd zijn en zich bewust
mengen in de menigte immigranten. Niemand kan zeggen hoeveel terroristen er tot nu toe als migranten zijn
aangekomen, en iedere dag komen er weer nieuwe mensen bij.’
‘Bedreiging voor onze cultuur, tradities en gewoonten’
In Budapest beseft men van meet af aan waar het de EU met de massa immigratie werkelijk om gaat,
namelijk ‘de verplichte verandering van de etnische, culturele en religieuze samenstelling van het land.
Illegale immigranten respecteren onze wetten niet, en willen niet onze gemeenschappelijke culturele
waarden delen. De mensen van andere continenten en andere culturen vormen daarom een bedreiging voor
onze cultuur, onze tradities en onze gewoonten. Als we niet handelen, dan zullen we Europa over een paar
decennia niet meer herkennen.’
Asielzoekers krijgen meer dan minimumloners
De verplichte quotum regeling gaat ook enorm veel geld kosten. Slechts één immigrant kost de Hongarije
volgens de door Brussel opgelegde regels 130.000 forint (€ 415,-) per maand. Ter vergelijk: in Hongarije
bedraagt het minimumloon slechts € 335,-. Immigranten krijgen dagelijks dus automatisch zo’n 25% meer te
besteden dan autochtone Hongaren, en hoeven daar helemaal niets voor te doen.
‘Brussel heeft geen recht ons een oplossing op te dringen’
‘Wij zijn tevens van mening dat de quotum regeling voor de verdeling van migranten naast de genoemde
risico’s illegaal is. Op basis van de huidige verdragen heeft Brussel geen recht om ons een oplossing op te
dringen die wij niet willen. Wij accepteren niet dat buiten Hongarije besloten wordt dat wij Hongaren verplicht
met iedereen moeten samenleven.’
‘Hongarije staat in de EU niet alleen in de protesten over dit onderwerp. Ook de Visegrad landen (Oost
Europa) zijn tegen de verplichte quotum regeling.’ De regering in Budapest heeft het besluit dan ook
aangevochten bij het Europese Hof van Justitie.
Xander - (1) Kvota.Kormany.hu ; (2) Epoch Times
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Geld: Gadaffi’s goud-gedekte munt: nog geen historie..!
1 april 2016Door GuidoJ.
2016 © WantToKnow.nl/be vertaling L. Smit
Volgens geopolitiek-analist en auteur. F. William Engdahl blijkt uit
het pas toegankelijk gemaakte email-verkeer tussen de voormalige
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en
haar adviseur Sid Blumenthal, dat de presidentskandidaat,
mevrouw Clinton, tot over haar oren betrokken is geweest bij de
Westerse samenzwering, tegen de voormalige Libische leider
Muammar Gaddafi en zijn Pan-Afrikaanse Gouden Dinar.
Door de onlangs vrijgegeven email van de illegale private-server
van ex-minister en huidige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton,
wordt licht geworpen op de ware reden achter de in 2011 door Washington
geregisseerde rebellie tegen Muammar Gaddafi. In een e-mail van 2 april 2011
aan Hillary Clinton wordt de reden waarom Gaddafi het veld moet ruimen
onthuld, aldus F. William Engdahl. In deze mail gebruikt Blumenthal het
voorwendsel dat hij ‘citeert’ van een onbekende hoge bobo, waarbij de strekking
is:
‘Volgens zeer gevoelige informatie heeft Gaddafis regering 143 ton aan
goud en een vergelijkbaar bedrag in zilver; deze voorraad is bedoeld als
dekking voor een nieuw te creëren Pan-Afrikaanse munt.’
Gaddafi is niet de enige Arabische leider, die naar aanleiding van de ‘war against
terror’ door Amerika gestart in het Midden-Oosten en Azië, olie-inkomsten in
eigen gecontroleerde fondsen wil laten vloeien, in plaats van toe te vertrouwen aan bankiers in New York en
Londen. Tegen 2008 veroorzaakt het vooruitzicht van soevereine Afrikaanse en Arabische controle door een
groeiend aantal Afrikaanse en Arabische oliestaten van hun olie en gas inkomsten paniek in Wall Street en
de City of London. Verkeer van triljoenen dollars dat mogelijk niet
meer onder hun controle zal vallen!
Waarom wilde Gadaffi deze ‘Gouden Dinar’..?
In 2009 is Gaddafi president van de Afrikaanse Unie, vergelijkbaar
met de EU. Hij biedt de Afrikaanse en Arabische landen een
ingrijpend voorstel, een alternatief voor de US-dollar, de
zogenaamde Gouden Dinar, met het doel onafhankelijk te zijn van
de Amerikaanse Petrodollar. Het idee valt in goede aarde bij Ben
Ali van Tunesië en president Mubarak in Egypte. Gaddafi roept kort
daarna de landen in Afrika op om een alliantie te vormen en de
Gouden Dinar de primaire munteenheid te maken als betaalmiddel
voor olie en andere hulpbronnen.
In 2011 zijn op het moment van de NAVO-bombardementen op
Libië andere Afrikaanse olielanden, met name Angola en Nigeria,
samen met het Arabische OPEC, staatsinvesteringsfondsen aan
het oprichten voor hun eigen olierijkdom. De soevereine nationale
fondsen moeten Afrika onafhankelijk maken van het koloniale
monetair beleid. Maarrr… Deze droom van de Afrikaanse landen
is een nachtmerrie voor de Westerse financiële elite.
William Engdahl: ‘Een Russisch-Chinees alternatief voor de US$,
in de vorm van goudgedekte Russische Roebels en Chinese
Renminbi of Yuan, kunnen een sneeuwbaleffect hebben op de massale uitverkoop van US-dollars. Daarmee
zou voor de VS de mogelijkheid vervallen, om oorlog te voeren op basis van het geld van andere landen’.
In dit licht is het niet verwonderlijk dat Wall Street en de City of London de door de NAVO geleide campagne
gericht tegen de “opstandige” Libische leider van harte steunen (NATO-led campaign). Engdahl vestigt de
aandacht op het zeer verdachte feit dat door de VS gesteunde Libische islamieten een ‘centrale bank in
ballingschap’ oprichten (evenals een eigen oliemaatschappij) te midden van de felle strijd tegen de regering
van Gaddafi.
Engdahl citeert Robert Wenzel, die in het Economic Policy Journal schrijft, dat hij nog nooit eerder heeft
gehoord van een centrale bank die tijdens een volksopstand wordt opgericht in slechts een paar weken tijd.
Wenzel is van mening dat dit suggereert dat er meer aan de hand is dan een paar wild loslopende
opstandelingen en dat het wijst op diepgaande invloed van derden (HIER). De bovengenoemde invloeden
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kunnen natuurlijk zeer goed de bankenreuzen van Wall Street en City of London zijn, die het idee van een
Pan-Afrikaanse munt willen elimineren. En wie is degene die áchter deze megalomane wereld zit, die
werkelijk de touwtjes in handen heeft..?Juist, het Rothschild-imperium is de enige macht, die in staat is, deze
daden te intiëren en te laten plaatsvinden..!
De redenatie is té simpel voor woorden en zoals altijd met deze
geopolitieke ‘moves’: ‘IN YOUR FACE’!.. Wanneer Gaddafi sterft,
verdwijnt ook het idee van een Afrikaans en Arabisch goudsysteem;
een systeem dat onafhankelijk kan opereren van de dollar, die nog
slechts gedekt wordt door.. OLIE.. Maar het verhaal kent nog geen
einde.
Er zijn veel verhalen in het bankwereldje en de financiële centra in de wereld, dat vanuit het Oosten een
nieuwe, door goud gedekte munteenheid in opkomst zou zijn. Een betaalmiddel, dat wereldwijd erkenning
kan en zál krijgen, en een valuta die de hegemonie van het Westen en met name de financiële Rothschildfundamenten structureel zal ondermijnen.
Deze groep staat natuurlijk onder leiding van China en Rusland. En
het is dit verborgen en uitgesproken ‘spel’, dat de werkelijk reden is
van de gecamoufleerde NAVO-EU-VS-overname van Oekraïne. Dit
vormt een compleet nieuwe uitdaging voor de monetaire
hegemonie van Amerika, aldus Engdahl.
De Rothschild’s hebben nog maar 3 centrale banken ‘te
gaan’…!
Langzaam, maar heel zeker, is het Rothschild-imperium op weg naar een monopolie. Een monopolie op het
geld van de burgers van deze wereld.. Bijna alle centrale banken van de landen in de wereld, staan onder
directe of indirecte controle van deze manipulatoren. Het gevolg is niet alleen, dat zij het overal voor het
zeggen krijgen, op financieel-economisch gebied, maar dat zij in staat zullen zijn om het bloed van de wereld
te controleren: ons geld.
De stand van zaken met betrekking tot Rothschild’s ingekapselde Centrale Banken in de wereld:
In 2000 waren de volgende 7 landen nog niet van deze familie: Afghanistan, Irak, Soedan, Libië, Cuba,
Noord Korea en Iran
In 2003 waren er daarvan nog 5 landen over: Soedan, Libië, Cuba, Noord Korea, Iran
En inderdaad, afgevallen zijn Irak en Afghanistan. Dus krijgen de aanslagen van 11 september 2001, nu vanuit financieel-economisch perspectief- ook een Rothschild-Zionistische dimensie..! (kijk naar video David
Icke, als je denkt dat dit wel érg ver gaat..! HIER)
En tot slot: in 2011 waren de volgende 3 landen nog maar buiten de invloedssfeer van het Rothschildcentrale-bank-imperium: Cuba, Iran en Noord-Korea.
Wat is een Centrale Bank eigenlijk?
Feitelijk zijn dit illegaal gecreëerde, private bankinstellingen, die eigendom zijn particulieren. Zij hebben dus
het beheer over de geldcreatie, het geldbeheer en de geldstroom in een bepaald land, door het beheren van
de lokale munteenheid. De Rothschild-familie is al ruim 230 jaar met het uitrollen van haar verstikkende
octopus-armen bezig.Door het beïnvloeden van overheden, democratisch gekozen regeringen, presidenten
en ministers. Allemaal bedoeld om het landelijke huishoudboekje en huishoudgeld TOTAAL te controleren.
En ja, dat ging gepaard met fysieke en mentale manipulatie, geweld, oorlog, moord en doodslag, corruptie
en vele MILJOENEN MENSENLEVENS.. De voornaamste oorzaak
is echter de indringende armoede die deze planeet LIJKT te
moeten overkomen. En die alléén het resultaat is van de
verwoestende Rothschild-Zionistisch-imperialisme.. De Rothschildkliek zit áchter de Europese Centrale bank in Frankfurt, die niet
voor niets op steenworpafstand staat van de oorspronkelijk
broedplaats van het Rotschild-nest in de Judengasse (HIER).
De Rothschild’s hebben een manier gevonden, om continue buiten
beeld te blijven EN op een macro-economisch niveau de wereld te
manipuleren, zonder zich te hoeven bekommeren over de microeconomische
‘kleinigheden’…
Behalve
als
door
hen
gemanipuleerde en gecontroleerde bestuurders TE VER buiten het
spoorboekje van de familie rijden. (Wil je nu eens goed lezen over
deze Rotschilds, lees dan ons artikel HIER)
Alle Arabische lentes zijn geïnitieerd van buitenaf (HIER) After the
instigated protests and riots in the Arab countries the Rothschild
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finally paved their way into establishing Central Banks, and getting rid of many leaders, which put them into
more power.
Hillary Clinton als Rothschild-zetbaas..!
Het bovenstaande toont ook aan, dat mevrouw Clinton, de zoveelste puppet-on-a-string zal zijn, die,
wanneer eenmaal verkozen tot US-president, naar de pijpen zal dansen van de financiële eisen van de
Rothschild-Zionisten. Natuurlijk ter eer en glorie van het EGO van de persoon Hillary; ze zal natuurlijk dan
worden gebruikt als ‘de eerste vrouwelijke president van de VS’.. Zodanig gemanipuleerd, dat ze zélf
kennelijk niet meer ziet, in wat voor beerput ze terecht is
gekomen.
Kijk in dat verband naar de uitgelatenheid en volstrekte
onbevangenheid, waarmee Clinton hierboven in de video de
MOORD op Gadaffi ‘viert’.. Zonder enige reden ingrijpen in
de souvereiniteit van het land Libië.. Hoezo imperialisme is
dood..? En wat het meest kwalijke is, in onze ogen, is de
deelname van de EU en de NAVO aan deze acties.. En
natuurlijk de schandalige manier waarop Clinton meent dit gedrag te mogen vertonen..
http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/gadaffis-goud-gedekte-munt-is-nog-geen-geschiedenis/

Global warming: het grootste complot ooit tegen de belastingbetaler
Dit bericht werd gepost on 31 maart 2016 by Sietse Werkman
Global warming: het grootste complot ooit tegen de
belastingbetaler
Robin de Boer 31 maart 2016
Klimaatverandering is de grootste fraude in de wereldgeschiedenis – een complot tegen de belastingbetaler
waar ieder jaar 1,5 biljoen dollar in omgaat. Iedere cent belandt in de zakken van foute figuren. Het is één
grote verspilling. Dat zegt de Britse columnist en schrijver James Delingpole.
Hij gaf afgelopen week op verzoek van de World Taxpayers Associations een speech in Berlijn over
klimaatverandering. Delingpole vindt dat belastingen voortkomen uit hebzucht, corruptie, roekeloosheid en
verspilling.
“Geld en macht geven aan de overheid is hetzelfde als whiskey en autosleutels geven aan tieners,” zei hij.
Volgens hem wordt het meeste belastinggeld verspild aan het milieu.
Regelrechte ramp
Afgelopen jaar becijferde het Climate Change Business Journal dat er ieder jaar 1,5 biljoen dollar wordt
geïnvesteerd in de klimaatindustrie. Deze hele industrie is niets meer dan een fraude, een complot tegen de
belastingbetaler, aldus Delingpole.
Hij noemt als voorbeeld windmolenparken, als onderdeel van de Duitse Energiewende. Rupert Darwall
merkte onlangs in deDaily Telegraph op dat deze Energiewende een regelrechte ramp is. In 2004 beloofde
de minister van energie Jürgen Trittin dat duurzame energie nauwelijks invloed zou hebben op de
elektriciteitsrekening.
Negen jaar later zei CDU-minister Peter Altmaier dat de Energiewende tegen het eind van de jaren 2030
zo’n 1 biljoen euro zou kosten. Het gevolg: in 2013 konden 345.000 Duitse huishoudens hun
elektriciteitsrekening niet meer betalen.
Ondertussen doden de milieuvriendelijke windturbines in Duitsland volgens één studie meer dan 200.000
vleermuizen per jaar. Waar komt het geld vandaan om de windmolens te bouwen? De belastingbetaler.
Geen enkel verschil
De windmolenparken zouden de planeet moeten beschermen tegen de catastrofale gevolgen van de door
de mens veroorzaakte global warming. Sinds 1850 is het op aarde 0,8 graden Celsius warmer geworden,
merkt Delingpole op. Hij voegt toe dat er al 18 jaar geen sprake is geweest van global warming.
“Al dat geld dat in de global warming-industrie wordt gepompt – die 1,5 biljoen dollar per jaar – gaat geen
enkel verschil maken,” zei hij. Bjorn Lomborg berekende wat de afspraken die op de klimaattop in Parijs zijn
gemaakt voor invloed zullen hebben op de wereldtemperatuur. Als alle landen doen wat ze beloofd hebben
zal de opwarming tegen het jaar 2100 zijn teruggedrongen met 0,170 graad Celsius.
“Belastingbetalers zoals u en ik betalen 1,5 biljoen dollar per jaar om de temperatuurstijging aan het einde
van deze eeuw met 0,170 graad terug te dringen,” zei Delingpole. “Het is zo dom dat het bijna lachwekkend
is. Soms vraag ik mezelf wel eens af: is de Koude Oorlog wel gewonnen door ‘de goeden’ of is dat slechts
een illusie?”
[Breitbart]
http://www.ninefornews.nl/global-warming-het-grootste-complot-ooit-tegen-de-belastingbetaler/
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Hoog tijd voor Plan B: hoe de Europese Unie en de euro nog te redden zijn
De Europese Unie kraakt in zijn voegen. Ontembare problemen stapelen zich op, en overal klinkt de
waarschuwing dat de EU uit elkaar dreigt te vallen. Is er nog perspectief? Ja, zeggen journalist Hella Hueck
en econoom Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Aan de
vooravond van het referendum waarin Nederland zich uitspreekt over het EU-handelsverdrag met Oekraïne,
schetsen ze in elf vragen (én antwoorden) het pad naar een nieuwe EU — flexibel en functioneel.
Vraag 1: Hoe diep zitten we in de shit?
Behoorlijk diep, dat ontkennen maar weinigen. De vluchtelingencrisis, de eurocrisis, de aanhoudend hoge
werkloosheid en de mogelijke 'Brexit' eisen hun tol. Wie had een jaar geleden gedacht dat het Verdrag van
Schengen ter discussie zou komen te staan en landen als Oostenrijk weer grenscontroles in zouden stellen?
Onze eigen Europese big shot Frans Timmermans vreest voor het uiteenvallen van de EU door gebrek aan
onderling vertrouwen. De bekende schrijver en journalist Robert Kaplan zegt in het Financieele
Dagblad dat Europa verbrokkeld raakt en dat het best kan dat we getuige zijn van het begin van de
neergang van de EU. Hoofdcommentator Wolfgang Munchau schrijft in de Financial Times dat desintegratie
dreigt. En het Global Risks-rapport van het World Economic Forum had afgelopen februari hetzelfde
sombere thema. Intussen hopen de belangrijkste leiders in het Europees parlement dat onze premier
Rutte als EU-voorzitter Europa gaat redden.
Achter de façade van de Europese Unie gaat een hoop geruzie en hypocrisie schuil
Maar dat hoort er allemaal bij, die ruzies en crises, zeggen sommige deskundigen. Dat laat zien dat Europa
normaal wordt. Toch krijg je, als je het nieuws volgt, een beetje de indruk dat hier met de moed der wanhoop
naar een halfvol glas gezocht wordt. Achter de façade van de Europese Unie gaat een hoop geruzie en
hypocrisie schuil.
‘Het is moeilijk een Europese beleidsmaker te vinden die echt enthousiast is over de EU. Ik heb velen van
hen off the record gesproken en was verbijsterd door hun scepsis.’ Dat schrijft de in Polen geboren jurist en
politicoloog Jan Zielonka in zijn boek Is the EU doomed?, dat twee jaar geleden verscheen en ook in ons
land veel aandacht kreeg. Hij werkte aan universiteiten in Leiden en Florence en is nu hoogleraar Europese
politiek in Oxford. Daar zoeken we hem op voor een uitgebreid gesprek, waar we wat bedrukt vandaan
komen. ‘De EU is volledig disfunctioneel geworden’, betoogt hij. ‘Het is hoog tijd voor Plan B.’
Vraag 2: Wat zit hierachter, wat zijn onze grootste problemen?
De Franse filosoof Montesquieu is met zijn scheiding der machten niet alleen een van de belangrijkste
grondleggers van onze westerse democratie, maar ook de man die geloofde dat meer handel ons vrede zou
opleveren. ‘Twee naties die met elkaar handelen, worden wederkerig afhankelijk van elkaar; de een heeft
een belang om te kopen en de ander om te verkopen.’ Ook de grondleggers van Europese integratie, zoals
Jean Monet en Robert Schuman, geloofden daarin: een gemeenschappelijke markt zou vrede waarborgen.
Maar het belangrijkste gedachtegoed waar de unie op is gebaseerd, voldoet in de 21ste eeuw niet meer.
Volgens N. Turkeler Isiksel, hoogleraar aan Columbia University, is de droom van 'commercial peace'
voorbij. De eurocrisis heeft laten zien dat landen binnen de Unie niet gelijkwaardig worden als ze meer met
elkaar handelen. Ze groeien zelfs uit elkaar. Zo werd Griekenland ongenadig hard geraakt door de
onwrikbare hervormingsagenda waar Duitsland op hamerde.
En als we alle handelsbarrières met elkaar hebben geslecht, waar doen we het dan eigenlijk nog voor?
‘Zolang de Europese Unie niet meer is voor z'n burgers dan een gelegenheidshuwelijk – een unie voor de
rijkeren, maar niet voor de armeren – zal elke nieuwe economische crisis het voorbestaan van de EU in
twijfel trekken’, schrijft Turkeler Isiksel. De Turkse politicologe pleit voor een veel breder debat dan het
economische: we moeten het hebben over waarden als vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid.
Het zijn woorden die je niet meteen te binnen schieten als je naar de deal kijkt die de EU nu gesloten heeft
met Turkije over het verdelen van vluchtelingen. De EU verkoopt met de overeenkomst zijn ziel, schrijft
commentator Wolfgang Münchau in de Financial Times. ‘Als de EU niet meer het morele gelijk aan zijn zijde
heeft, moeten we niet verbaasd zijn dat mensen zich afvragen waar de EU voor staat en waarom we de EU
nodig hebben.’
Gelijkheid en rechtvaardigheid. Het klinkt allemaal wat soft, maar het is de kern waar het volgens Jan
Zielonka binnen Europa om draait: we moeten een nieuwe manier vinden om welvaart te herverdelen en
investeringen te doen. ‘Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Het lukt een land als Italië ook nog steeds niet met
een heel rijk noorden en een arm zuiden. Maar vergeet niet: de Europese landbouwpolitiek was in eerste
instantie vooral bedoeld als sociaal beleid. Met landbouwsubsidies moesten de boeren ontzien worden die
steeds harder internationaal moesten concurreren.’
‘Democratie speelt zich niet meer alleen maar af in het parlement, maar op sociale netwerken’
Zielonka wijst er ook op dat de EU niet weet in te spelen op de gevolgen van de internetrevolutie. Internet
heeft de laatste twintig jaar alles beïnvloed: financiële transacties zijn met een druk op de knop gedaan. Je
kunt met je bedrijf de hele wereld bedienen door een webshop. Ook de democratie verandert van gedaante
door digitalisering. Het succes van de Duitse AfD partij en de aandacht van GeenPeil voor het referendum
over Oekraïne zijn mede te danken aan internet. Mensen informeren zich buiten de traditionele
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mediapartijen om. Zielonka: ‘Democratie speelt zich niet meer alleen maar af in het parlement, maar op
sociale netwerken.’ (zie ook dit artikel op Vox.com).
Jan Roos, een van de initiatiefnemers van GeenPeil.
Zielonka windt zich op over het gebrek aan democratische legitimatie van het
Europese parlement. ‘Toen ik hoorde dat Juncker was "gekozen" op basis van een
uitslag met de laagste opkomst ooit, wist ik niet of ik moest lachen of huilen.’ Maar er
is volgens hem nog iets veel fundamentelers aan de hand: ‘De internetrevolutie heeft
ook onze economie op z'n kop gezet. We leveren meer en meer diensten. De
verliezers zijn de werknemers uit de industrie. Het zijn de megasteden die juist
profiteren van deze groei.’
Volgens Zielonka moeten we toe naar een heel andere manier van
samenwerken binnen Europa. Hoe? ‘Het huidige model van
integratie is volledig gebaseerd op de macht van lidstaten. Als we
het hebben over modernisering en groei, moet je ook Londen of de
haven van Rotterdam er bij betrekken. Zo'n 80 procent van de groei
komt uit steden of regio's zoals de Randstad. Die steden sluiten we
nu uit, terwijl een ministaatje als Letland wel een plek aan tafel
heeft. We moeten naar functionele samenwerking die grenzen
overstijgt. Ik noem dat "chaotisch pluralisme". Als je van bovenaf naar de kaart van Europa kijkt, zie je alle
landen en hun territoriale grenzen. Maar dat is maar één manier om er naar te kijken. Als de EU niet
verandert, zullen in de achtertuin van Europa andere samenwerkingsverbanden opbloeien en maakt de EU
zichzelf overbodig.’
Vraag 3: Ik word nu al depressief. Mag ik eerst even een muziekje?
Vraag 4: Zo erg kan het niet zijn. Wat is er dan mis met de euro?
Europa was een convergentiemachine waarin de economische verschillen tussen landen kleiner werden —
totdat de euro werd ingevoerd. Dat schrijft de Wereldbank in zijn vier jaar geleden verschenen Golden
Growth-rapport. Er is iets vreselijk misgegaan. De bedoeling was dat we in de eurozone allemaal van de
euro zouden profiteren en dat landen dankzij de gemeenschappelijke markt en munt economisch meer naar
elkaar toe zouden groeien. Het tegendeel is gebeurd.
De landen die de euro lanceerden, zijn economisch nu verder van elkaar verwijderd dan toen de munt
geïntroduceerd werd
Dat schrijft een van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank (ECB).
Die kwam een half jaar geleden met een studie waarin zij zich 'teleurgesteld' toont dat de landen in de
eurozone economisch niet naar elkaar zijn toegegroeid (convergentie). De landen die de euro lanceerden,
zijn economisch nu verder van elkaar verwijderd dan ze waren toen de munt geïntroduceerd werd, zegt de
ECB. En dat gaat in tegen de veronderstelling dat de achterblijvers langzaam bij zouden trekken, constateert
de centrale bank:
Zoals de figuur laat zien, groeiden tot de crisis van 2008
Griekenland en Spanje sneller dan de rest van de eurozone. Maar
in de jaren daarna is die convergentie snel ongedaan gemaakt door
de recessie in deze landen. Bij Portugal moet je goed zoeken om
überhaupt een periode van convergentie te vinden. En Italië
presteerde gedurende bijna de hele periode onder het niveau van
het gemiddelde van de eurozone, met grotere verschillen binnen de
eurozone (divergentie) tot gevolg. Duitsland, dat met de hereniging
van west en oost een huzarenstukje uithaalde met hoge kosten, strompelde de euro binnen. Maar het
land floreert nu met een volgens de Europese regels veel te groot handelsoverschot (net als Nederland),
dalende werkloosheid en een historisch begrotingsoverschot.
De officiële positie van ons land was altijd dat de Europese integratie een gevolg moest zijn van
economische convergentie en niet andersom
De officiële positie van ons land was altijd dat de Europese integratie een gevolg moest zijn van
economische convergentie. Dat mocht niet worden omgedraaid. Maar toen tijdens de Europese top van
Maastricht in december 1991 werd besloten dat de Europese en Monetaire Unie (EMU) 1 januari 1999
onherroepelijk zou ingaan en dat de euro per 1 januari 2002 zou worden ingevoerd, werd onze regering
daardoor overvallen. Dat schrijft historicus Mathieu Segers in zijn prijswinnende boek 'Reis naar een
continent: Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden', waarvoor hij diep in de archieven dook.
In Maastricht werden weliswaar convergentiecriteria afgesproken waar landen aan moesten voldoen, maar
velen (onder wie, in 1997, ook 70 Nederlandse economen) waarschuwden dat die geen garantie vormden
voor een convergentie van de reële economie. Toen puntje bij paaltje kwam, werd de economische
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convergentie tussen landen binnen de EU ondergeschikt gemaakt aan hoe de ECB vorm zou moeten krijgen
en door op voorhand al te bepalen wanneer de EMU van start zou gaan – convergentie of niet.
Maastricht, bakermat van de euro.
Nederland deed mee. En hoe. Wat zich bij de totstandkoming van
de euro allemaal precies heeft afgespeeld, zal vermoedelijk nog
lang een geheim voor ons blijven. De archieven blijven 30 jaar
dicht, dus historici moeten wachten voordat ze alle documenten
mogen bestuderen. Misschien komt er eerder een parlementaire
enquête, maar ook dan wordt het lastig om de feiten boven tafel te
krijgen omdat andere landen hun archieven ook 30 jaar of zelfs
langer (Frankrijk) dichthouden. Wat we weten, is dat Nederland
over zijn bezwaren heenstapte. Het nieuwe EU-verdrag werd
feestelijk in ons land ondertekend. Onze toenmalige premier Ruud
Lubbers mocht, in de woorden van Mathieu Segers, 'schitteren op zijn eigen feest, als Macher van Europese
allure'.
De critici en sceptici hebben in elk geval gelijk gekregen met het punt dat er geen enkele garantie was dat
verschillen tussen de eurolanden kleiner zouden worden. We hebben geen convergentie gekregen, maar
divergentie, zegt dus ook de ECB.
Vraag 5: Maar zitten we in de ellende dankzij de euro?
Allereerst misschien een geruststelling: de wereld van voor de introductie van de euro was verre van perfect.
Van het ene op het andere moment werd in die dagen bijvoorbeeld de lire of de peseta gedevalueerd. Dan
waren onze Nederlandse producten ineens duurder voor het buitenland, terwijl de olijfolie uit Italië of Spanje
voor ons goedkoper werd.
‘Grote wisselkoerseffecten hebben grote economische kosten’, schrijft econoom en Financial Timesjournalist Martin Sandbu in Europe's Orphan: The future of the euro and the politics of debt. Internationale
handel wordt door grote wisselkoerseffecten ontmoedigd en het rendement op investeringen wordt onzeker.
‘Een plotselinge devaluatie of appreciatie van een munt kan een gezond ondernemersplan meteen in de
prullenbak doen belanden. De kosten die mensen moeten maken om zich in te dekken tegen
valutaverschillen (hedgen) zijn hoog. Je hebt niet per se een muntunie nodig om met elkaar te handelen,
maar het helpt wel.’
'Je hebt niet per se een muntunie nodig om met elkaar te handelen, maar het helpt wel’
De roep om uit de euro te stappen zwelt de laatste jaren vaak aan met het argument dat we de soevereiniteit
terug willen over ons monetaire beleid. Ook wij pleiten voor het herstellen van de nationale autonomie (zie
verderop, in vraag 8). Maar we moeten niet het beeld romantiseren van Nederland dat zelf bepaalt hoe de
wereld rolt. President Duisenberg van de De Nederlandsche Bank kwam altijd vrijwel direct na de Duitse
Bundesbank met zijn rentebesluit, dat ook toen invloed had op onze pensioenen en spaartegoeden. ‘Dit
leverde hem in Frankrijk de bijnaam Monsieur Cinq Minutes op: als de Duitsers een rentewijziging
doorvoerden, deed hij meestal kort daarop hetzelfde.’ En we hebben internationaal nu eenmaal te maken
met grote machtsblokken die in dollars, yen of yuan handelen. Een kleine munt als een gulden
kapotspeculeren, zoals investeerder George Soros deed met het Britse pond in jaren '90, is een stuk
makkelijker dan een gemeenschappelijke munt wegspelen.
Toch is een grote verwachting die we toen hadden, niet uitgekomen. ‘De hoop was dat landen die achterop
liepen binnen Europa wel gedwongen zouden worden te investeren in het verhogen van hun
arbeidsproductiviteit om langetermijngroei te garanderen, nu ze niet meer de "quick fix" van een devaluatie
van hun munt tot hun beschikking hadden’, memoreert journalist Martin Sandbu. Dat is veel te weinig
gebeurd. Het is het grote probleem van Europa: hoe blijven we genoeg groei realiseren om onze
welvaartsstaat in stand te houden met een bevolking die steeds meer vergrijst?
De euro heeft de pech gehad te worden geboren in de grootste kredietbubbel aller tijden, schrijft Sandbu.
Zuidelijke landen konden door de euro goedkoper lenen dan daarvoor. Banken namen het risico te
goedkoop uit te lenen. En overheden (niet alleen in Europa; de crisis ontstond in de VS) deden te weinig om
de financiële sector te reguleren. Maar wie het ontwerp van de euro de schuld geeft voor de verkeerde prijs
van krediet, verwart nationaal falen met nationale onmacht, zegt Sandbu. Overheden hadden genoeg
autonomie om uit zichzelf banken hogere kapitaaleisen op te leggen. Of om in te grijpen op de huizenmarkt.
Voordat de kredietcrisis uitbrak, waarschuwde het IMF al dat de huizenprijzen in Nederland 30 procent te
hoog waren. Omdat burgers zo goedkoop konden lenen, werden de huizenprijzen opgedreven. Maar de
regering deed pas iets ter inperking van de hoeveelheid die je mag lenen voor een hypotheek, nadat de
huizenmarkt in elkaar geklapt was.
Het beleid van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hebben de crisis de eerste jaren
zelfs verergerd. De Europese Centrale Bank kwam erg laat met beleid om groei aan te jagen, en maakte
geld lenen voor bedrijven en consumenten zelfs duurder door de rente in 2011 twee keer te verhogen.
Nationale overheden gingen banken redden voor miljarden, waardoor de rekening niet bij de
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aandeelhouders van de banken kwam te liggen, maar bij ons allemaal — de belastingbetalers. Vervolgens
gingen die landen — waaronder Nederland — bezuinigingsprogramma's doorvoeren: die hebben ons in
Europa in 2013 bijna 8 procent groei gekost.
Het lukte bovendien niet het taboe te doorbreken dat schulden soms moeten worden afgeboekt – even hard
huilen, verlies nemen en weer doorgaan. Dat zien we aan de nog steeds slopende discussie over
schuldvermindering voor Griekenland. Daardoor blijven de aflossing van schulden (en de rentebetalingen
daarover) drukken op de begroting van een land, en dat veroorzaakt ook veel chagrijn bij de regeringsleiders
in de eurozone onderling. Het is moeilijk de kosten van samenwerking gebaseerd op wantrouwen in geld uit
te drukken, maar goed doet het de Europese samenwerking in elk geval niet.
Het is, samenvattend, populair de euro van alles de schuld te geven. Maar als we binnen Europa – de EU en
nationale overheden – een ander beleid hadden durven voeren, had Europa er heel anders uit kunnen zien.
Vraag 6: Hebben we te veel soevereiniteit overgedragen?
Ja, wij denken van wel. Meer centralisering en overdracht van bevoegdheden zal aan Europa meer schade
toebrengen dan problemen oplossen. De EU kan nationale staten niet vervangen. Het is een
samenwerkingsvorm om uitdagingen aan te gaan die landen op zichzelf niet effectief kunnen oplossen in
een geglobaliseerde wereld.
De ECB pakt steeds meer een politieke rol
De EU moet daarom ook niet proberen met een Europees Parlement zelf een directe relatie op te zetten met
de burger, maar dat aan lidstaten overlaten. Dat zegt Dieter Grimm, een voormalig rechter van het
Constitutionele Hof in Duitsland, in het boek Na de storm: Hoe we de democratie in Europa kunnen redden.
De uitvoerende en rechterlijke instanties, de Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn
verzelfstandigd en staan 'tegenover de democratische processen in de lidstaten en in de EU zelf'.
Grimm werkte mee aan het Verdrag van Maastricht, dat nu bijna 25 jaar geleden is afgesloten. Van de
oorspronkelijke gedachte zijn we ver afgedreven: ‘In de oorspronkelijke opvatting van de Europese integratie
was dat niet voorzien. Beslissingen over de richting die Europa in het algemeen diende in te slaan en over
de Europese wetgeving, lagen enkel in handen van de Raad, waarin de lidstaten vertegenwoordigd waren
en die unaniem moest beslissen. Geen enkele lidstaat kon bijgevolg worden onderworpen aan Europese
voorschriften die het land eerder niet had goedgekeurd. De Commissie en het Hof mochten het recht dat
door de lidstaten uitgevaardigd was, enkel handhaven, en niet vormgeven.’
De Europese Unie heeft haar bevoegdheden enorm uitgebreid. Handelsverdragen worden afgesloten door
de Europese Commissie. De Europese Centrale Bank ziet erop toe dat onze banken financieel stabiel
genoeg zijn. De ECB pakt steeds meer een politieke rol met zijn beslissingen om de Europese economie
draaiende te houden. De rente naar 0 procent. Voor tientallen miljarden per maand schuldpapier opkopen.
Wie snapt het nog en wie houdt toezicht op de ECB? ‘Geef mij mijn economie terug! Een die ik begrijp. Een
met marktwerking, vraag, aanbod’, schreef presentator Roland Koopman in een column. Draghi roept de
politiek al tijden op meer te doen om de Europese economie aan te jagen. Maar terwijl geld lenen voor
overheidsinvesteringen zo ongeveer gratis kan, doen de Europese overheden dat niet omdat er Europese
uniforme regels zijn die verbieden dat onze staatsschuld boven een bepaald percentage komt.
Maar zonder verdere centralisering, algemeen geldende regels en gelijkschakeling van economisch en
fiscaal beleid is de Europese Unie gedoemd uit elkaar te vallen, horen we van de eurocraten. Met een
beroep daarop kwamen in de zomer van 2015 de vijf presidenten van Europa – Juncker, Dijsselbloem, Tusk,
Draghi en Schulz – met een rapport met verdergaande nieuwe plannen. Zij willen uiterlijk in 2025 een 'diepe
Economische en Monetaire Unie (EMU)' bereikt hebben, waar EU-lidstaten die de euro nog niet hebben,
zich dan ook bij kunnen aansluiten.
Martin Schulz, Jeroen Dijsselbloem, Jean-Claude Juncker en Donald Tusk: vier van de vijf 'presidenten van
©
Europa'. ANP/Olivier Hoslet
Ons wordt door de vijf presidenten een proces van 'opwaartse
convergentie' beloofd dat tot meer 'sociale cohesie' moet leiden.
Daarvoor is het volgens de vijf nodig de loonvorming over grenzen
heen te harmoniseren, en nationale overheden minder te zeggen te
geven over hun eigen nationale begroting en economisch beleid.
Als u dit verhaal wantrouwt, bent u niet de enige — dat doen wij
ook. Bij de invoering van de euro was ons ook al een sociaal
Europa beloofd met minder verschillen tussen de lidstaten, en het
tegendeel is gebeurd (zie vraag 4).
Iedereen kan zien dat er onvoldoende draagvlak is voor nog meer overdracht van bevoegdheden aan
Brussel en de ECB, en het verder inperken van de zeggenschap van nationale electoraten, parlementen en
regeringen over hun eigen economisch en sociaal beleid. Steeds meer mensen in Europa willen dat niet of
hebben daar geen vertrouwen in. Stappen naar meer integratie kunnen daardoor juist een dynamiek op
gang brengen die niet tot meer integratie, maar tot meer desintegratie leidt, waarschuwt Jan Zielonka.
Vraag 7: Moeten we niet gewoon uit de euro, en een muur om ons land zetten?
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Nou nee, dat lijkt ons een slecht idee. We discussiëren geregeld, wat de euro betreft, over de vraag of we er
destijds aan hadden moeten beginnen, maar dat is toch echt een gepasseerd station. Niemand kan overzien
wat de gevolgen zijn als de euro uit elkaar zou klappen, en we herinneren ons geen geloofwaardige plannen
voor een geordende ontmanteling van de euro. Als we de geschiedenis als leidraad nemen, dan zijn het juist
de sterke, en niet de zwakke landen die een gemeenschappelijke munt opblazen. Dat zou dus Duitsland
moeten zijn. Dat land wordt dan ongetwijfeld heel snel gevolgd door Nederland en Finland, en die landen
vormen dan misschien samen met andere landen een noordelijke munt – de neuro. Zeg nooit nooit, maar
wees reëel: hoe waarschijnlijk is dat?
We zagen bij vraag 5 al dat, bij het managen van de euro, grote fouten gemaakt zijn door de ECB en de
Europese technocraten en beleidsmakers. We zagen ook dat een andere benadering mogelijk is. Er zijn
daarnaast voorstellen om de euro te hervormen. Zo bedacht onze landgenoot André ten Dam The Matheo
Solution (TMS), een flexibel monetair systeem waarin de euro blijft bestaan, maar zich aanpast aan
verschillende snelheden in Europa. En de bekende Nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz komt in
september met een nieuw boek over de euro waarin hij voorstellen doet voor 'een systeem waarin
verschillende landen of blokken binnen de eurozone hun eigen "euro" kunnen hebben met aanpasbare
pariteiten'. Of deze voorstellen hout snijden, kunnen we niet gelijk beoordelen. Maar we denken dat er alle
reden is om eerst een serieuze discussie over dit soort mogelijkheden te voeren, voordat we eventueel het
eurokind met het badwater weggooien.
Zelfs met een muur om ons land en een dak erbovenop, zouden er veel grensoverschrijdende zaken en
problemen zijn
Wie denkt of claimt, breder dan alleen de euro, dat het paradijs binnen handbereik ligt als we ons maar meer
afschermen van de rest van Europa en de wereld, droomt of draait zichzelf en anderen een rad voor ogen.
Er zijn veel zaken die binnenlands geregeld kunnen en moeten blijven worden. Maar zelfs met een muur om
ons land en een dak erbovenop, zouden er veel grensoverschrijdende zaken en problemen zijn die we
samen met andere landen moeten regelen. Immigratie in goede banen leiden, aanpak van terrorisme, onze
energievoorzienig duurzaam maken. Dat hoeft niet altijd in het kader van de EU te gebeuren en ook niet
altijd met de EU als geheel (zie ook vraag 10 en 11). We kunnen daar flexibeler mee omgaan. Maar het
moet wel gebeuren.
We doen bovendien geen recht aan de geschiedenis als we zaken waar we het niet mee eens zijn, aan
'Brussel' wijten, of aan 'Europa'. Politici proberen daar nog weleens mee weg te komen, maar we zijn niet
militair bezet door Europa. Nederlandse premiers, ministers en ambtenaren beslissen mee over alle
belangrijke zaken. Centrale bankiers, inclusief de onze, hebben de euro tot in detail uitgedacht. En
Nederland staat net als onder meer Finland bekend als hardliner in euroland als landen meer budgettaire
ruimte willen of hun schulden willen herstructureren. Vraag maar na in Griekenland.
Vraag 8: Oké, duidelijk: we moeten dus meer integreren en centraliseren?
Hier zit meteen het probleem: met integreren wordt meestal centraliseren bedoeld. Integreren is soms
wenselijk en nodig, mits dat gebeurt op basis van vrijwilligheid en wederzijdse belangen. Meer integratie als
chantagemiddel inzetten omdat de EU anders in elkaar stort, is een gevaarlijke weg die we niet moeten
inslaan. En we moeten ook af van de afschuifmaniertjes van politici die roepen dat iets 'van Brussel nou
eenmaal moet'.
We moeten op zoek naar een andere manier van samenwerken. Een manier van samenwerken die ook
meer tegenwicht biedt aan Duitsland, zeggen we Martin Sandbu na: anders wordt Europa straks een
German Europe. Samenwerking die juist ruimte laat aan eigen, nationaal beleid: we moeten de diversiteit
binnen Europa uitbuiten in plaats van tegengaan: ‘Een groot probleem van gecentraliseerd beleid is dat er
minder ruimte is voor experimenteren, waar anderen van kunnen leren.’ De EU heeft in de crisis een pad
uitgestippeld dat neerkomt op het versterken van de concurrentie door de lonen laag te houden — zoals
Duitsland dat deed aan het begin van de 21ste eeuw. Dat land werd concurrerender ten opzichte van het
buitenland, maar bedrijven investeerden minder in de Duitse economie en de lonen stagneerden lange tijd.
Don't try this at home! Landen moeten aangemoedigd worden zelf met groeidiagnostiek te bepalen waar de
belangrijkste obstakels voor groei zitten, en daar dan iets aan kunnen doen.
En waarom zouden we niet stimuleren dat er zuidelijke euro-obligaties komen? De weerstand van Duitsland
tegen euro-obligaties is altijd groot geweest, want als je samen schuldpapier uitgeeft, wordt de rente op die
schuld een gemiddelde van de rente in alle landen die meedoen. Dat zou voor kampioen Duitsland een
hogere rente kunnen betekenen. Maar dat hoeft Frankrijk, Italië, Spanje en nog een paar andere eurolanden
er niet van te weerhouden samen schuldpapier uit te geven. Investeerders lopen misschien iets meer risico
dan bij Duitse obligaties (wellicht samen met Nederland en Oostenrijk), maar vangen daar ook een hogere
rente voor (de denktank Brueghel deed hier al eens een voorstel voor).
Wie zijn zinnen heeft gezet op verdere centralisering en uniformering, zal roepen dat Europa dan in twee
delen uit elkaar zou kunnen vallen. Wij zeggen: binnen het huidige Europese bestel is veel meer eigen
beleid en experimenteren mogelijk en nodig. We moeten durven uitvinden of dat werkt, om weer vooruit te
komen. Laten we niet in het frame stappen dat er geen alternatief is tussen meer centraliseren of de boel
laten klappen.
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Vraag 9: Maar als we dat niet doen, stort de euro toch in elkaar?
Nee hoor, verder centraliseren zoals de vijf presidenten willen, is helemaal niet nodig om de euro overeind te
houden. Sterker nog: er is veel dat daartegen pleit. Er is onder de bevolking volstrekt onvoldoende draagvlak
voor. En als verschillende landen andere keuzes maken en naar eigen voorkeur beleid op maat uitproberen,
kunnen we daar allemaal beter van worden én van leren. Daar is ook alle reden toe: erg succesvol is het
beleid van de Europese Commissie en ECB niet geweest de afgelopen jaren, om het zachtjes te zeggen.
Dat verdere centralisering en overdracht van nationale bevoegdheden niet nodig zijn, en contraproductief,
zeggen ook leidende internationale economen. Een van de bekendste is Barry Eichengreen, die in
december nog het jaarcongres van de Nederlandse economenvereniging KvS toesprak. In een interview
in het Financieele Dagblad na afloop van die lezing zei hij dat het geen zin heeft 'landen vanuit Brussel
allerlei begrotingsopdrachten te geven. De criteria die Maastricht stelt aan overheidstekorten en -schulden
kunnen van tafel. Voor een stabiele eurozone is het noodzakelijk dat het begrotingsbeleid teruggegeven
wordt aan de hoofdsteden.'
'Voor een stabiele eurozone is het noodzakelijk dat het begrotingsbeleid teruggegeven wordt aan de
hoofdsteden'
De belasting-inning en publieke uitgaven van een land zijn bovendien nauw verbonden met zijn nationale
cultuur en geschiedenis, schrijft Eichengreen in een stuk samen met econoom Charles Wyplosz. Dat is
fundamenteel. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een historie om eigenhuizenbezit fiscaal te stimuleren
en is lenen voor je eigen huis heel normaal. In landen als Spanje word je geacht je eigen geld mee te
brengen. In Nederland is de leencultuur aan banden gelegd omdat het de prijzen opdreef. In Spanje, waar
de economie de crisis nog lang niet te boven is, zou de regering best kunnen overwegen verantwoorde
leningen voor een eigen huis te stimuleren.
Vraag 10: We zijn nog even EU-voorzitter. Waar moet Nederland dus op inzetten?
‘Gebrek aan visie? Ik zie het niet’, grapte Mark Rutte op het Correspondents' Dinner afgelopen februari. Wij
moesten er wel om lachen. De roep om de fameuze stip op de horizon en consistent beleid is groot vanaf de
zijlijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Politici moeten subtiel laveren tussen het behartigen van (inter)nationale belangen en tegelijkertijd de achterban tevreden houden. En altijd doemt weer een onvoorziene
crisisijsberg op waar omheen gezeild moet worden. Hoe beslissen we binnen Europa hoe we de
vluchtelingenstroom eerlijk verdelen met elkaar? Willen we een deal sluiten met Turkije, en op wat voor
voorwaarden dan? We lezen in de media dat alle 28 lidstaten de Europese delegatie een mandaat tot
onderhandelen hebben gegeven. Want zo werken we formeel binnen Europa. Maar de werkelijkheid laat
zich slecht in procedures vangen. Wat is dat mandaat dan precies? Dat is nergens terug te lezen.
Groepsfoto van de Nederlandse regering met de
Europese Commissie ter ere van het EU©
voorzitterschap. ANP/Jerry Lampen
De werkelijke besluitvorming is chaotisch en informeel.
Het zijn de regeringsleiders die in verschillende
formaties naar een oplossing zoeken. Achter de
schermen wordt het echte spel gespeeld, waarbij
nationale belangen schoorvoetend, stampvoetend en
soms met het mes op de keel moeten worden uitgeruild
om tot een oplossing te komen. De premier van
Hongarije, Victor Orban, zei het voorafgaand aan de vluchtelingentop ronduit hardop: ‘We zullen de
belangen van Hongarije verdedigen. Voor de rest... we zien wel.’
De vluchtelingencrisis heeft vele pragmatische, donkere kanten, maar is tegelijkertijd het feest van de
democratie in Europa. De raad van regeringsleiders is dé plek waar alle 28 democratisch gekozen
regeringsleiders samenkomen, ruziemaken en compromissen sluiten. Ze voelen allemaal de publieke opinie
in hun nek hijgen. Zo bestaat ook in Nederland grote weerstand tegen het akkoord. Premier Rutte zet in op
het meest haalbare: improviseren moet, niets doen is geen optie. De vraag stellen of het altijd mooi is wat er
uitkomt, is hem beantwoorden. Nee dus: dat krijg je met zo'n diversiteit aan belangen en opinies.
Een van de belangrijkste principes voor het werk van de EU is subsidiariteit: de EU moet alleen die taken
uitvoeren die niet op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd. Die regel is het afgelopen decennium naar
de achtergrond verdwenen. Maar de eigen beleidsruimte van lidstaten moeten we blijven agenderen en
borgen. Eerst vielen we van onze stoel toen Jeroen Dijsselbloem ineens zei dat hij zelf ook niet zoveel
begrijpt van de Europese begrotingsregels voor het structureel tekort, en dat de regels soepeler moeten.
Had juist hij niet met zijn strikte interpretatie van die regels Griekenland het vel over de oren getrokken?
Maar met moraliseren komen we niet heel veel verder. Onder aan de streep is het goed dat wordt ingezien
dat een regel waar al langer kritiek op was, ook vanuit het CPB, in de prullenbak verdwijnt. Dat heet lerend
vermogen, en dat is cruciaal als we vooruit willen komen.
De eigen beleidsruimte van lidstaten moeten we blijven agenderen en borgen
En als we dan toch vanaf de zijlijn aan het roepen zijn: nodig, als EU-voorzitter, de Fransen een keer uit voor
een broodje zalm. Op het Elysée is het stil over Europa. Te stil. President Hollande is in de
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vluchtelingencrisis nergens te bekennen. Frankrijk heeft normaal gesproken een leidende rol in militaire
operaties. Dat de Duitse minister van Defensie een NAVO-missie naar de Egeïsche Zee organiseert om
mensensmokkelaars tegen te houden, is een teken aan de wand. Want een Europese Unie zonder een
actieve rol van Frankrijk, is een Unie die niet in balans is.
Vraag 11: Kunnen jullie nog even voor me samenvatten hoe het nu verder moet?
De Europese Unie uit elkaar laten vallen en de euro opblazen, of nog meer nationale bevoegdheden
uithollen en overdragen aan technocraten in Brussel en in Frankfurt? Dat is de keus die ons vaak wordt
voorgehouden: zal ik uw arm eraf hakken of uw been? Het is was ons betreft hoog tijd met die chantage te
stoppen en serieus naar het alternatief te gaan kijken. Paus Franciscus — we citeren hem niet dagelijks —
zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement terecht dat 'de grote ideeën die ooit Europa
inspireerden, hun aantrekkingskracht lijken te hebben verloren, en vervangen zijn door bureaucratische
technicaliteiten en instituties'. De 'nieuwe' derde optie die bestaat voor Europa, is kort samen te vatten:
eenheid in verscheidenheid. In een tijd waarin goederen en diensten steeds meer op maat kunnen worden
gemaakt, past geen Europese Unie die pluriformiteit en diversiteit tussen lidstaten als een probleem ziet, en
begrotingsbeleid en fiscaal beleid steeds meer wil uniformeren en centraliseren. Het contrast kan niet
sterker: terwijl Mercedes een deel van zijn robots door mensen vervangt om maatwerk te kunnen leveren,
willen de vijf presidenten van Europa de keuzevrijheid van nationale staten inperken door het
begrotingsbeleid en fiscaal beleid aan steeds strakkere technocratische regels te binden. Martin Sandbu
heeft het weinig vleiend over de technische staf van de 'overlordship of creditors'. Europa raakt, denken wij,
steeds verder in de problemen zonder meer nationale autonomie en zelfbeschikking en meer ruimte voor
nationale keuzes en beleid. Onder de bevolking van veel lidstaten erodeert het enthousiasme voor Europese
instellingen en verdere politieke integratie. En het weinig succesvolle economische beleid in de eurozone is
een extra argument voor meer experimenteren en diversiteit, en voor meer ruimte voor landen om een eigen
koers te proberen — daar kunnen we dan allemaal van leren. Maar dan maken landen zoals Italië en
Griekenland er meteen weer een potje van, zul je misschien denken. Martin Sandbu mailt ons het volgende
als we hem dit dilemma voorleggen: ‘Natuurlijk kunnen nationale politici een slecht economisch beleid
uitvoeren. Net als uiteraard politici of technocraten belast met eenstemmig pan-Europees beleid. Maar dat
zouden we niet automatisch als een gezamenlijke kwestie moeten zien. Als de Griekse kiezer, of de
Nederlandse, een regering zou kiezen met een beleid dat tot een geringe economische groei leidt, wat dan
nog? Wij kunnen wel denken dat ze het mis hebben. We kunnen klagen over het resultaat. (Wij kunnen het
ook mis hebben.) Maar dat is in wezen een zaak tussen de regering en de bevolking van het desbetreffende
land.’ ‘We hoeven’, gaat hij verder, ‘niet te verwachten dat de monetaire unie iedereen even rijk maakt, noch
te denken dat de euro dat nodig heeft voor zijn bestaansrecht. De euro zal in feite meer bestaansrecht
hebben als hij zich beter aanpast aan nationale democratische keuzes, die van land tot land zullen
verschillen.' 'De euro zal meer bestaansrecht hebben als hij zich beter aanpast aan nationale democratische
keuzes' Allemaal leuk en aardig, horen we soms als het functioneren van de EU en de eurozone ter
discussie worden gesteld, maar zolang je geen uitgewerkt alternatief hebt, kun je beter je mond houden. Om
de discussie dood te slaan en het denken te stoppen, is dat een methode waar we niet van onder de indruk
zijn. Een compleet alternatief voor een project dat al zo lang loopt en waar zo veel geld en macht en posities
en ego's en reputaties mee verbonden zijn, bedenk je niet op een namiddag met een paar mensen. We zijn
tijdens onze zoektocht wel een paar kernelementen voor zo'n andere benadering tegengekomen.
We moeten het niet alleen over staten hebben, maar ook over steden, regio's, professionele organisatie en
NGO's, want die vormen ook grensoverschrijdende netwerken. Integratie en samenwerking moeten daarom
niet langer hiërarchisch benaderd worden, maar 'polycentrisch': er zijn meerdere plaatsen en niveaus waar
samenwerking vorm krijgt. Europese samenwerking kan geen verticale piramide (meer) zijn met een
almachtig centrum (in Brussel), zegt Zielonka: denk eerder aan horizontale cirkels. Anders gezegd: we
hebben op alle niveaus samenwerking en bestuur nodig dat past bij een netwerksamenleving.
Zielonka pleit ook voor functionele, in plaats van territoriale samenwerking. In ons gesprek met hem,
verwijst hij naar de doctrine van de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld: ‘De
missie bepaalt de coalitie.’ Om een voorbeeld te geven uit het boek van Martin Sandbu: we moeten
aanmoedigen dat landen die bijvoorbeeld samen staatsobligaties uit willen geven, dat gaan doen zonder op
de hele EU te wachten. Andere landen kunnen dan kijken hoe dat loopt en zich er later wellicht bij
aansluiten. En zo kunnen ook op allerlei andere thema's coalities van landen ontstaan die gaan
samenwerken.
Flexibel, pluralistisch, divers, nationale keuzes… het zijn geen woorden die we horen als het over Europese
samenwerking gaat. Dat moet echt anders, want in de wereld van nu kunnen we het niet stellen zonder
grensoverschrijdende samenwerking. En het Europese project verkeert in een diepe crisis; doormodderen is
wat ons betreft veel te riskant. ‘Om de spanning uit het systeem te halen kun je twee dingen doen’, schrijft
Luuk van Middelaar in Na de storm, het boek waarover we het eerder hadden. ‘De eenheidsmunt afschaffen
of de nationale democratie opheffen. Het zal allebei niet gebeuren.’ We zijn daar niet zo zeker van. Des te
meer reden om, voor het ontwikkelen van andere, nieuwe vormen, te hopen op veel initiatief, denkkracht en
energie.
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Over de auteurs: Hella Hueck is freelance journalist en presentator bij onder meer RTL Z en
Toekomstmakers. Robert Went is econoom bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR). Dit artikel is eerder gepubliceerd opwww.rtlz.nl.
Lees verder - https://www.ftm.nl/artikelen/plan-b-eu

Tikkende jeugdtijdbom in Noord Afrika en Midden Oosten (video)
De wereld is voor wat betreft bevolkingsgroei de komende 50 jaar
ruwweg in twee helften te verdelen.
In de ene loopt het aantal jongeren in de leeftijdsgroep 15-19 terug en
in het andere deel zien we een soms explosieve groei.
De afgelopen eeuw hebben wij als mensheid een fenomenale
bevolkingsgroei meegemaakt. in 1750 woonden er nog geen miljard
mensen op de wereld en in 1900 was er een aantal van 1,6 miljard
bereikt. Dit is in de twintigste eeuw nogmaals verviervoudigd naar een
aantal van 6,1 miljard mensen. Er zijn dan ook veel mensen die zich
zorgen maken over zaken zoals overbevolking.
Maar die mensen hoeven waarschijnlijk alleen maar achterover te leunen want het probleem schijnt zich
vanzelf op te lossen. Zo heeft een land als Japan bijvoorbeeld al geen groei meer van de bevolking, maar
zelfs 0,7 procent daling vergeleken met vijf jaar geleden. De reden daarvan is eenvoudig, de geboortecijfers
blijven jaar na jaar laag. In Japan maken ze zich dan ook niet druk over overbevolking, maar meer over of er
op een bepaald momentnog wel Japanners zullen zijn. Op dit moment wonen er nog zo'n 127 miljoen
mensen, maar berekeningen hebben laten zien dat tegen het einde van deze eeuw de bevolking is gedaald
tot 50 miljoen. Het wordt nog extremer want in 2350 zijn er nog een miljoen Japanners en in het jaar 3000
nog maar 62.
Japan is niet het enige land ter wereld wat met dit soort problematiek te maken gaat krijgen. Er is een
vergelijkbaar scenario voor Zuid Korea, waar rond het jaar 2503 nog maar 10.000 Zuid Koreanen zullen
wonen.
Dichterbij huis heeft een land als Bulgarije hier mee te maken; enerzijds door het lage geboortecijfer en
anderzijds door emigratie. Dan Duitsland, het land dat één van de laagste geboortecijfers heeft in Europa,
zal ook hun bevolking terug zien lopen.
Naast het langzaam uitsterven van bepaalde bevolkingen, hebben we natuurlijk ook nog het probleem van
de vergrijzing.
Volgens demografen hoeven wij ons hier niet echt druk om te maken, omdat dit op zich allemaal best
opgevangen kan worden door de maatschappij. Ze proberen dan meer het accent te leggen op kwaliteit van
leven in plaats van het kijken naar aantallen.
En waar er gebieden zijn op aarde waar bevolkingen vergrijzen en teruglopen in absolute aantallen, zijn er
ook gebieden waar het omgekeerde van toepassing is. In feite kun je de wereld ongeveer in tweeën delen.
De ene helft van de wereld zal de komende 50 jaar een (aanzienlijke) toename kunnen zien van jonge
mensen in de leeftijdsgroep 15-19, terwijl in andere landen voor die groep een terugval valt te verwachten.
Landen die met een dergelijke terugval te maken zullen krijgen zijn onder andere Taiwan (-46 procent),
Thailand (-38 procent), Polen en Zuid Korea (beiden -31 procent), Brazilië (-22 procent) en China (-21
procent).
Deze landen hebben de piek van hun bevolking gehad en zijn langzaam op de terugweg. Dit alles heeft niet
alleen invloed op hun maatschappij, maar het zal mogelijk ook op hun positie in de wereld.
De landen waar een omgekeerde trend te verwachten is, een aanzienlijke toename van de jeugdige
bevolking, liggen bijna allemaal in Noord Afrika en het Midden Oosten. Hier is dan ook sprake van men
noemt een “jeugdbubbel”.
Waar demografen zich zorgen over maken is de emigratie van die bevolkingsgroepen naar betere oorden en
zaken zoals sociale onrust.
Met dit soort prognoses is het waarschijnlijk een utopie om te denken dat er de eerstkomende 50 jaar rust en
vrede zal ontstaan in Noord Afrika en het Midden Oosten. Je kunt beter spreken van een tikkende
jeugdtijdbom.
Grote aantallen jeugdige moslims in kansloze situaties in kansloze landen. Een prachtige voedingsbodem
voor nog menig Arabische lente. https://youtu.be/8ox8V0_nRQ4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10505:tikkende-jeugdtijdbom-innoord-afrika-en-midden-oosten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Hoofdartikelen: Aanslagen Brussel en Skull & Bones..??
Het was premier Andreotti die met deze woorden in het Italiaanse
parlement de sneeuwbal aan het rollen bracht , die een lawine in
heel Europa veroorzaakte..
We beginnen dit artikel met de quote van Peter Vereecke, een
gewaardeerd collega, die naar aanleiding van de catastrofe in
Brussel, en als lid van de Belfort-groep, deze mail stuurde:
Peter Vereecke (klik voor lead naar artikel hier op de site)
“Het menselijk leed is allemaal heel echt en erg maar niemand van de politiek, de
academische wereld, de overheidsdiensten van veiligheid,, de journalistiek stelt zich de
échte vragen naar wat er gisteren in het ‘ hart van België en EU ‘ werkelijk gebeurde. Het
wordt voorgesteld als een zoveelste aanslag van extremistische islamitische
fundamentalisten van IS, maar…. heeft er dan nog niemand gehoord van een ‘false flag’ operatie? Of van een ‘inside job’?
Tientallen regimes hebben al vele tientallen incidenten zelf georganiseerd om daarbij de
schuld te steken op ‘ de vijand ‘ en zodoende oorlog te verantwoorden en strengere
wetten van controle. Het is een feit dat de NAVO zelf -eind vorige eeuw- tientallen
aanslagen heeft gepleegd in diverse Europese landen. In Italië was er het bloedbad in het
station van Bologna en bij ons in België hadden we de bende van Nijvel, een dossier dat
vakkundig is toegedekt (gehouden). Wat in Brussel gebeurde lijkt erg op Gladio B-operatie.
Heeft er nog nooit iemand onderzocht wie IS of ISIS wérkelijk is, namelijk een terroristische groepering, maar
opgericht vanuit het westen zelf ..?
Ziet niemand de verbanden tussen deze aanslagen en de aanslagen van 9/11 in NY, 7/7 in Londen,
Madrid, Stockholm, Parijs (7/1 en 13/11 ), en alle andere? Wanneer gaan dit soort vragen
eens openlijk gesteld en fatsoenlijk onderzocht worden..?”
Wanneer deze woorden van Peter je niet raken, of je vindt het ‘too far fetched’, zoals dat heet in goed
Nederlands (té ver van je weg), dan stop je gewoon met het lezen van dit artikel. Je gaan zitter
ergeren over deze tone-of-voice, brengt niemand wat..! Maar wij gaan -zo begrijp je- deze vragen hier
wel weer stellen. We gaan geen oordeel uitspreken over welles/nietes, maar wanneer je een
dergelijke aanslag ziet, is toch de heel simpele vraag, waarom er opnieuw WEER zoveel aanwijzingen
zijn, dat het hele verhaal WEER in elkaar is gestoken.
Wellicht met nietsvermoedende daders, die geloven dat ze met een oefening
meedoen, zoals in Boston bleek te zijn gebeurd en met de London-bombings,
waarbij studenten de oefeningen moesten doen, die later werden toegegeven. OP
EXACT DE 2 METROSTATIONS EN PRECIES OP DE TIJDEN waarop de oefeningen
stonden gepland.. IN YOUR FACE dus.. Gewoon worden gemanipuleerd onder je
neus, recht in het zicht!
Hoezo MindFuck een leuk programma..? En in dat opzicht komt natuurlijk de
eindeloze herhaling van Valse Vlag Operaties continue in het vizier. Niemand die
het opvalt.. Of zó aangedaan van de verschrikkelijke misdaad, dat je gezonde
verstand niet meer werkt..? Lees het verhaal hier op de site van Operatie Gladio en
je zult in één keer zijn bijgepraat over Valse Vlag Operaties. (HIER)
En wat die genoemde MindFuck betreft: die geldt niet alleen voor de inhoudelijk zaken, maar ook
voor de numerologische kracht van de data, waarop aanslagen worden gepleegd. Zo draagt 9/11 een
bijzonder energie met zich en ook de aanslagen in London op 7 7 2005 (= 777) hebben dat. Maar lees
in dat opzicht gewoon het onderstaande artikel én verdiep je eens in deze -voor velen verborgenenergetisch wereld van numerologisch-energetische dag-datum-aanwijzingen..!
Aanslagen Brussel en Skull & Bones..??
2016 © vertaling en aanvullingen WantToKnow.nl/be
(basis-origineel VT-Kevin Barrett)
Geloof jij dat er in het kader van terrorisme géén sprake is van
zorgvuldige planning. En wat vind je ervan als ‘radicale Moslims’ de
terroristische aanslagen precies plannen op een ‘duivelse dag’, namelijk de 22e maart, in Engelse
notatie ‘3 22’. Het lijken allemaal ‘radicale moslims’, maar verdiep je in de groep die wijzer wordt van
destabilisatie van Europa, van onrust en verwarring, van angst en acceptatie van nóg strengere
vrijheidsbeperkingen. Het zijn twee afgoden die we nu ineens te zien krijgen, namelijk ISIS zelf, een
paganistische afgod én de datum, 22 maart 2016.
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Radicale moslims, die zich bezig houden met paganisme.. Jaja, geloof jij het? En toevalligerwijs is 3-22 niet
alleen die viering van het ‘nieuwe jaar’ van groei en bloei (HIER), maar het ‘toevallig’ ook nog eens het
embleem van een Amerika’s leidende, CIA-gelieerde vrijmetselaars-elitegroep, namelijk Skull & Bones, zoals
je hierboven kunt zien.3-22 is dus niet alleen in zijn numerologische waarde. Het gaat om het satanische
feest van Pelusia, dat bestaat uit.. ‘De incantatie van de godin ISIS’…!!
Tja, wij snappen wel, dat mensen zeggen, dat je dit soort toeval niet ‘zomaar’ bedenkt.. En op deze datum
wordt niet alleen ISIS weer tot leven gemaand, maar blijkt die 22ste maart ook nog een andere vrouwelijke
afgod centraal te staan, namelijk Ishtar. Let op: ‘de godheid van de vruchtbaarheid, liefde, oorlog en sex’.
En het wordt nog beter: ‘Ishtar werd vooral aanbeden in het gebied
van boven-Mesopotamische rijk van Assyrië. Het huidige noordIrak, noord-oost Syrië en zuid-oost Turkije’. En precies dát gebied
staat op dit moment onder controle van.. ISIS. Je raadde het al. En
als je nu nog niet op het puntje van je stoel zit, dan ben je écht niet
aan het opletten! Kevin Barret, de auteur van dit artikel vertelt:
“Ik ben al een Moslim sinds 1993 en heb een universitaire
doctorstitel, waaraan een Islamitische studierichting verbonden is.
Ik kan je verzekeren, dat vanuit AL MIJN KENNIS van de Islam,
deze link met ISIS en Ishtar volstrekt ‘Islamitisch niet-koosjer’ zijn..!
Geloof me: Moslims hebben niet veel op met paganistische
godinnen.. ISIS is een door de VS-Zionistisch-georchestreerde groep die helemaal NIETS te maken heeft
met de Islam.
Onze George W. Bush had het er maar druk mee, om te laten zien
dattie er óók bij hoort! Bij de satanistische afgodsdienaren..
Er is bij moslims geen enkele aanleiding tot menselijk
bloedvergieten noch mensenoffers. De grootste moslims-feestdag
‘EID’, heeft zelfs het EINDE VAN DE MENSELIJKE LIJDENSWEG
als thema..! Deze feestdag herdenkt het moment waarop monotheisten (1 god-aanbidders) stopten met het brengen van offers aan
pagan-goden en pagan-godinnen. Door mensen die vaak bereid
waren hun eigen kinderen te verbranden op een brandstapel.
Levend en wel; als offer aan hun afgoden. (Lees over het
paganisme en afgoderij bij René Girard.)
En moslims vermoorden ook geen onschuldige mensen..! Of zoals
het in de Koran staat: ‘Hij die een onschuldige doodt, doodt als het
ware de mensheid. En degene die een leven redt, redt als het ware
de hele mensheid’ (Qur’an, 5:32) De satanische moordpartijen onder mensen, volledig in tegenspraak tot de
Islam, zélfs radicale Islam, bestaan vooral uit het vermoorden van onschuldigen. (lees ook over de
kinderjachtpartijen door ‘de elite’.. HIER) En daarbij geldt dat hoe onschuldiger het slachtoffer (lammetjes..),
des te ‘beter’ het is vanuit satanisch perspectief. En PRECIES VANUIT DAT PERSPECTIEF werkt de
satanistische vrij-metselaarsbeweging van de NewWorldOrder-leden..!
En precies dát is de aanwijzing en de reden dat – het opzettelijk vermoorden van willekeurig gekozen
onschuldige slachtoffers- deze praktijken worden uitgevoerd door aan top-overheden gelinkte satanisten en
hun vazallen. De meeste van de maar liefst 50 miljoen gestorvenen, die door toedoen van de Amerikaanse
CIA en door ‘militaire interventies’, sinds de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn, waren volledig
onschuldigen, die NIET betrokken waren bij gevechten. (HIER referentie naar werk van Noam Chomsky)
Het is ook volstrekt geen toeval dat de Amerikaanse overheid, de
grootste terroristische groep in de wereld, volledig is vergeven van
satanistische vrijmetselaars, van de hoogste ordes. En als je het
niet gelooft, lees jezelf dan in. Of kijk gewoon eens naar dit
YouTube-filmpje van Kay Griggs. Zij was getrouwd met een kolonel
uit het Amerikaanse leger en heeft hierover 3 interviews gegeven,
waaruit keihard blijkt, dat bepaalde groepen binnen de legertop
onschuldigen vermoorden.
En waarom een geheim genootschap, zoals Skulls & Bones van de
studenten van Yale University, zich stil moeten houden door homoseksuele chantage.. Of ze de waarheid
spreekt? Het is aan jou om dat te beoordelen. Andersom gezegd: wat heeft deze vrouw te winnen met het
volledig uit de duim zuigen van een dergelijk verhaal, dat VOLLEDIG overeenkomt met nog eens duizend
van deze verhalen. Het is aan jou om het onderscheid te maken..
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En het zijn dus deze, aan de satanistische-vrijmetselarij gelinkte VS-militaire topfiguren, die in het geheim,
maar recht onder je neus, alle ‘links-geörienteerde, terroristische daden’ in het Europa van de Koude Oorlog
op hun geweten hebben. Daarbij communisten en socialisten voor de schuld proberen te laten opdraaien,
wat gebleken is GEEN SAMENZWERINGSTHEORIE TE ZIJN..! (Kijk en lees -zo raden we je nogmaals aannaar het artikel over ‘Operatie Gladio’..!!)
Een van de minst bekende valse-vlag-operaties. De aanval van Israël op het
verkenningsschip ‘USS Liberty’ in 1967. Met het doel om de schuld op Egypte te
schuiven en de Amerikanen een vrijbrief te geven dit land aan te vallen. Het is
kennelijk de Zionistische handtekening die we OVERAL terug zien in deze tijd.
(klik voor artikel hier op de site)
Het is onder ander te danken aan het uitmuntende werk van mensen als Daniele
Ganser en
telkens
bijzonder
vaardig
uitgelegd
door
mensen
als Paul Williams, Richard Cottrell, en enkele anderen. En ja, waar Gladio was,
komt natuurlijk na onthulling gewoon Gladio B. Uitgevoerd door dezelfde manipulerende krachten en
dezelfde terroristen. En ja, daar hebben ze natuurlijk nu een ander zwart schaap voor nodig, de moslims..!
Want die ‘linkse extremisten’ zijn niet meer zo actief, noch de ‘communisten’..
En ja, dan is Brussel de ideale plaats voor een aanslag..
Daar was ie dan: de Gladio B-valsevlag-aanslag, uitgevoerd door
satanische-vrijmetselaars, op de satanische ‘feestdag’ van 22
maart, 3-22. Onder het genot van een aanstaande volle maan van
23 maart. Brussels is immers ALTIJD het hoofdkwartier geweest
van GLADIO, als NATO-programma, uitgevoerd vanuit het NAVOhoofdkwartier in Brussel. Nu was het dus een keer een
thuiswedstrijd.
Tijdens de Koude Oorlog vermoordden NATO-geheim-agenten
simpele, onschuldige burgers in België, door hen neer te maaien in
supermarkten en op trottoirs, om vervolgens de ‘links-radicalen’ de
schuld in de schoenen te schuiven. Het doel van dit alles?
Voorkomen dat er een links machtsbolwerk zou kunnen ontstaan in
Europa, waardoor ultra-rechts onzichtbaar aan de macht bleef..!
Inclusief deze top-militairen met hun geheime agenda’s.
En ja, vandaag de dag zijn het de moslim-terroristen, die de schuld
krijgen van de moord op onschuldigen in metro- en treinstations en
op vliegvelden, gepleegd door de NATO-geheime dienst. Het doel
is hetzelfde doel als met valse-vlag-aanslagen elders in de wereld
wordt beoogd: de macht versterken van de zittende figuren,
mensen in angst jagen en op basis daarvan ook vrijheden beperken en militaire uitgaven opblazen.. Het
bijkomende doel is de opkomst van de Islam in Europa tegen te gaan. Er is dus wel over nagedacht, bij dit
voorjaarsvuur van de paganisten..
Valse-vlag op valse-vlag-aanslag…! Het gaat maar door…
Kun je het ook niet geloven..? Niet zo gek hoor, maar precies dát is onderdeel van de recht-onder-je-neusstrategie..! Jouw ongeloof maakt het alleen maar krachtiger.. (HIER). Wanneer deze valse vlag-aanslagen
niet hadden plaatsgevonden, inclusief die in Parijs 2015, dan was Europa nu nog een redelijk open continent
geweest voor vluchtelingen en de demografische opkomst van de Islam hier. Ondanks de holle frazen van
Geert Wilders, die vanuit zijn Zionistische achtergrond het verhaal vertelt, méér naar onze mening, vanuit
een werkelijke betrokkenheid. (HIER)
Kijk naar deze 2 uitstekende artikelen over het Valse-vlag-karakter
van
de
aanslagen
in
Parijs. We
Are
NOT
Charlie
Hebdo en ANOTHER French False Flag, En natuurlijk zijn moslims
te vrezen, als electoraat, want zij zouden rond het jaar 2020 zonder
meer vóór de rechten van de Palestijnen hebben gekozen en dat is
volgens de Zionisten in Israël (niet volgens Joden!) niet in het
belang van Israël..! Het wordt in dat verband ook tijd, dat de
werkelijke menslievende Joden opstaan in Israël. En daar waar dit
WEL gebeurt, dat er ook melding van gemaakt wordt in onze
kwaliteitskranten en Tv-journaals..
Geld als melkkoetje voor de rijken..
En bovendien zouden Europese moslims waarschijnlijk snel een
einde maken aan het geldsysteem, dat door onze centrale banken
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wordt ‘uitgeoefend’ en de Europese bevolking feitelijk in slavernij houdt.. Nee, van die moslims moeten ze
niets hebben, de eigenaars van de meeste centrale banken in de wereld. (illustratie!)
Amerikaanse moslim-kiezers, die nog massaal op presidents-kandidaat George W. Bush stemden in 2000,
zouden tevens de in de miljarden US$’s lopende steun aan Israël hebben beëindigd, en de Zionistische
machtshebbers aldaar hebben verwijderd. Er zou totaal geen sprake zijn geweest van een ‘Warrrr on
Terrroorrrrr’ die vooral tegen de Islam gekeerd was. Het zou ook geleid hebben tot het volledig ontmantelen
van het Rothschild-imperium, dat als een verkrachtend-verstikkend machtsblok achter de schermen van de
VS de werkelijke touwtjes in handen heeft.
Het zou het einde van de FED betekent hebben; de Centrale Bank in de VS, die de feitelijke eigenaar is van
de US-dollar. Waarvoor de Amerikanen op hun knieën mogen om nóg meer geld te lenen voor oorlogen die
ze niet willen..! Moslims zouden een eerlijke, transparante en niet op schulden gebaseerde valuta. Kijk
naar het interview dat Kevin Barrett had met Sami al-Arian, een Palestijns-Amerikaanse politieke leider, die
Bush in het Witte Huis hielp. En daar, tot op de dag van vandaag, spijt van heeft. Als haren op zijn hoofd.
Zie je het plaatje voor je..?
Dit is precies dus de reden dat de Zionistische Centrale bankiers, en hun aan Israël gelinkte
misdaadnetwerk, de ‘War on Islam’ hebben gecreëerd. Door de valse-vlag-operaties uit te voeren in de
World Trade Center-gebouwen in 1993, de Oklahoma-aanslag in 1995 (oorspronkelijk bedoeld als moslimverdachtmaking), de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Afrika in 1998 en de aanslag op de USS
Cole in 2000, die de wereld klaar maakte voor de herkenning van de ‘onwetende schaapjes’ als daders van
de moeder-van-alle-valse-vlag-aanslagen op 11 september 2001.
Sindsdien de pot is heet op het vuur gehouden, de oorlog tegen de Islam is
volldig, met meer valse-vlag-operaties als daarvoor, die plaatsvonden in
Bali, Madrid, Londen, Bombai, Paris, San Bernardino en dan nu in Brussel,
zoals er nog velen zullen volgen.Zal de volgende actie zijn, nu de Russen
Syrië grotendeels verlaten hebben, om ‘boots-on-the-ground’ te hebben in
Syrië.. Een troepenmacht, die weer ouderwets gaat oorlog voeren..? Onder
leiding van Trump of Clinton..?
Of gaan we nog meer aanslagen in Europa zien, waarbij de volledige
politiestaat daar kan worden afgekondigd..? Of is ie bedoelt om de grenzen
binnen Europa en aan de buitengrenzen nóg verder te vergrendelen, om te
voorkomen dat nóg meer ‘Rothschild-Zionisten-haters’, zoals moslims
worden afgeschilderd, in staat worden gesteld om democratisch, via
verkiezingen dus, de status quo te veranderen..?
Tot slot, last but not least.
Als wij van WantToKnow je mogen adviseren inzake het heftige
emotionele verhaal, dat nu plaatsvindt in Brussel, willen we je graag
het advies aanreiken om goed bij jezelf te blijven; de slachtoffers in je compassie te hullen en de
feitelijke daders te ontmaskeren door je gezonde verstand en je intuïtie te gebruiken..!
Mocht je meer willen weten over de numerologie die continue verborgen ligt in deze aanslagen en
‘events’, kijk dan naar deze video van dr. Johan Oldenkamp.
https://youtu.be/HHCCAhKsSEA
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/aanslagen-brussel-en-skull-bones/

Komt er binnenkort een nieuwe nucleaire 9/11?
Het is als met verdovende middelen; om op een gegeven moment
het gewenste effect nog te bereiken moet je steeds meer van het
spul gaan gebruiken.
De wereld was even geschokt na de aanslagen in Brussel, maar al
heel snel ging men weer over tot de orde van de dag en zelfs de
aandelenbeurzen reageerden nauwelijks.
Alhoewel de aanslagen in Brussel vanuit het oogpunt van de
duistere machthebbers achter de schermen eendaverend
succes genoemd kan worden, betekent dat niet het einde van de aanslagen op de eigen bevolkingen.
Zoals met alles is ook hier al weer sprake van een stukje gewenning. De eerste dagen na de aanslagen
zoals in Brussel hoor en zie je niets anders, maar daarna gaat het leven al weer vrij snel haar gewone gang.
Wanneer we dat bijvoorbeeld vergelijken met een 9/11; toen was de wereldbevolking maandenlang daarna
nog van slag door de vreselijke gebeurtenissen. Nu zijn we 15 jaar verder, het publiek is gehard door de
alsmaar voortdurende terreur en kijkt eigenlijk nergens meer echt vreemd van op.
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Kortom, het publiek is nog niet in het gewenste stadium gemanoeuvreerd waarbij ze als het ware op hun
knieën de overheid smeken om hen te beschermen, ongeacht het ongemak en de vrijheden die daarvoor
moeten worden ingeleverd.
Wat er voor de machthebbers nodig is, is niets minder dan een nieuwe 9/11. Een gebeurtenis, zo
schokkend, dat de wereld maandenlang daarna nog volkomen van slag zal zijn.
De schuldigen van deze nieuwe 9/11 zijn uiteraard al bij voorbaat bekend en dat zijn een x-aantal
moslimextremisten.
Om een nieuw soort 9/11 te bewerkstelligen is meer nodig dan een paar kleine bommen die exploderen in
een vertrekhal van een vliegveld of een metro. Wat er nodig is, is niets minder dan een kernbom.
We bevinden ons nu in de voorbereidende fase van een dergelijke aanslag. De fase waarin de bevolking
vertrouwd word gemaakt met het concept dat moslimterroristen ver kunnen gaan, heel ver. Dat ze zelfs in
staat zijn om nucleaire rampen te veroorzaken.
Daarom zie je nu berichten in de pers verschijnen zoals die van een onderzoeker van de Harvard
Universiteit, professor Matthew Bunn, die zegt dat ISIS zich in de zeer nabije toekomst kan gaan
bezighouden met nucleair terrorisme.
Hij zegt dat ze hiervoor verschillende manieren tot hun beschikking hebben: Ze kunnen bijvoorbeeld een
nucleaire centrale opblazen, een “smerige bom” laten ontploffen of op de een of andere manier een kernbom
maken en die laten exploderen.
In het onderzoeksrapport van Bunn staat dat het misschien niet zo gemakkelijk is voor ISIS om een kernbom
te maken, maar dat diverse overheidsonderzoeken hebben aangetoond dat een technisch geavanceerde
terroristengroepering de potentiële mogelijkheid zou hebben om dit te kunnen.
Experts werpen dan allerlei bezwaren op zoals dat een terroristengroepering diverse onderdelen van een
dergelijk wapen niet kan bemachtigen, behalve als ze bijvoorbeeld afkomstig zouden zijn uit niet meer
gebruikte Russische kernkoppen. Ja hoor, de Russen worden ook vast weer van stal gehaald. Weinigen
zullen zich nog herinneren dat in september 2013 er meerdere kernkoppen in Amerika zijn "kwijtgeraakt" die
nooit meer boven water zijn gekomen.
De experts denken in ieder geval dat het waarschijnlijker is dat terroristen een “smerige bom” zullen maken,
een “normale” bom, maar gevuld met allerlei radio-actief materiaal wat ze dan op diverse plekken zouden
kunnen stelen of het simpelweg opblazen van een kerncentrale.
Ook direct na de aanslagen in Brussel kwam het accent al snel te liggen op Belgische kerncentrales:
Enkele uren na de aanslagen besliste de nucleaire waakhond FANC afgelopen dinsdag om kerncentrales
Doel en Tihange op minimumbezetting te laten draaien en het overige personeel te evacueren. Ook het
nucleaire onderzoekscentrum SCK in Mol nam voorzorgsmaatregelen ten gevolge van het toenmalige
dreigingsniveau 4.
Vier dagen na de aanslagen in Brussel verschijnt bij Powned het volgende bericht:
In de buurt van het Waalse Charleroi is donderdagavond een bewakingsagent vermoord die in de nucleaire
sector werkte. Ook zou zijn toegangsbadge zijn gestolen, maar dat is niet zeker.
Dat meldt Het Laatste Nieuws. Echt een prettige gedachte is dat niet, want de dief had met de badge
toegang tot gevoelige plaatsen.
De badge is meteen na de ontdekking gedeactiveerd. De Belgische politie is op zoek naar de dader. Vorige
maand werden bij huiszoekingen nog een video gevonden, waarop te zien was hoe een topman van een
kerncentrale werd bespioneerd.
Update 13:07 uur
Het parket ontkent formeel dat er een link met terreur is in de zaak van de vermoorde bewaker. Volgens de
Belgische krant De Morgen zou er ook geen toegangsbadge zijn gestolen.
Didier Prospero was een veiligheidsagent bij G4S. Hij werd donderdagavond met meerdere kogels om het
leven gebracht en gevonden in zijn badkamer in Froidchapelle.
Ieder verband met mogelijk terrorisme en de moord op Prospero wordt formeel ontkend.
Dat klinkt een beetje hetzelfde als: niemand had enig idee dat Al Bakraoui die vanuit Turkije via Schiphol
ongehinderd naar België kon doorreizen een door Turkije gerekruteerde en gestuurde agent was.
Er wordt natuurlijk als snel geredeneerd dat men het nucleaire verhaal en de terroristen gebruikt om de
bevolking nog meer angst aan te jagen en dat een paar jihadisten op gympen nooit in staat zullen zijn om dit
soort dingen voor elkaar te krijgen.
Nee, dat kunnen ze ook niet, maar de veiligheidsdiensten die deze jihadisten (gerekruteerde agenten zoals
Al Bakraoui) aansturen, kunnen dat wel degelijk.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10509:komt-er-binnenkort-eennieuwe-nucleaire-911&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Politiek: Oekraiens onderzoek: ‘Associatieverdrag is verkeerd’..!!
Was het niet handig geweest als Mark Rutte, VOORDAT hij zo hard
van de toren riep, dat we met z’n allen ‘JA’ moeten gaan stemmen, op
6 april, vóór het associatieverdrag met Oekraïne, om EERST de
mening van de gewone burger af te wachten. Wat die mensen vinden
over dat verdrag. In plaats wat grote multi-nationals zeggen, dat
burgers zeggen…??
Want wat blijkt nu uit onderzoek in OEKRAÏNE..??
Het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is niet
goed voor de Oekraïense economie. Slechts een handvol grote
bedrijven zal ervan profiteren en dat gaat ten koste van de grote
meerderheid, zeggen Oekraïense onderzoekers. De denktank
‘Transnational Institute’, liet een Oekraïens kenniscentrum in Kiev de
mogelijke gevolgen van het akkoord voor de Oekraïense economie
onderzoeken. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd en wij bieden je
deze aan op PDF, wanneer je klikt.
Het Europese associatieverdrag heeft als doel de handel tussen tussen
Europa en Oekraïne te vergemakkelijken, maar de onderzoekers
concluderen uit het onderzoek, dat de Oekraïense industrie veel te weinig
geld en middelen heeft om kwalitatief te produceren volgens de Europese
standaarden. Veel Oekraïense bedrijven zullen daardoor failliet gaan, is de
voorspelling. De verwachting is, dat hierdoor Westerse multi-nationals in staat
worden gesteld, de positie van de nationale bedrijven in te nemen en feitelijk
daarmee de Oekraiense economie ontvoeren..!
Daarnaast zal door het akkoord de Oekraïense economie dus vooral
afhankelijk worden van de export van onbewerkte grondstoffen en goedkope
landbouwproducten naar de EU. We praten hierbij dus over de zg.
‘Graanschuur van Europa’, zoals Oekraïne altijd werd genoemd. Deze
verkoop van grondstoffen zal ook veel minder op gaan leveren, dan de
lucratieve handelspartnership die Oekraïne altijd met Rusland had. Maar dat
door de politieke spanningen tussen de landen drastisch is ingekrompen.
De onderzoekers verwachten dat het akkoord zal leiden tot een stijging van
de werkgelegenheid in Oekraïne, maar dit is niet zoals het in het
westen wordt voorgespiegeld. Want Oekraïne zal worden omgetoverd,
onder leiding van de genoemde multi-nationals, tot lage-lonen-land.
Daarbij zal door het wegvallen van de grenzen, vooral hoogopgeleid
personeel nóg meer naar de EU trekken dan nu al het geval is. Wist je
dat momenteel al ongeveer een kwart van de Oekraïners in het
buitenland werkt..? Het associatieverdrag leidt ertoe dat de Oekraïense
economie wordt overgenomen door het buitenland, zegt het
kenniscentrum. Het land zal op termijn alleen nog een goedkoop
productieplatform voor Europese bedrijven zijn.
De onderzoekers
Wie hebben dit rapport samengesteld? Het zijn solide,
wetenschappelijk geschoolde onderzoekers, die dit onderzoek deden.
 Dr. Alexander Kravchuk – Econoom en analist, met een focus
op de Oekraiense economie. Werkzaam op het ‘Center of Social and Labor Research’.
 Dr. Zakhar Popovych – Adjunct directeur aan hetzelfde ‘Center of Social and Labor Research’
 En aan het onderzoek werkten 2 Nederlanders mee:
 Roeline Knottnerus – Onderzoekster op het gebied van
economisch recht, handel en investeringen aan het
‘Transnational Institute’ en tot slot
 Daniel van Heijningen, MoA, Europese Studies, met een
focus op de EU-uitbreiding in oostelijk Europa.
Vanzelfsprekend komt in het onderzoek ook de rol aan de orde,
die Nederland speelt als vluchthaven van belastingontduikende
Oekraiense oligarchen, die hun miljarden via Nederland, nagenoeg
belastingvrij, de wereld insluizen..! Kijk hieronder naar de passage
uit het rapport..
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oekraiens-onderzoek-associatieverdrag-is-verkeerd/
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Politiek: Verraadt de Oekraïners NIET en stem ‘NEE’..!
De verkiezingen uit 2010, toen alles nog redelijk rustig was in
Oekraïne, geven de werkelijke stemming aan in het land. Het
donkerblauwe deel van het land is feitelijk Russisch-georienteerd.
Dit is de werkelijk prooi voor de VS-NAVO-EU-elite..!
Alleen jouw ‘NEE’ biedt kans op nodige hervormingen..!
“Vrienden in Nederland: verraad Oekraïne niet en stem ‘NEE’
tegen het associatieverdrag!”
2016 © Vladimir Kornilov/politiek analist en historicus.
Deze versie © WantToKnow.nl/be
Vladimir Kornilov is duidelijk over het thuisland Oekraïne:
“Als Oekraïense expat in Den Haag volg ik het debat over het
referendum van 6 april met grote interesse. En ik ben werkelijk
verbijsterd over de schier eindeloze stroom leugens en propaganda die
over de Nederlanders wordt uitgestort. Het lijkt wel alsof jullie media
filialen zijn van het ministerie van informatie van Kiev! Neem de
opschepperij over ‘handelsbetrekkingen’. Die zouden wel € 400 miljoen
gaan worden, maar waarom zegt niemand erbij dat de Nederlandse
export naar Oekraïne vóór het associatie-akkoord, al méér dan US$ 1
miljard bedraagt?
Tegelijkertijd bedroeg het handelsverkeer tussen Rusland en
Nederland vóór de Oekraïense crisis meer dan € 70 miljard! Als we de
waarde van de overeenkomst in zakelijke voordelen gaan meten kunt u
deze cijfers dus maar beter met elkaar vergelijken.
Window dressing om de Europeanen om de tuin te leiden..
Ook werd de Oekraïense parlementariër Sergej Leshchenko onlangs prominent in de Nederlandse media
opgevoerd. Hij beweerde dat het nieuwe Oekraïne grote successen heeft bereikt op het gebied van
corruptiebestrijding, rechten voor LGBT’s en in hervorming van het politie-apparaat. Maar op de dag dat
Leschenko deze grote overwinningen in de strijd tegen corruptie aan de Nederlanders presenteerde,
verscheen hij ook in het Oekraïense parlement, en trad hij op in alle Oekraïense tv-programma’s. Hij stond
daar uit te leggen dat Oekraïne door een corrupte regering, een corrupt parlement, een corrupte
presidentiële administratie en door corrupte oligarchen wordt bestuurd!
Oekraïne, het land van de ultra-rechtsen, onder leiding van deze Oleh
Tyahnybok. Zijn contacten met de Amerikaanse senator John McCain
leiden direct tot de revolutie in februari 2014.
Uitgerekend déze parlementariër – die mooi weer speelde richting
Nederland – vertelde aan de Oekraïners hoe parlementariërs worden
afgekocht (met een functie in de presidentiële staf). Een overgrote
meerderheid van het parlement heeft vervolgens de anticorruptieprogramma’s van de Oekraïense overheid veroordeeld. Het
ging volgens hen om een ‘imitatie van hervormingen’: niets anders
dan window dressing om de Europeanen om de tuin te leiden.
US$ 10.000 voor ’n functie bij het Nationale Anti-Corruptie
Bureau..!!
In diezelfde dagen werd in Kiev een officier van justitie gearresteerd. Hij had geprobeerd om voor US$
10.000 dollar een functie bij het Nationale Anti-Corruptie Bureau te bemachtigen – precies het bureau dat
door Leschchenko zo werd geprezen. Denk eens goed na! Die persoon was dus bereid om te betalen, zo’n
US$ 10.000 dollar om precies te zijn, voor een positie met een maandsalaris van 300-400 dollar! Waarom
zou dat zijn?
Parlementariërs van de Verchovna Rada gaven zelf het antwoord op die vraag. Op dezelfde dag verklaarden
ze namelijk dat de meest corrupte instellingen van Oekraïne juist de anti-corruptie organisaties zijn – want zij
worden gecreëerd op kosten van de Europese en Amerikaanse belastingbetalers (en worden dus door
niemand gecontroleerd). Dit betekent dat het Westen Oekraïne feitelijk nog corrupter maakt dan het al is!
Rechten voor homo’s en andere minderheden..?
Inderdaad werd afgelopen juni een gaypride gehouden in Kiev – iets dat nu blijkbaar op het conto van het
associatieverdrag wordt geschoven. Maar vergeet daarbij dan niet te vermelden dat de deelnemers van de
pride nog geen 500 meter hadden afgelegd of ze werden al aangevallen door honderden opstandelingen
van de ‘Pravi Sector’ en andere rechts-extremistische organisaties. Deelnemers aan de Pride werden zwaar
geslagen en de parade werd verstoord.
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Wat was nu precies de ‘prestatie’ van de nieuwe regering in dezen?
Het enige wat het ‘Nieuwe Oekraïne’ heeft gedaan, is de radicale
extremisten officieel onderdeel te maken van het Oekraïense leger,
ze dus ook wapens in handen te geven (waaronder
pantservoertuigen en artillerie), en ze de swastika en andere
nazisymbolen op officiële banieren van militaire eenheden van
Oekraïne te laten gebruiken. De ‘vrienden van het nieuwe
Oekraïne’ vertellen hier uiteraard niet over. Het is een waarheid
voor Oekraïense lezers, niet voor Europese.
En dan de politie-hervormingen
De militie is omgedoopt tot ‘politie’ (wat Rusland een paar jaar eerder overigens ook had gedaan). De
nieuwe patrouillepolitie kreeg in de volksmond direct de bijnaam ‘selfie-politie’ vanwege de luidruchtige PR
campagne die eromheen werd gebouwd. Maar wat is het resultaat? Volgens het Ministerie van
Binnenlandse zaken werden er in 2013 ruim 500 auto’s in Kiev gestolen; in 2015 waren dat er… 2000…!!
Het aantal woninginbraken in het afgelopen jaar is in Kiev gestegen met 41% ten opzichte van 2013. Twee
jaar geleden werden in Oekraïne 5.900 moorden geregistreerd; afgelopen jaar waren dat er 8.200. Het
aantal ernstige misdrijven steeg van 13.000 naar 21.500. En vergeet niet: de gegevens van 2013 omvatten
ook nog eens een veel groter gebied (inclusief de Krim en Donbas namelijk). Voor de gegevens van 2015
werden deze regio’s niet meegerekend, omdat zij buiten de controle van de Oekraïense
handhavinginstanties vallen.
“Het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie gaat
sowieso door, ongeacht de uitkomst van het referendum dat
Nederland daar in april volgend jaar over houdt.” Aldus Oekraïense
president Petro Porosjenko tijdens zijn bezoek -eind november
2015- aan Nederland op een persbijeenkomst na afloop van een
gesprek met premier Rutte in het Catshuis. ‘Dit referendum stopt
het associatieakkoord niet’, aldus Porosojenko. ‘Het akkoord is al
geratificeerd door 28 EU-lidstaten.’ Maar Rutte haastte zich en hield
een slag om de arm. Volgens hem zal de Nederlandse regering de uitkomst van het referendum afwachten
en dan het besluit ‘herwaarderen’. Rutte heeft zijn handtekening al onder het verdrag gezet, maar kan dit
ongedaan maken als Nederlanders overweldigend nee stemmen.
Maar het belangrijkste is: de scherpe groei van de criminaliteit in Oekraïne is juist aan deze ‘hervormingen’
te wijten: omdat ervaren politiemensen erdoor werden gedwongen met pensioen te gaan, om plaats te
maken voor niet goed opgeleide, onkundige agenten die slechts zijn geselecteerd op jeugdigheid en
fotogeniekheid. Ook hierover wordt u niet geïnformeerd. Dit zijn de werkelijke ‘prestaties’ van de Maidan en
de Associatie tussen de EU en Oekraïne. Niet in mooie woorden, niet in holle frasen, maar in de harde,
gruwelijke feiten van het huidige Oekraïne.
Alleen jouw ‘NEE’ biedt kans op hervormingen..!
Tot slot. Als gevolg van de strijd voor en tegen het associatieverdrag is in mijn geboortestreek Donbas een
bloedige burgeroorlog uitgebroken. Er zijn nu al meer dan 10.000 slachtoffers gevallen. Hoeveel onschuldige
burgers moeten nog sneuvelen in de doldrieste ambitie van het ‘nieuwe Oekraïne’ om bij de EU te komen?
De bekende Oekraïense mensenrechtenactivist en dissident Vladimir Chemeris (tevens een fel criticus van
Poetin) heeft onlangs de Nederlandse kiezers opgeroepen om ‘nee’ te stemmen.
Met een ‘JA’ zult u de huidige koers van de corrupte regering en de Oekraïense oligarchen
handhaven. Alleen jouw ‘NEE’ biedt kans op hervormingen. Na volledige ratificatie van het
associatieverdrag zal het lot van de Donbas beschoren zijn. De inwoners van de regio zullen nooit toestaan
dat de economische banden met Rusland verbroken worden – want daar staan ze simpelweg te dichtbij.
Komt dit associatieverdrag er, dan zal de oorlog dus gecontinueerd worden, en zullen nog eens duizenden
mensen sneuvelen. Oekraïense oligarchen zullen hun zakken vullen met geld van de Europese
belastingbetaler, terwijl zij u vrolijk zullen blijven rapporteren (lees: voorliegen) over de ‘prestaties
van de Maidan.’
“Als burger van Oekraïne roep ik u, Nederlanders, de unieke kans die u nu heeft,
te benutten en bij te dragen aan een hernieuwde dialoog tussen Oekraïne en Europa,
tussen Oekraïne en Rusland, en tussen Oekraïne
en de afgescheiden regio’s van de Donbas.
Stem TEGEN, stem ‘NEE’ en steun ons land.”
Vladimir Kornilov / politiek analist en historicus
En dan gewoon maar een ‘gewone Nederlander’..?
Een man die zijn zaakjes op orde heeft, met betrekking tot zijn afwegingen over ‘JA’ of ‘NEE’ stemmen..!
Kijk, verhelderend. Deze man legt uit dat Nederlandse kiezers alles behalve gek zijn.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/verraadt-de-oekrainers-niet-en-stem-nee/
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Na holocaustontkenners nu ook Israelontkenners
Bij de aanslagen in Brussel zijn klaarblijkelijk ook een paar Joodse
mensen gewond geraakt die daarom moeten worden teruggebracht
naar Israël.
Echter, de medewerker bij de Belgische crisisdienst kent geen
Israël en wil ze terugsturen naar Palestina, omdatde Joden dit land
hebben bezet.
Bij de aanslagen in Brussel zijn mensen uit verschillende landen
klaarblijkelijk gewond geraakt, waaronder een tweetal Israëliërs.
Er is in België en daarbuiten nogal wat ophef ontstaan omdat een medewerker bij de Belgische
crisiscentrum die werd gebeld in verband met de repatriëring van het tweetal het land waar ze naar
teruggingen, Palestina bleef noemen.
We hebben hier dus een keer niet te maken met een holocaustontkenner, maar met een variatie daarop, een
Israëlontkenner.
Mensen reageerden zwaar geschokt omdat de man aan de telefoon weigerde om het land Israël te noemen.
“Het is Palestina, meneer”, hoor je de operator, die zichzelf bekendmaakt als Zakharia, zeggen.
Volgens de website Joods Actueel:
Attest De Israëlische autoriteiten maken nu plannen om minstens twee van hun landgenoten te repatriëren
met een speciaal vliegtuig. Maar vooraleer de man uit het ziekenhuis kan worden ontslagen, moet hij een
attest van de bevoegde instanties inleveren. Een vrijwilliger van het Joods coördinatiecentrum in Antwerpen
belde hierover naar het crisisnummer van Binnenlandse Zaken op het speciaal nummer 1771.
Palestina Aan de telefoon doet de man het relaas maar groot is zijn verbazing wanneer blijkt dat de operator
steevast het woord ‘Israël’ vervangt door ‘Palestina’. De vrijwilliger spreekt de operator daarop aan en vraagt
hem of hij Israël niet kent. Daarop laat de medewerker van Binnenlandse Zaken weten dat hij enkel op de
hoogte is van ‘Joden die naar Palestina trokken en er het land bezetten’. https://youtu.be/dAaFWSvrTHg
Na deze vreselijke misdaad werd de man op staande voet door de Belgische autoriteiten ontslagen. Men
wringt zich nu in allerlei bochten om zich te excuseren voor deze
afgrijselijke uitspraken van Zakharia.
Jac Vermeer, CEO van IPG International, nam vandaag persoonlijk
contact op met de redactie van Joods Actueel na het incident met
de IPG-medewerker in het crisiscentrum. Vermeer laat weten dat
de bediende in kwestie ontslagen is en excuseert zich bij de familie.
Volgens Vermeer is de bedrijfsleiding van IPG zelf geschokt door
de stelselmatige ontkenning van Israël met de verzwarende
omstandigheid dat het plaatsvond tijdens een vraag naar hulp voor
de gewonde slachtoffers.
“We zullen ons in een persbericht distantiëren van dit voorval, we
zien af van verdere samenwerking met de betrokkene en zullen dat
ook via de sociale media communiceren.
Het vreemde is dat wanneer het hier twee gewonde Nederlanders
had betroffen en Zakharia had gezegd, "ze gaan terug naar
Friesland omdat de Nederlanders Friesland hebben bezet", zou er
absoluut niemand van wakker hebben gelegen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10510:na-holocaustontkenners-nuook-israelontkenners&catid=10:buitenland&Itemid=23

Islamisering Duitsland en Nederland zet door
‘Vrijheid binnen eigen cultuur inperken ten gunste van andere culturen: vorm van westerse zelfhaat’
Bron: The Post 12-04-2016
Paniek, hysterie of populistische onderbuik? De vluchtelingencrisis laat zien dat de westerse culturele
waarden onder druk komen te staan. Niet alleen door de intolerantie van sommige immigranten, maar ook
door een sluipend proces van gewenning en inschikken. De aantasting van westerse vrije waarden,
waarbinnen mannen, vrouwen, homo’s en hetero’s zelfbeschikkingsrecht hebben, staat onder druk door de
eigen inschikkelijkheid.
De aap is nu eindelijk uit de mouw. De oorzaak van de massale aanrandingen van vrouwen tijdens de
oudejaarsnacht in Keulen door moslimmannen, is niet alleen de intolerantie jegens vrouwen, maar de
seksueel en erotisch getinte reclame op billboards, in modebladen en op de televisie in het westen.
De kwetsende Westerse vrijheid
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Tot die verbijsterende conclusie komt de Duitse minister van Justitie Heiko Maas (SPD). De afgelopen
maanden heeft het Duitse ministerie van Justitie alles uit de kast gehaald om de gewelddadige seksuele
ontsporingen tijdens de oudejaarsnacht te duiden. Niet de middeleeuwse kijk op vrouwen door moslims,
maar onze geëmancipeerde seksueel vrije westerse samenleving is de oorzaak.
Volgens minister Maas wordt er in Europa te weinig rekening gehouden met de gevoelens van moslims die
onze vrije manier, waarop de seksen met elkaar omgaan, als kwetsend ervaren. In de optiek van minister
Heiko Maas moet er dus een einde komen aan billboards waarop vrouwen in bikini of ondergoed staan
afgebeeld, alsmede alle erotische reclame die aanstootgevend zou kunnen zijn voor moslims.
Politiek correct denken
Zijn mening wordt gedeeld door meerdere leden van de SPD en de christelijke partijen. Voor u denkt, ‘die
malle Duitsers’, in Nederland leven dezelfde opvattingen onder sommige aanhangers van de SGP, de CU en
het CDA. Maar ook binnen de PvdA en GroenLinks zijn er mensen die het Duitse standpunt benaderen:
ontzie de culturele gevoeligheden van moslimimmigranten. Een beetje inschikken kan geen kwaad. Politiek
correct denken dus. Met elkaar rekening houden en culturele gevoeligheden proberen te respecteren
getuigen van begrip voor elkaar. Daar is natuurlijk niets mis mee, en opzettelijk provoceren is ronduit kwalijk,
maar waar trek je de grens? Hoe inschikkelijk moet je als samenleving worden en wanneer komt de eigen
vrije cultuur in het geding?
De justitiële vervolgingen van de daders in Keulen komen niet veel verder dan wat geldboetes. De wil van de
Duitse justitie om de verantwoordelijken op te pakken en krachtig te veroordelen ontbreekt volledig. Liever
maakt de minister het kapitalisme en westers consumentisme verantwoordelijk voor de uitwassen in Keulen.
Duitsers, vluchtelingen in eigen land
Wat wordt de volgende stap? Geen minirokjes meer en nog alleen maar badpakken in het zwembad en op
het strand? Het einde van lingeriereclame en naaktfotografie? Het dragen van een lendendoekje in de
sauna? Een Turkse sauna in Utrecht stelt dat inmiddels als voorwaarde. Misschien al eens voorzichtig
beginnen met een los omgeslagen hoofddoekje?
Ik weet niet wat er aan de hand is bij onze oosterburen. Het lijken wel vluchtelingen in eigen land, ze zijn
volledig de weg kwijt. De catastrofale oproep van bondskanselier Angela Merkel, dat er geen bovengrens is
voor vluchtelingen/immigranten en haar selfies met vluchtelingen, worden uitgelegd als een welkome
uitnodiging om naar Europa te komen. Dan de door haar geïnitieerde chantabele afspraak tussen de EU en
Turkije over de vluchtelingen. Merkel’s veroordeling van desatiremaker Jan Böhmermann, die sultan
Erdogan eerder deze maand op de hak nam, en nu de extreme bevindingen van het Duitse ministerie van
Justitie over de oorzaak van de aanrandingen in Keulen.
Juf Fatima uit Laren
Maar ook in Nederland sluipt de islamisering er langzaam in als we niet oppassen. Vraag het de
leerkrachten die les geven op scholen met veel moslimleerlingen. De kritische opmerkingen over hun vrije
westerse kleding is niet van de lucht. Ook bepaalt het geloof van moslimleerkrachten hoe zij zich dienen te
kleden op een gewone Nederlandse openbare school.
Mooi voorbeeld is het voorval op de Gooische School in Laren. Juf Fatima van groep zeven had besloten
met onmiddellijke ingang een hoofddoek te gaan dragen. Directie en bestuur hebben onderzoek gedaan
naar hun rechten en plichten als openbare school en de ouders per e-mail daarover geïnformeerd. Die
plichten voor de openbare school zijn simpel: eat it.
Artikel 1 Grondwet
Op grond van artikel 1 van de Grondwet mag juf Fatima met een hoofddoek voor de klas gaan staan. Ze
mag uitstralen dat zij zich als vrouw ondergeschikt maakt aan mannen, aan een geloof, aan een God.
Sterker nog: ze mag uitstralen dat ze de Westerse waarden ondergeschikt acht aan haar geloof en aan haar
taak als leerkracht om kinderen zo onbevooroordeeld mogelijk te benaderen.
“Daar sta je dan als ouders van dochters; doe je je best je meisje duidelijk te maken dat ze alles kan worden
wat een jongetje ook kan worden, alles mag doen wat een jongetje ook mag doen, dat ze als meisje
gelijkwaardig is aan een jongetje, staat er een vrouw voor de klas die beweert een hoofddoek op te moeten
vanwege haar geloof. Een geloof dat die eis niet aan jongens stelt”
Citaat van Columniste Ebru Omar in haar column van 11 april in NRC. Knap van deze progressieve
moslimvrouw om dit voorval aan de kaak te stellen. Maar, heeft u er verder iets over gelezen in de media?
Zijn er Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker van Onderwijs (PvdA)? Hoever kun je gaan om
politiek correct te zijn?
Westerse zelfhaat
Het begint zo langzamerhand een vorm van westerse zelfhaat te worden om de vrijheid binnen de eigen
cultuur in te perken ten gunste van andere culturen. Dat religieuze minderheden met dergelijke inperkingen
sympathiseren is tot daaraan toe. Maar wanneer het een gevolg is van opgerekt overheidsbeleid, is het hek
van de dam. Moet, in het licht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen, het gedateerde artikel 1 in de
Grondwet niet aangepast worden?
Zoals Michel Houellebecq in zijn boek Soumission schrijft is de islamisering van Europa de komende
decennia is geen utopie meer maar een kwestie van tijd.
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Dementie en Alzheimer, menselijk brein verwoest door statines
Maar weinig mensen zullen beseffen dat wanneer ze met een recept
van hun arts naar de apotheek gaan, ze in feite hun eigen doodvonnis
tekenen.
Miljoenen mensen wereldwijd slikken cholesterolverlagende statines
en ook miljoenen mensen krijgen Alzheimer en/of dementie.
Na de manier waarop de Amerikaanse FDA (Food and Drug
Administration) onlangs serieuze pogingen deed de heilzame stof
CBD, afkomstig uit de hennepplant, te weren van de Amerikaanse markt ten faveure van de farmaceutische
industrie die met allerlei synthetische en straks gepatenteerde varianten experimenteert en de chantage van
Robert de Niro door dezelfde lieden, is het wederom pijnlijk duidelijk geworden dat het bij de farmaceutische
industrie echt alleen maar om geld gaat en dat ze, indien nodig, over lijken gaan.
Dat ze bereid zijn zonder blikken of blozen over lijken te gaan, blijkt wel uit het feit dat er al vele miljoenen
mensen op aarde zijn overleden als gevolg van het gebruik van de cholesterolverlagende statines.
Cholesterol is een vet-achtige substantie die wordt gemaakt in de lever.
Het “officiële” verhaal zoals dat door de farmaceutische industrie wordt voorgeschreven en dus wordt
nagepraat door overheden en instanties zoals de Hartstichting, is als volgt:
Artsen schrijven statines voor aan alle hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de slagaders en aan
iedereen met een hoog risico op hart- en vaatziekten.
Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden
het meest voorgeschreven.
Statines hebben een krachtige en effectieve werking. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever.
Als u stopt met statines, neemt het cholesterolgehalte weer toe. Daarom is het belangrijk dat u de medicijnen
elke dag blijft innemen.
Via die laatste zin tekenen veel mensen onbewust voor hun eigen doodvonnis.
Voor de meeste mensen heeft het woord cholesterol een negatieve klank en hebben ze het idee dat alles
wat hun cholesterolniveau verlaagt goed is.
Dat is absoluut niet waar, want ons lichaam heeft cholesterol nodig. Dat is ook de reden dat het lichaam
deze stof constant aanmaakt in de lever. De plek waar deze cholesterol keihard nodig is, is in onze hersenen
en het zenuwstelsel. Van alle cholesterol wordt dan ook 25 procent in het zenuwstelsel aangetroffen.
Eén van de belangrijkste eigenschappen van cholesterol is dat het nodig is om hormonen en
neurotransmitters te maken die de cellen nodig hebben om met elkaar te kunnen communiceren. Zonder
voldoende cholesterol in je lichaam zullen je hersencellen afsterven. Daarnaast is cholesterol ook nog een
antioxidant die het lichaam beschermt tegen kanker en speelt het een belangrijke rol in de productie van
vitamine D.
Het aantal mensen met Alzheimer en dementie is wereldwijd en in ons land al schrikbarend hoog, maar zal
naar verwachting nog veel verder toenemen. Als oorzaak wordt dan “de leeftijd” genoemd.
Wanneer mensen ouder worden, gaan hun hersenen niet zomaar spontaan niet meer goed werken.
Daarnaast komt bijvoorbeeld dementie steeds vaker voor bij steeds jongere mensen.
Dat komt aardig overeen met de leeftijdsgroep die statines slikken
om hun cholesterol niveau te verlagen.
Het volgende plaatje laat duidelijk zien wat er met hersenen gebeurt
wanneer de cholesterol wordt weggehaald. Er ontstaan als het ware
grote gaten in de hersenen, net zoals bij de mensen grote gaten in
hun geheugen ontstaan.
Links de hersenen van een doorsnee iemand met onaangedane
hersenen en rechts die van iemand met gevorderde Alzheimer.
De schattingen over hoeveel mensen een vroegtijdige dood sterven
als gevolg van door statines veroorzaakte dementie en/of Alzheimer
lopen uiteen, maar het zullen er wereldwijd miljoenen zijn.
En zo snijdt het mes weer aan vele kanten voor de elite. Er wordt
per jaar alleen al aan statines een omzet gemaakt van ongeveer 29
miljard Dollar, ongeveer 5 keer meer dan de totale
aardgasopbrengsten voor de Nederlandse overheid.
Niet alleen verdwijnen er grote groepen nutteloze mee-eters, we
besparen bovendien geld op de pensioenen en verdienen kapitalen
aan de statines. https://youtu.be/h1bF98_8pUU
Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al
die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten.
Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats
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van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel
eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.
Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat
preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er
komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische
ontstekingsprocessen, iets waareen middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.
Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te
weren.
Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom
Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.
Tot slot:
Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere
bijwerkingen:
• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering,
misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door
zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel
gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename
Het aantal bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant: nul.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10506:dementie-en-alzheimermenselijk-brein-verwoest-door-statines&catid=17:gezondheid&Itemid=30
Koninklijk Brits Defensie Instituut: NAVO maakt geen schijn van kans tegen Rusland
Russen kunnen bij plotseling conflict in 4 dagen bijna 10 x zoveel troepen inzetten –Rusland heeft inmiddels
ook een duidelijke kwalitatieve voorsprong – Referendum 6 april: Stem NEE tegen de door Amerika gewilde
oorlog tussen Europa en Rusland

Rusland wordt vrijwe volledig omsingeld door Amerikaanseen NAVO bases. Desondanks stellen de Westerse politici
en media Rusland als agressor voor.
Het Westerse demoniseren van Rusland en diens president
Vladimir Putin, alsmede het aanvallen van de Russische
veiligheidsbelangen in bijvoorbeeld Oekraïne, gaat
onverminderd verder. Zo werd Putin gisteren expliciet
genoemd in berichten over de ‘Panama Papers’, en dat
terwijl er geen direct bewijs tegen hem is, en er tal van
andere prominente verdachten zijn, zoals de koning van Saudi Arabië. Maar ja, die extremistische islamist
wordt beschouwd als onze ‘bondgenoot’. Hoe dan ook, het Britse Royal United Services Institute for Defence
& Security Studies onderstreept dat het provoceren van Rusland niet zo’n goed idee is. Uit een onderzoek
blijkt namelijk dat de NAVO in het geval een oorlog met Rusland geen schijn van kans maakt.
Als er plotseling een militair conflict uitbreekt met Rusland, kan Europa het wel schudden. De NAVO
‘flitsmacht’ van Duitsland, Nederland en Noorwegen kan in 4 dagen tijd 5000 man op de been brengen. De
Russen kunnen in dezelfde tijd 47.000 troepen gereed te maken, bijna 10 x zoveel.
Bovendien is Rusland in staat om een jaar lang deze troepen gevechtsklaar te houden, veel langer dan de
NAVO flitsmacht. En van de kwalitatieve superioriteit die het Westerse bondgenootschap vroeger had, is
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volgens het Instituut helemaal niets meer over. Sterker nog: het meeste militaire materieel van de Russen is
inmiddels geavanceerder en van betere kwaliteit dan dat van het Westen.
Geen enkel bewijs van Russisch ‘imperialisme’
Experts van het instituut zijn bang dat Rusland van plan is om een nieuw imperium te creëren en naar het
Westen (dus Oost Europa) uit te breiden. Daar zijn echter geen enkele concrete aanwijzingen voor. Van de
talloze malen gemelde Russische ‘invasie’ van Oekraïne bleek helemaal niets te kloppen, en de
zogenaamde ‘annexatie’ van de Krim was in werkelijkheid een vrijwillige aansluiting die volgde na een
democratisch referendum waarin meer dan 9 van de 10 burgers aangaven bij Rusland te willen horen.
VS wil pertinent geen vrede en samenwerking tussen Europa en Rusland
President Putin en tal van andere hoge Russische officials benadrukken al jaren het liefst een vreedzame en
vruchtbare samenwerking met Europa aan te gaan, en samen het voormalige Oostblok op te bouwen, wat
voor alle partijen zeer lucratief zou zijn. Die oproepen waren echter preken voor de doven, want Rusland zou
en moest nu eenmaal weer de vijand worden, zo had de elite in Washington en Brussel besloten.
En dus begonnen de Amerikanen en Britten hun militaire aanwezigheid in Oost Europa op te bouwen,
waarmee ze zelf de fictieve Russische ‘bedreiging’ in het leven riepen. In 2014 kondigde de NAVO aan om
in de toekomst permanent een aanzienlijke militaire macht in het voormalige Oostblok te houden, wat een
directe breuk was met alle beloften die het Westen ooit aan het Kremlin deed. Ondertussen werkt de
Europese Commissie stug door aan het uitwerken van het voorstel van president Juncker om een
gezamenlijk Europees leger op te richten, dat specifiek tegen Rusland gericht zal zijn. (1)
Russische generaal: Amerika probeert militair conflict uit te lokken
Daar kon men het stationeren van steeds meer Westerse troepen, vliegtuigen en tanks pal aan de eigen
grenzen als niets anders dan een agressieve militaire dreiging opvatten, waar een reactie op noodzakelijk
was om de veiligheid van het Russische thuisland niet in gevaar te brengen. Zo werden er Iskander
korteafstandsraketten die kernkoppen kunnen vervoeren in de nabijheid van Polen en de Baltische staten
geplaatst.
De Amerikanen sturen nu een tankbrigade met 250 tanks, 1700 andere (pantser)voertuigen, houwitsers en
4000 soldaten naar Oost Europa, wat een flagrante schending is van een verdrag dat de NAVO in 1997 met
Rusland sloot. De Russische kolonel-generaal Leonid Ivashov, president van het International Centre of
Geopolitical Analyses, concludeert daarom dat ‘de VS er alles aan doet om een gewapend conflict tussen
Rusland en Europa te provoceren. Nadat Rusland in botsing komt met Europa, zullen de Amerikanen in de
tweede fase gaan meedoen, zogenaamd om hun NAVO partners te redden.’
De regering Obama beweert dat het noodzakelijk is om met Amerikaanse troepen in Oost Europa ‘klaar te
zijn voor de Russische agressie’. Generaal Ivashov: ‘Maar waarom verdedigt de VS Europa niet tegen de
toestroom van terroristen, migranten en vluchtelingen? Integendeel, dit veroorzaken zij nu juist allemaal. De
NAVO is geen bewaker van de veiligheid van de Europese landen, maar een agressief werktuig.’ (3)
Referendum: Ruttes ‘JA’ stem leidt tot door VS gewilde oorlog met Rusland
Overmorgen mogen wij in een referendum aangeven of we voor of tegen het EU-associatieverdrag met
Oekraïne zijn. Premier Mark Rutte zei weliswaar dat Oekraïne ‘nooit lid mag worden van de EU’, maar zoals
bekend heeft hij er een handje van om zijn beloftes weer even snel te breken, en daarbij het argument te
gebruiken ‘dat de situatie nu eenmaal is veranderd.’
Ook vond Rutte dat we Putin niet zijn zin moeten geven met een ‘NEE’ stem. Een ‘JA” stem is echter een
‘JA’ tegen een illegale fascistische staatsgreep, die de CIA met instemming en hulp van de EU opzette tegen
de wettig gekozen regering in Kiev. Vervolgens werd er een marionettenregime geïnstalleerd dat geen
gelegenheid onbenut liet om te proberen een oorlog tussen de NAVO en Rusland uit te lokken.
Een ‘JA’ is tevens wel degelijk een ‘JA’ tegen een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne, zoals oud
Europees president Herman van Rompuy in 2013 letterlijk beloofde. Ook Junckers voorganger Barroso
stelde dat de toekomst van Oekraïne in de EU ligt. (2)
Een ‘JA’ is dan ook een ‘JA’ tegen Brussel, dat zelf al jaren steeds sterkere fascistische trekken heeft
gekregen door tal van verdragen en afspraken aan zijn laars te lappen, en de wensen en belangen van de
Europese burgers volledig te negeren. Een ‘JA’ is ook een ‘JA’ tegen een door de Amerikanen gewilde
oorlog met Rusland, die in Europa zal worden uitgevochten, en ons continent verwoest zal achterlaten.
Daarmee zal de VS in één klap de EU als grootste economische concurrent uitschakelen, zodat het almaar
wankeler wordende dollar imperium overeind kan worden gehouden.
Xander - 1) Pravda Report, (2) Want To Know, (3) Pravda Report
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Koninklijk-Brits-Defensie-Instituut-NAVO-maakt-geen-schijnvan-kans-tegen-Rusland`
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Frans Timmermans en de NWO
Donderdag, 31 maart 2016
Wie dacht dat we na de huichelachtige vertoning rond de
neergehaalde vlucht MH17 boven Oekraïne Frans Timmermans
kwijt waren, heeft het mis; hij predikt nu vol overtuiging de New
World Order in Brussel.
Rutte slaagt erin de gemiddelde Rus zich blij te laten maken met een
dode mus.
Eén van de meest huichelachtige en gevaarlijkste politici die ooit het
Nederlandse toneel hebben betreden, moet toch wel Frans
Timmermans zijn.
Hij had natuurlijk al alle geloofwaardigheid verloren door zijn laffe, leugenachtige en huichelachtig optreden
tijdens de MH17 ramp. Toen werd opeens heel duidelijk met wat voor man we te maken hadden. Een die bij
wijze van spreken zijn eigen moeder zou verkopen, wanneer hij daar voordeel voor zijn meesters uit kon
halen. Wie zijn meesters zijn, wordt helemaal duidelijk wanneer je de volgende korte video bekijkt van een
recente toespraak van Timmermans in Brussel.
De boodschap die Timmermans namens zijn meesters geeft, is luid en duidelijk:
Accepteer het feit dat Europa een smeltkroes wordt en reken er maar niet op dat je als land je eigen identiteit
kunt behouden.
De smeltkroes wordt door hem verscheidenheid genoemd. En deze verscheidenheid is dan het lot van de
mensheid.
Hij belooft verder dat er geen land ter wereld zal zijn, hoe ver of afgelegen ook, dat geen verscheidenheid
zal meemaken in de toekomst, want dat is de weg van de mensheid.
Mensen die vast willen houden aan hun identiteit als volk of land hebben volgens Timmermans geen enkele
plaats in de toekomst.
Hij stelt als gegeven dat Europa en de rest van de wereld een smeltkroes zullen worden, net zoals Kalergi
dat deed in zijn plan om Europa te laten bevolken door een sub-ras.
En wanneer we niet doen zoals Timmermans zegt dat we moeten doen, zullen wij als maatschappij niet
overleven, sterker nog, dan zal Europa wederom het toneel worden van strijd en oorlog omdat vrijheid en
vrede geen stand zullen houden.
Een duidelijkere boodschap dan dit had de New World Order niet kunnen geven.
https://youtu.be/q94syUDDhxA
Timmermans is bijna net zo eng als zijn voormalige baas, Pinokkio Oliemannetje Rutte.
We werden benaderd door een lezer uit Rusland, iemand die goede contacten onderhoudt in de Russische
Doema, het parlement.
Ze waren daar geïnteresseerd over hoe wij over de uitspraken van Rutte denken want in de media
aldaar waren hierover uiteraard ook berichten verschenen.
Die hadden betrekking op dingen die Rutte in een interview met nu.nl gezegd zou hebben en dat is dat hij
denkt dat het geen goed idee is als Oekraïne ooit zal toetreden als lid van de Europese Unie.
Dat klopt inderdaad, want bij nu.nl staat het volgende:
Volgens de premier is Nederland tegen toetreding, "omdat wij vinden dat Oekraïne zowel een goede relatie
moet hebben met Europa als met Rusland. Dat kan niet als ze in de Europese Unie zouden zitten".
Rutte: "Het gaat ook om de historie van de Oekraïne. Als je naar de geschiedenis kijkt, vindt Rusland mede
zijn oorsprong in Kiev en andere delen van de Oekraïne."
Rutte zegt dan ook de houding van Rusland jegens Oekraïne deels wel te begrijpen. "Je kunt niet ontkennen
dat Rusland terecht vraagt aan Oekraïne om ook met Rusland een goeie relatie te hebben. Rusland gaat
alleen te ver als het zegt dat Oekraïne alleen met Rusland een goede relatie mag onderhouden."
Je moet hem nageven; hij heeft dit dit bijzonder slim gespeeld.
Want in eerste instantie zou het alleen een handelsverdrag zijn en later werd dat al iets uitgebreid:
Hij zei dat het niet alleen een handelsverdrag is, maar dat het zeker ook gaat over stabiliteit in Europa. ''Maar
het is zeker geen voorportaal voor toetreding van Oekraïne tot de EU.’’
Journalist Joost Niemöller heeft het verdrag tot in detail bestudeerd en komt tot een totaal andere conclusie:
Dat wordt benadrukt in de voorlichting van de Nederlandse overheid. Dat benadrukt bijvoorbeeld ook
Juncker. Nog sterker uitte een van de onderhandelaars voor het verdrag, de vroegere Eurocommissaris
Karel de Gucht zich erover: Nooit zou Oekraïne bij de EU moeten komen:
Tijdens mijn leven zie ik Oekraïne nooit lid worden van de EU.
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Maar het verdrag dat door personen als De Gucht werd opgesteld, ademt precies de omgekeerde geest. Al
direct in het begin van het verdrag worden de doelstellingen uiteen gezet. Het verdrag gaat 100% om
toenemende integratie binnen de EU.
Conclusie: Het associatieverdrag vormt het voorportaal tot een EU lidmaatschap. Het gaat over ‘afstemming’
van Oekraïne met EU wetgeving. Over ‘nauwere samenwerking’, over ‘voorwaarden scheppen’, over
‘geleidelijke toenadering.’ Het staat er allemaal letterlijk in!
Ons antwoord richting de Russische lezer helpt eventuele misverstanden rond de intenties van Rutte uit de
wereld. Dat Rutte niet voor niets de bijnaam Pinokkio heeft. Dat er in het verdrag ook militaire clausules
staan die niet in een handelsverdrag thuishoren en dat Rutte dit soort opmerkingen maakt om de
Nederlandse kiezers ervan te overtuigen dat ze met een gerust hart “ja” kunnen stemmen op 6 april, omdat
het toch alleen maar een handelsverdrag is, aangevuld met wat dingetjes en dat het helemaal niets te
maken heeft met een EU lidmaatschap waar hij zelf van zegt ook geen voorstander van te zijn.
Zijn neus is nu nog weer wat langer geworden en tegen de tijd dat de echte stappen worden gezet voor
toetreding van Oekraïne is iedereen al lang weer vergeten wat het Oliemannetje destijds zei om de
bevolking te misleiden.
Voor de volledigheid, hier ons antwoord richting Rusland:
Formally the treaty is not about EU membership but about trading agreements. Emphasizing on FORMALLY
because...
If he indeed said these words as quoted in this article the situation most probably is as follows.
EU membership will only become actual earliest 2020. The treaty is a serious component of entering the EU
even though officially denied. This is also proven by the fact that there are military clauses in the treaty. This
does not belong in a trade agreement, as you will understand.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/03/artikel_10.html
So for our Prime Minister to make the impression that EU membership would not be wise, is merely a
deceiving and opportunistic remark. To influence the voters of the referendum on April 6.
When the impression is made that this referendum is not about EU membership then Dutch voters would
much easier vote YES. Our Prime minister knows this (nickname is Pinocchio for a reason).
When in 2020 Oekraine applies for entering the EU everybody will have forgotten what Rutte said or he will
simply deny or twist the words.
He is playing a very clever game and at the same time is lying beyond imagination.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10508:meer-gevaarlijke-misleidingdoor-twee-trouwe-new-world-order-lakeien&catid=9:binnenland&Itemid=22

India heeft een manier gevonden om Monsanto het land uit te werken
Robin de Boer 4 april 2016
India weigert de Amerikaanse landbouwreus Monsanto nog langer
hoge royalties te betalen voor zijn katoenzaad. Monsanto dreigt nu
de markt te verlaten.
Vorige maand besloot India de royalties die lokale bedrijven voor de
genetisch gemodificeerde katoenzaden van Monsanto betalen met
70 procent te verlagen. Het land negeert dreigementen van de grootste zadenproducent ter wereld om zich
terug te trekken uit India. Indiase boerenbedrijven klaagden dat Monsanto te hoge licentierechten zou
vragen aan katoenproducenten die de zaden van Monsanto gebruiken. De Indiase overheid liet de zaak
onderzoeken en besloot de royalties flink te verlagen.
Einde aan hebzucht
Monsanto dreigde zich volledig terug te trekken uit India als de regering de prijsverlaging zou doorvoeren. In
2002 werden genetisch gemodificeerde katoenzaden van Monsanto geïntroduceerd in India. Het land
groeide uit tot de grootste producent van katoen ter wereld. In India heeft Monsanto 90 procent van de
katoenmarkt in handen. “Het is nu aan Monsanto om te beslissen of ze de nieuwe prijs accepteren of niet,”
liet het Indiase ministerie van Landbouw weten. “Er moet een einde komen aan de hebzucht.”
Uitzichtloze situatie
Zo’n zeven miljoen Indiase katoenboeren maken gebruik van de zaden van Monsanto. Verleid door slimme
verkooppraatjes besloten veel boeren dure zaden en pesticiden bij Monsanto af te nemen. Velen van hen
bevinden zich in een uitzichtloze situatie.
Ze willen een betere katoenproductie om het hoofd boven water te houden, steken zich daarom in de
schulden door de zaden en bestrijdingsmiddelen van Monsanto te kopen, komen niet meer uit de schulden
omdat de prijs niet in verhouding is tot de opbrengst en plegen uiteindelijk zelfmoord.
https://youtu.be/k9URfIXBW9Q
http://www.ninefornews.nl/india-heeft-een-manier-gevonden-om-monsanto-het-land-uit-te-werken/
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Bijna-doodervaringen: “Het bewustzijn is iets niet-materieels, dat eeuwig en onvergankelijk los van
het lichaam bestaat”
Robin de Boer 1 april 2016
Mensen die al eens op de rand van de dood
balanceerden, beweren vaak dat ze een glimp
opvingen van het hiernamaals. De Amerikaanse
gediplomeerde neurochirurg Eben Alexander stond
naar eigen zeggen in contact met een goddelijke figuur
toen hij in coma lag. Hij werd begeleid door een vlinderachtig meisje, dat hij later herkende als zijn overleden
halfzus. Zijn boek Na dit leven werd een bestseller. Er zijn nog maar weinig wetenschappers die onderzoek
hebben gedaan naar bijna-doodervaringen. Om die reden is er niet veel over bekend.
Eeuwig en onvergankelijk
Neuroloog Steven Laureys van de Universiteit van Luik ondervroeg in 2014 ruim 400 mensen die een bijnadoodervaring hadden ondergaan. Acht op de 10 getuigen hadden het gevoel buiten het eigen lichaam te zijn
getreden. Negen van de 10 mensen spraken van een gelukzalig gevoel.
Cardioloog Pim van Lommel heeft een niet-materialistische verklaring voor het fenomeen. In 2001
publiceerde hij in het medische tijdschrift The Lancet een onderzoek naar 344 gereanimeerde hartpatiënten,
waarvan 18 procent een bijna-doodervaring had meegemaakt.
In zijn veel verkochte boek Eindeloos bewustzijn legt Van Lommel uit dat het menselijk bewustzijn iets nietmaterieels is, dat eeuwig en onvergankelijk los van het lichaam bestaat.
Ongeloof
“Je kunt het vergelijken met het internet: computers hebben er toegang toe, maar het wordt niet door die
computers geproduceerd,” zegt hij. “Op dezelfde manier faciliteren de hersenen onze ervaring van het
waakbewustzijn, maar produceren ze het niet.”
In het vooraanstaande Journal of Consciousness Studies schreef Van Lommel in 2013: “Het lokale,
individuele bewustzijn is als een waterdruppel. Al die druppels samen vormen de oceaan van het non-lokale
bewustzijn.”
Van Lommel en Laureys pleiten voor meer wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen. Er
heerst volgens Van Lommel nog altijd ongeloof onder wetenschappers. Ze staan niet open voor iets wat in
hun ogen niet kan. Laureys merkt op dat er nog scepsis heerst omdat het verschijnsel lange tijd niet serieus
is genomen. Onbevooroordeeld onderzoek kan veel nieuwe inzichten opleveren.
[New Scientist]
http://www.ninefornews.nl/bijna-doodervaringen-het-bewustzijn-is-iets-niet-materieels-dat-eeuwig-enonvergankelijk-los-van-het-lichaam-bestaat/

(T)error: Hoe de FBI terrorisme uitlokt en desnoods zelf voor bewijslast zorgt
Robin de Boer 1 april 2016
Amerika is een land dat niet zonder vijanden kan. Desnoods
worden er denkbeeldige vijanden gecreëerd. Na de aanslagen op
11 september 2001 werd de oorlog tegen terrorisme gestart.
Hoewel de oorlog met ruime financiële middelen wordt gevoerd,
laat het resultaat na 15 jaar te wensen over. Voor de FBI heeft terrorismebestrijding op eigen bodem de
hoogste prioriteit. De Amerikaanse veiligheidsdienst lokt terrorisme desnoods ook uit.
In de val gelokt
Zo is er een klimaat ontstaan waarin Amerikaanse moslims bij voorbaat al verdacht zijn, in de val kunnen
worden gelokt en zware straffen kunnen krijgen waarbij de rechtsstaat buiten spel gezet wordt.
In de onderstaande documentaire (T)error is te zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat. De Afro-Amerikaanse
moslim Saeed Torres, een FBI-informant, heeft de makers van de film uitgenodigd om hem te volgen tijdens
een opdracht voor de FBI.
Gewetenloosheid
De FBI blijkt een macaber spel te spelen waarbij verdachten van terreur en informanten het onderspit
delven, en waarbij manipulatie, intimidatie, gewetenloosheid en rechteloosheid hoogtij vieren. Amerikaanse
moslims gelden al snel als potentiële terroristen. Desnoods zorgt de FBI zelf voor bewijslast.
In Amerika zijn sinds de aanslagen in New York minstens 500 individuen langdurig veroordeeld op
beschuldiging van terrorisme, vaak door toedoen van informanten. Hun aantal steeg na 9/11 volgens Torres
van 1500 naar 15.000.
[VPRO]
http://www.ninefornews.nl/terror-hoe-de-fbi-terrorisme-uitlokt-en-desnoods-zelf-voor-bewijslast-zorgt/
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Zwitserse overheid erkent homeopathie als medische behandeling
Robin de Boer 1 april 2016
Het Zwitserse ministerie van Binnenlandse Zaken is van plan vijf
complementaire behandelingen, waaronder homeopathie, dezelfde
status te geven als de reguliere geneeskunde.
Homeopathie, holistische geneeskunde, kruidengeneeskunde, acupunctuur en traditionele Chinese
geneeskunde krijgen in mei volgend jaar dezelfde status als de reguliere geneeskunde.
Basispakket
In 2005 concludeerden de Zwitserse autoriteiten nog dat er te weinig wetenschappelijk bewijs was voor de
werkzaamheid van de therapieën. De complementaire en alternatieve geneeskunde maakten in 2009 een
comeback toen twee derde van de Zwitsers stemde voor de erkenning ervan.
De behandelingen zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Voor 2017 moesten de ‘werkzaamheid,
kosteneffectiviteit en geschiktheid’ van de behandelingen worden bewezen.
Gelijkgesteld
In een verklaring liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten tot de conclusie te zijn gekomen dat het
onmogelijk is om afdoende bewijs te leveren. De behandelingen worden om die reden gelijkgesteld aan
andere medische disciplines.
De behandelingen worden vergoed door de verzekeraar op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd door
gecertificeerde artsen. Een aantal controversiële praktijken die onder de complementaire behandelingen
vallen zullen wel nader worden onderzocht. [SWI]
http://www.ninefornews.nl/zwitserse-overheid-erkent-homeopathie-als-medische-behandeling/

Duitse topjournalist geeft toe dat de mainstream media leugens verspreiden: “We liegen allemaal
voor de CIA”
Duitse topjournalist geeft toe dat de mainstream media leugens
verspreiden: “We liegen allemaal voor de CIA”
Robin de Boer 31 maart 2016
Nu er steeds meer propagandaoorlogen worden gevoerd leek het
de Amerikaanse financiële nieuwssite Zero Hedge een goed idee om lezers eraan te herinneren ‘hoe naïef
veel westerlingen zijn over het dagelijkse nieuws’.
De Duitse topjournalist dr. Udo Ulfkotte zei op televisie dat hij door inlichtingenofficieren werd gedwongen
bepaalde artikelen te schrijven. Als hij niet meewerkte zou hij zijn baan kwijtraken, zo vertelde hij.
In gesprek met RT zei Ulfkotte: “Ik ben 25 jaar journalist geweest. Ik heb geleerd te liegen, te bedriegen en
het volk niet de waarheid te vertellen.”
“Nu de Duitse en Amerikaanse media het Europese volk hebben geprobeerd klaar te stomen voor een
oorlog met Rusland, is er wat mij betreft een grens overschreden en heb ik besloten op te staan en te
zeggen dat het niet goed is wat ik heb gedaan,” ging hij verder. “Ik heb mensen gemanipuleerd en
propaganda tegen Rusland verspreid. Mijn collega’s worden omgekocht om mensen te misleiden, niet alleen
in Duitsland, maar in heel Europa.” https://youtu.be/sGqi-k213eE
Dr. Ulfkotte is niet de enige journalist die dit soort uitspraken doet, schrijft Zero Hedge. Een ander goed
voorbeeld is onderzoeksjournalist en oud-verslaggever van CBS News Sharyl Attkisson. In een
opzienbarende TED-lezing liet ze zien hoe bewegingen die worden gefinancierd door de overheid en
bedrijven mediaberichten op zeer effectieve wijze manipuleren en verdraaien. https://youtu.be/-bYAQ-ZZtEU
Drievoudig Emmy Award-winnaar Amber Lyon werkte jarenlang voor de grote Amerikaanse zender CNN. Ze
heeft op tv gezegd dat journalisten vaak worden betaald door overheden voor selectieve berichtgeving en
om informatie over bepaalde gebeurtenissen te verdraaien. Volgens haar is het uiteindelijk de overheid die
bepaalt of iets wel of niet op tv mag komen. https://youtu.be/CFDC7zmJgQg
Sinds de start van Operation Mockingbird, een geheime campagne van de CIA om de media te beïnvloeden,
spreken steeds meer mensen zich uit over de ‘hersenspoeling door de mainstream media’.
Er worden de laatste jaren steeds grotere leugens verteld, bijvoorbeeld over de zogenaamde ‘oorlog tegen
terrorisme’. Er zijn zelfs WikiLeaks-documenten waaruit zou blijken dat de Amerikaanse overheid ‘wraak zal
nemen’ op landen die genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) weigeren. De mainstream media blijven
ggo’s steunen, terwijl steeds meer landen deze producten in de ban doen.
“Het is tijd om je tv uit te zetten en zelf op onderzoek uit te gaan,” besluit de nieuwssite. “Het is tijd om
wakker te worden.”
[Zero Hedge]
http://www.ninefornews.nl/duitse-topjournalist-geeft-toe-dat-de-media-alleen-maar-leugens-verspreiden-weliegen-allemaal-voor-de-cia/
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Hoge Bush-medewerker klapt uit de school: “Amerika is de handelaar in dood en verderf op aarde”
Robin de Boer 31 maart 2016
Kolonel Lawrence Wilkerson heeft het helemaal gehad met de grote
wapenbedrijven die ervoor zorgen dat Amerika continu oorlog voert
in het buitenland.
Hij is niet zomaar iemand. Wilkerson speelde als oud-stafchef van
minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell een belangrijke rol in de regering van George W. Bush. In
gesprek met Salon.com haalt hij fel uit naar het militair-industrieel complex, waar president Eisenhower de
wereld al voor waarschuwde.
“Het militair-industrieel complex is vandaag de dag vele malen dodelijker dan Eisenhower dacht dat het ooit
zou worden,” waarschuwde Wilkerson. Tijdens zijn beroemde afscheidstoespraak waarschuwde president
Dwight D. Eisenhower dat het leger en de grote bedrijven steeds meer met elkaar gingen samenwerken, en
dat ten koste van de burgers.
Meer wapens verkopen
Belangrijk onderdeel van het militair-industrieel complex zijn volgens de kolonel grote wapenbedrijven zoals
Lockheed Martin en hun samenwerking met draconische en onderdrukkende westerse bondgenoten in het
Golfgebied. Diezelfde bedrijven verergeren de spanningen in Korea doelbewust, aldus Wilkerson.
George H.W. Bush en zijn minister van Buitenlandse Zaken James Baker hadden Gorbatsjov en Jeltsin
ervan verzekerd dat Amerika geen centimeter zou oprukken naar het Oosten. Werd de NAVO onder Bill
Clinton toch uitgebreid zodat Lockheed Martin, Raytheon, Boeing en anderen meer wapens konden
verkopen?” vroeg Wilkerson. “Jazeker.”
“Het is niet zo dat iemand als Dick Cheney openlijk heeft gezegd dat hij oorlog wilde voeren om geld te
verdienen voor Halliburton, maar het heeft wel een destructieve invloed op de besluitvorming,” zei hij. “En de
grote hoeveelheden geld die zij doneren tijdens verkiezingen hebben ook een destructieve invloed.”
Zoveel mogelijk raketten
“Degenen die dit ontkennen zijn óf heel erg naïef óf medeplichtig,” voegde Wilkerson toe. In 2011 zei oudminister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton: “Het wordt tijd dat de Verenigde Staten Irak gaan zien als
zakelijke kans voor Amerikaanse bedrijven.”
“We hebben de ultieme publieke functie geprivatiseerd: oorlog,” klaagde Wilkerson. “In veel opzichten zijn
het de private belangen die het meest profiteren van militair ingrijpen. Of het nu de private
beveiligingsbedrijven zijn, die nog door heel Irak en Afghanistan zitten, of de grotere defensie-aannemers,
zoals Lockheed Martin.”
Journalist Antony Loewenstein heeft eerder al uit de doeken gedaan hoe de VS de oorlogen in Irak en
Afghanistan heeft geprivatiseerd. In Afghanistan zijn naar schatting een duizelingwekkende 30.000 militaire
aannemers werkzaam voor het Pentagon. In Irak gaat het om vele duizenden meer.
Lockheed Martin probeert simpelweg zoveel mogelijk raketten te verkopen, of ze nu nodig zijn of niet, aldus
Wilkerson. “Wij zijn de handelaar in dood en verderf op aarde.”
[Salon]
http://www.ninefornews.nl/hoge-bush-medewerker-klapt-uit-de-school-amerika-is-de-handelaar-in-dood-enverderf-op-aarde/

Het is nu officieel: Bergoglio vergoelijkt de zonde is bijgevolg een ketter
Waar we twee jaar hebben op gewacht, sinds de Buitengewone
Synode over de Familie in 2014, is nu eindelijk geschied: Bergoglio
heeft in zijn post-Synodale Exhortatie ‘Amoris Laetitia’ de zonde
vergoelijkt en in een voetnoot de Communie voor de hertrouwde
gescheidenen toegelaten.
Daarmee is het nu ook officiëel: Bergoglio is een ketter en heeft
zichzelf geëxcommuniceerd van de Ware Kerk van Christus, op
basis canon 1364 uit het canoniek Rechtboek: – § 1 Een
geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een
excommunicatie van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.2;…
Ieder die trouw wil blijven aan Christus en Zijn kerk moet vanaf vandaag Rome en Bergoglio, de
Valse Profeet, definitief de rug toekeren. Niet lang na de publicatie van dit document zullen ze beginnen
sleutelen aan de sacramenten, waaronder bovenal de Eucharistie, om deze af te schaffen.
Het is raadzaam om zich voor te bereiden. U kunt meer lezen op onze pagina’s over de huiskapel en over de
richtlijnen aan de priesters.
https://restkerk.net/2016/04/08/het-is-nu-officieel-bergoglio-vergoelijkt-de-zonde-is-bijgevolg-een-ketter/
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Tandarts waarschuwt voor ‘fluoride’
door Oliver Alexander op mrt. 20 2016
‘Fluoride’ Het Sluipend gevaar
Tandarts schrjift een artikel dat iedere Nederlander moet lezen.
Een biologische kijk op het fluorideprobleem
F.J.M. Neelissen, tandarts en acupuncturist
Reeds lange tijd is een tandheelkunde zonder fluoride ondenkbaar
en eigenlijk onmogelijk. Dagelijks worden fluoridetabletjes, voornamelijk aan kinderen, voorgeschreven,
fluorideapplicaties vinden in de tandartsstoel plaats, mondspoelingen met een fluorideoplossing gebeuren
zelfs vaak klassikaal op scholen en veel tandheelkundige vulmaterialen bevatten fluoride, dit laatste om een
vorm van zg. secundaire cariës naast de vullingen tegen te gaan. Ook is het tegenwoordig niet gemakkelijk
meer om een fluoridevrije tandpasta te vinden. Zelfs zijn er landen, die het drinkwater kunstmatig
gefluorideerd hebben. Dit alles om cariës te voorkomen.
Over het algemeen wordt onvoldoende beseft, dat er om ons heen vrij veel fluoridebronnen zijn. De uitstoot
uit de schoorstenen van b.v. staal-, fosfaat- en aluminiumfabrieken bevat veel fluoride. Bij koeien in de buurt
van deze fabrieken brokkelden de kiezen af en hun gewrichten werden zo slecht, dat ze niet meer op hun
poten konden blijven staan. De relatie met fluoride werd gelegd en de boeren wonnen processen, waardoor
fabrieken moesten verhuizen. Kunstmest b.v. heeft een fluorideverbinding. Frisdranken en vooral thee
leveren ook veel fluoride. Cariës is geen ziekte als gevolg van een gebrek aan fluoride, maar wordt
veroorzaakt door constitutionele factoren in combinatie met onvolwaardige voeding. Vooral suiker is een
grote boosdoener. Het melkzuur, dat door omzetting van suiker ontstaat, is verantwoordelijk voor de
aantasting van het glazuur. Het is vanzelfsprekend, dat een goede mondhygiëne een groot wapen is tegen
cariës. Een goede poetstechniek in combinatie met dental floss, tandenstokers of ragers wordt in de huidige
tandheelkunde als een voorwaarde gezien. Niettemin worden in de tandheelkundige praktijk soms patiënten
gezien die nauwelijks van het bestaan van een tandenborstel af weten en toch een gaaf gebit hebben! Bij
het stimuleren van het fluoridegebruik in de tandheelkunde is vaak beweerd, dat het menselijk organisme
fluoride nodig heeft. Tot op heden echter is er geen wetenschappelijk bewijs, dat fluoride een essentieel
mineraal is. Gebleken is, dat de therapeutische breedte van fluoride uiterst smal is: de kiezen van de koeien
gingen kapot door de overdosis fluoride. Patiënten, die met fluoride behandeld worden vanwege
osteoporose hebben vaak last van het afbreken van het glazuur van hun tanden. Daarnaast wordt de kans
op zo’n overdosis nog eens vergroot door de vele andere fluorbronnen.
Giftigheid
Fluoride is een industrieel afvalprodukt dat agressieve eigenschappen bezit en uiterst giftig is. Het behoort
tot de groep van de halogenen. De giftigheid beweegt zich tussen die van lood en arsenicum. „ Het gifgas,
waarmee een sekte enige jaren geleden in Japan een metroramp veroorzaakte, bevatte natriumfluoride. Een
mespuntje natriumfluoride is dodelijk en al jaren wordt gewaarschuwd, dat kinderen gefluorideerde
tandpasta niet mogen inslikken. Met een zekere regelmaat krijgen kinderen na een fluorapplicatie in de
mond maagpijn en moeten soms overgeven. Fluoride is een onderdeel van rattengif en heeft de dubieuze
bijnaam van ‘protected pollutant’ gekregen. Fluoride, opgeslagen in tanks, vreet zich na enige tijd door de
wand heen. In 1997 kwam in het kunstmatig gefluorideerde drinkwater van de stad Annapolis in Amerika per
ongeluk 50 ppm (part per million) fluoride in plaats van de gebruikelijke 1 ppm. Hierdoor werden 50.000
mensen vergiftigd. In de week, die daarop volgde was het aantal hartinfarcten vervijfvoudigd. Een tube
tandpasta bevat 1000 ppm fluoride. Consumptie van zo’n tube kan voor een kind van 10 kg dodelijk zijn.
Statistieken
De gunstige werking op het glazuur wordt onderbouwd door statistieken die laten zien, dat bij fluoridegebruik
minder cariës optreedt. Niet alle statistieken echter zijn eensluidend. Ook het omgekeerde wordt soms
aangetoond. In de wereldliteratuur neemt het onderzoek in Tiel met als controlege-meente Culemborg in de
jaren ’53-’73 een grote plaats in. Echter bij een evaluatie in ’68 bleek dat zowel in Tiel als in Culemborg de
cariës met 65% gedaald was. Er moeten dus nog andere factoren een rol spelen. Een bewijs hiervoor wordt
geleverd door het feit, dat in de Zwitserse stad Bazel het cariëspercentage in de aldaar georganiseerde
schooltandheelkunde reeds fors aan het dalen was vóór de drinkwaterfluoridering daar begonnen was. Het
feit o.a., dat de doorbraaktijden van de tanden en kiezen door fluoride vertraagd worden komt in geen enkele
statistiek tot uitdrukking. Deze variabele is een voorwaarde voor een goede statistiek. Colquhoun laat zien,
hoe er met het fluoride-experiment in Hastings gezwendeld is. Ondanks het feit, dat er een wereldwijde
acceptatie is van de relatie tussen het gebruik van fluoride en tandcariës wordt er door de experts
verschillend gedacht over de invloed van de diverse factoren Conclusie moet dan ook zijn dat de statistiek
onvoldoende houvast geeft om een dermate ingrijpende maatregel als b.v. drinkwaterfluoridering te
propageren.
Werkingsmechanisme
Fluoride heeft invloed op collageen. Hierdoor wordt het celmetabolisme van fibroblasten, chondro-blasten,
ameloblasten, odontoblasten en osteoblasten beïnvloed. Het duidelijkst is dit te zien aan de tanden. Bij

NIEUWSBRIEF 246 – 15 APRIL 2016 – PAG. 32

overdosis ontstaat er zogenaamde mottled enamel of fluorose, witte tot bruine vlekken op het glazuur, die
niet meer verdwijnen en bij doorbraak van de elementen reeds aanwezig zijn. Omdat dit verschijnsel in de
eerste jaren van de fluoridering veelvuldig voorkwam heeft men in de loop van de tijd op advies van het
Ivoren Kruis de dosering van tabletjes en pasta’s met meer dan de helft verlaagd. Mottled enamel is meer
dan een cosmetisch probleem: het laat zien, dat fluoride interfereert met de basale functies van de
ameloblas- ten, de glazuurvormende cellen, die hierdoor een collageen van inferieure kwaliteit vormen. Ook
zien we, dat bij een grote dosis fluoride op de tanden en kiezen een averechts effect optreedt, nI. als een
vervolg op mottled enamel een afbreken van glazuur en het optreden van foudroyante cariës. Een bewijs
voor de smalle therapeutische breedte van fluoride.
Bekend is de inwerking op osteo-blasten en daardoor op botstructuren. In gebieden, waar van nature een
hoge concentratie fluoride in het drinkwater voorkomt, vertonen de mensen veel klachten op het gebied van
de motoriek: gewrichten en rug verstijven door excessieve botgroei. Er ontstaan exostosen aan de wervels
en kalkafzetting in de gewrichten. Dit is de reden, dat lange tijd fluoride werd toegepast bij de behandeling
van osteoporose. Bij deze vorm van therapie ontstaat er naast een verharding van bot (wat aanleiding werd
voor veel botbreuken) ook verweking van bot. Het lichaam kan blijkbaar niet meer onderscheiden wat
gemineraliseerd moet worden en wat niet. Op dit moment is men zeer terughoudend geworden met deze
fluoridebehandelingen. De excessieve botgroei resulteerde bij het bovengenoemde project Tiel-Culemborg
in het feit, dat de inwoners van Tiel gemiddeld 2 kg zwaarder waren dan die in Culemborg. Fluoride
beïnvloedt fibroblasten, waardoor collageen van slechte kwaliteit ontstaat. Er treedt een verharding van
ligamenten en pezen op. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het toenemend aantal blessures, b.v. in de
sport. Fluoride bevordert ook het verouderingsproces van de huid. Relaties worden gelegd met
sclerodermie. Ook veel enzymen worden door fluoride nadelig in hun werking beïnvloed. Cholinesterase
wordt geremd. Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van acetylcholine. Ook het aconitase wordt
beïnvloed, waardoor de verbranding van vetten en eiwitten in de Krebscyclus onvoldoende is. Het DNAreparatie-enzym werkt bij een fluoridebelasting onvoldoende. Een studie hierover, laat zien dat er een relatie
ligt tussen een defect DNA-reparatie-enzym en het ontstaan van primaire kanker. Een berucht onderzoek
van Burk geeft aan, dat in gefluorideerde steden in Amerika 10% meer kanker voorkomt dan in
ongefluorideerde steden. Kortgeleden werd de statistiek gepubliceerd waaruit bleek dat bij mannen 50%
meer osteosarcomen voorkomen in gefluorideerde gebieden. Ook ontstaat een kans op ontwikkelings- en
groeistoornissen. De vertraagde doorbraaktijden van de tanden en kiezen zijn een bewijs hiervoor. Relaties
worden gelegd met het syndroom van Down.
Een onderzoek van de bioloog Grimbergen laat zien, dat fluoride bacteriegroei remt, maar dat schimmels
juist door fluoride sneller groeien. Fluoride kan dus een factor zijn in de toenemende hoeveelheid
candidabelastingen. Blijkbaar kan het evenwicht van micro-organismen in het lichaam door fluoride
verstoord worden. Ook moeten we beseffen, dat candida-infecties allergieën in de hand kunnen werken.
Invloed op het immuunsysteem
Fluoride beïnvloedt de snelheid van de leukocyten. Omdat bij het ouder worden de leukocytensnelheid
sowieso vermindert, is hier naast de invloed op het collageen een tweede factor die veroudering versnelt.
Hierdoor wordt de fagocytose ongunstig beïnvloed. Ook treedt er meer vorming van vrije radicalen op.
Symptomen
De verschijnselen, die kunnen optreden bij een fluorideintoxicatie worden verdeeld in een acute en
chronische vorm: De acute vorm kan in relatie gebracht worden met symptomen als stomatitis aphtosa,
buikpijn, opgeblazen buik, slappe ontlasting en dorst. Vooral dit laatste is zeer specifiek. Daarnaast kan er
sprake zijn van een jeukende huiduitslag. Deze huidafwijking is in 1971 zeer duidelijk naar voren gekomen in
het Italiaanse stadje Chizzola, waar een aluminiumfabriek met zijn fluorideuitstoot verantwoordelijk was voor
de zg. Chizzola maculae, een afwijking, die lijkt op blauwe plekken, die na een paar dagen bleker worden.
Histologisch lijkt het beeld op erythema nodosum. Hoofdpijn, concentratiestoringen en duizeligheid komen
hierbij ook zeer vaak voor. De chronische vorm laat veranderingen zien in botstructuren. Exostosen met
daarnaast verstijvingen van gewrichten, vaak in combinatie met verkalkingen van ligamenten. Fluorose,
kramp in de benen met soms verlammingen, beïnvloeding van het reactievermogen door aantasting van de
acetylcholine; fazantenkuikens, die groot gebracht werden met gefluori-deerd water bleken zo tam te
worden, dat ze op de hand van de kweker bleven zitten. Normaal zijn deze beestjes zeer schuw. Misschien
dat om deze reden in veel tranquillizers fluorideverbindingen zitten. De hoeveelheid fluoride in de organen
van mensen, die in gefluorideerde gebieden wonen kan variëren van 8 ppm (hart) tot 290 ppm (huid). De
hoogste waarden, ooit gevonden, betroffen de aorta van mensen in de gefluorideerde stad Grand Rapids in
de U.S.A.: nI. 8400 ppm. Fibroblasten in de arteriewand produceren een onvolwaardig collageen wat
resulteert in een vorm van arteriosclerose.
Conclusie
De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie, die over fluoride beschikbaar is, laat een veelzijdig
beeld zien. De waarde van de stof wordt eenzijdig in de richting van de tandheelkunde gestuurd. De werking
op de rest van het lichaam komt in de tandheelkundige opleiding onvoldoende tot uiting. Op dit moment
komen er signalen om de fluoridenconcentratie in de tandpasta weer te verhogen. De reden is, dat men
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denkt, dat het glazuur van de tanden harder wordt, wanneer zeer regelmatig de tanden omspoeld worden
met een fluorhoudende stof, zoals een tandpasta. Geadviseerd wordt om daarna niet intensief te spoelen om
zo de werking van het fluoride te verlengen. Dit is weer in tegenstelling met de halvering van de
fluorideconcentratie in de tabletjes, die enige tijd geleden plaatsvond.
Er blijkt nog geen duidelijk inzicht in het precieze werkingsmechanisme. Dit is reden genoeg om uiterst
voorzichtig te zijn met de toediening van de stof. Individuele overgevoeligheden voor fluoride komen zeer
veel voor. Diagnostiek ervan behoort voorlopig tot het terrein van de energetische meetmethodieken als
Electroacupunc-tuur volgens VolI en kinesiologie. Vlak vóór het ter perse gaan van dit artikel heeft het Ivoren
Kruis haar advies inzake het gebruik van fluoridentabletjes ingetrokken.
Voortaan worden deze slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen nog toegepast. Te verwachten is, dat de
fabriek binnenkort op zal houden met de fabricage ervan.
Daarentegen is de hoeveelheid fluoride in de peuter-tandpasta van alle zeer grote merken zoals Elmex,
Prodent, Everclean en Sensodyne twee tot driemaal verhoogd!
De negatieve invloed, die fluoride heeft op enzymwerking, genetische processen, immuunsysteem en
collageen wordt dus reeds op zeer jonge leeftijd in versterkte mate in gang gezet.
De vraag is of de beperkte mate van glazuurverharding hier tegen op weegt.
Wij denken van niet.
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Onthuld: Het grootste persbureau ter wereld werkte nauw samen met de nazi’s
Robin de Boer 2 april 2016
Het persbureau Associated Press heeft nauw samengewerkt met
de nazi’s. Er verschenen artikelen in Amerikaanse kranten die
geschreven en geselecteerd waren door Hitlers ministerie van
Propaganda. Dat blijkt uit onderzoek van een Duitse historicus, zo
schrijft The Guardian. In het tijdschrift Studies in Contemporary History onthult Harriet Scharnberg hoe AP te
werk ging. Het persbureau was voor het buitenland de belangrijkste bron van informatie en nieuws over
Duitsland. AP nam journalisten in dienst die ook werkten voor de propagada-afdeling van Hitlers partij. Een
fotograaf die bij het persbureau werkte, Franz Roth, was lid van de propaganda-divisie van de SS. Zijn foto’s
werden persoonlijk gekozen door Hitler.
Oorlogsmisdaden
Harriet Scharnberg
Toen Scharnberg haar onderzoek publiceerde, liet het in New York gevestigde AP de
foto’s van Roth gelijk verwijderen van de website. Associated Press is het grootste
persbureau ter wereld. Door een deal te sluiten met het nazi-regime, mocht AP in
Duitsland blijven. Door de deal konden de nazi’s ook hun oorlogsmisdaden verborgen
houden. De samenwerking met het prestigieuze Amerikaanse persbureau stelde Hitler in
staat om zijn ‘uitroeiingsoorlog op een gewone oorlog te laten lijken’, aldus Scharnberg,
die als historicus verbonden is aan de Martin Luther-Universiteit.
‘Brute’ Rode Leger
“In plaats van de duizenden Joodse slachtoffers, lieten de Amerikaanse media alleen slachtoffers zien van
de Sovjet-politie en de oorlogscriminelen van het ‘brute’ Rode Leger,” zei ze tegen de krant.
In een verklaring liet het persbureau weten ‘op geen enkel moment te hebben samengewerkt met het naziregime’. Uit een geheim rapport dat in 2010 in handen kwam van The New York Times blijkt dat Amerika na
de oorlog een groot aantal nazi’s onderdak heeft geboden, waaronder raketwetenschapper Arthur Rudolph.
De CIA regelde voor hen verblijfspapieren en een baan. [Guardian]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/onthuld-het-grootste-persbureau-ter-wereld-werkte-nauw-samen-met-de-nazis/
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Uitgelekt transcript: IMF plant nieuwe Griekse crisis om EU verder te destabiliseren
Crisis is doelbewust gepland rond 23 juni, het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU
We hebben al vaak geschreven dat de gecombineerde financiële,
economische en migrantencrisis in Europa doelbewust is
veroorzaakt door de gevestigde orde, juist om zoveel chaos en
onrust te stoken, dat de Europeanen als het ware zullen smeken
hun laatste resten soevereiniteit over te dragen aan Brussel, dat zal
beloven alles weer op te lossen, zolang wij maar akkoord gaan met
een EU-superstaat. Op WikiLeaks is nu een transcript geplaatst
tussen twee hoge IMF-officials, dat bevestigt dat het hier al lang
niet meer om een complottheorie gaat. Het IMF is van plan om nog
deze zomer een nieuwe Griekse crisis en financiële catastrofe te veroorzaken, met als doel Europa nog
verder te destabiliseren.
Machtsgreep via milieu, terrorisme, financiën en euro
Een maand geleden erkende het voormalige hoofd van de Bank of England dat de economische depressie
in Europa ‘het resultaat is van doelbewuste politieke keuzes van de EU elite.’ Datzelfde werd overigens al in
2008 voorspeld door een financieel strateeg van de AIG Banque, Bernard Connolly. Onder de kop ‘What
Europe Wants’ noemde hij vier hoofdpunten waarmee Brussel de totale macht in Europa zou gaan grijpen:
* milieu: door onder het mom van het volledig uit de duim gezogen CO2/Global Warming ‘klimaatprobleem’
de lidstaten stap voor stap ertoe te brengen de zeggenschap over hun milieu- en energiebeleid uit handen te
geven;
* terrorisme: terreuraanslagen aangrijpen om meer controle- en veiligheidsmaatregelen in te voeren, en de
controle over de politieke en gerechtelijke macht naar zich toe te trekken;
* financiën: een grote crisis veroorzaken, waarmee twee vliegen in één klap worden geslagen, te weten de
Europese vrije markt en de sterke Anglo-Saksische economieën, en deze laten besturen door een onder EU
toezicht staande overkoepelende autoriteit, die uiteindelijk in een wereldregering moet overgaan;
* EMU: tegelijkertijd een grote euro-crisis in gang zetten, en vervolgens de Europeanen confronteren met
maar één mogelijke ‘oplossing’, namelijk een Europese (economische, financiële en uiteindelijk ook
politieke) regering.
IMF wil bewust financiële catastrofe veroorzaken
Op 19 maart 2016, dus nog maar twee weken geleden, hielden twee hoge IMF officials een teleconferentie,
waar WikiLeaks het transcript van heeft gepubliceerd. Het gaat om Poul Thomsen, hoofd van de Europese
afdeling van het IMF, en Delia Velkouleskou, hoofd van de IMF-missie voor Griekenland. Tijdens het
gesprek hebben beiden het erover om Duitsland onder grote druk te zetten door te dreigen dat het IMF uit de
Troika stapt als Griekenland niet een enorme schuldenkwijtschelding (op kosten van de Noord Europese
belastingbetalers) krijgt.
To the point: Thomson en Velkouleskou zeggen dat het dreigen met een op handen zijnde nieuwe financiële
catastrofe nodig is om de andere partijen er toe te dwingen om bijvoorbeeld nog verder te snijden in de
pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Of, zoals Bloomberg het treffend omschrijft: ‘een plan overwegen om
een kredietgebeurtenis in Griekenland te veroorzaken en Europa te destabiliseren.’
e
Na de 3 Griekse bailout in augustus vorig jaar dringt het IMF voortdurend aan op een nieuwe Griekse
schuldenkwijtschelding, wat alleen door een nieuwe noodsituatie te realiseren zou zijn. Dat ‘credit event’
wordt doelbewust gepland rond 23 juni, wanneer het Britse referendum over het EU-lidmaatschap (“Brexit’)
wordt gehouden. Bloomberg merkt op dat het IMF daarmee de Griekse crisis wil gebruiken om Europa
politiek aan het wankelen te brengen, en vooral de onwillige Duitsers (en Nederlanders) te dwingen de eisen
van het IMF –op hun kosten een tientallen, mogelijk honderden miljarden euro’s hoge
schuldenkwijtschelding- te slikken.
Uit het transcript:
Thomsen: Tja, ik weet het niet. Maar dit is... Ik denk er anders over. Wat gaat dit allemaal naar een
beslispunt brengen? In het verleden is het maar één keer gebeurd dat er een besluit werd gemaakt, en dat
was toen het geld serieus opraakte en ze op het punt stonden bankroet te gaan, toch?
Velkouleskou: Juist.
Thomsen: En dit gaat mogelijk opnieuw gebeuren. In dat geval sleept het zich aan tot juli. De Europeanen
gaan daar duidelijk niet één maand voor het Brexit over praten. Op zeker moment zullen ze een pauze
nemen, en het weer oppakken na het Europese referendum.
Velkouleskou: Dat klopt.
Thomsen: Dat is één mogelijkheid. Een andere is iets waarvan ik dacht dat het al gebeurd zou zijn, en
waarover ik verrast ben dat dit nog niet is gebeurd. Dit vanwege de vluchtelingensituatie, dan nemen ze een
besluit... dat ze een conclusie willen trekken, oké? En de Duitsers komen met het punt van het
management... en feitelijk zeggen wij op dat moment: ‘Kijk, mevrouw Merkel, u moet zich afvragen en
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bedenken wat kostbaarder is: om akkoord te gaan met het IMF –zou de Bundestag soms zeggen ‘het IMF
doet niet mee’?- of om de schuldenkwijtschelding te pikken die de Grieken volgens ons nodig hebben om
ons aan boord te houden?’ Oké? Want daar gaat het echt om.’.....
Velkouleskou: ‘Ik ben het ermee eens dat we een gebeurtenis nodig hebben, maar ik weet niet welke. Maar
ik denk dat (Eurogroep voorzitter Jeroen) Dijsselbloem probeert geen gebeurtenis te genereren, maar op de
een of andere manier deze discussie over de schuld, die er feitelijk over gaat of wij uiteindelijk meedoen of
niet, weer op te starten.’
Thomsen: ‘Ja, maar weet je, die discussie over de maatregelen en de schulden kan eeuwig doorgaan...
totdat ze op de juli-betaling stuitten, of totdat de leiders besluiten dat we een overeenstemming moeten
bereiken. Maar er is niets dat op een andere manier een compromis zal forceren, oké? Dan zal het maar
door en door blijven gaan.’
Uit het gesprek blijkt tevens dat het IMF aan de touwtjes van de Griekse regering blijft trekken. Die heeft tot
nu toe geweigerd om compromissen te sluiten over grote hervormingen. De Guardian wijst erop dat de
Griekse minister van Financiën Euclid Tsdakalottos het IMF heeft beschuldigd van het opleggen van
draconische maatregelen, inclusief het hervormen van de pensioenen.
Velcouleskou: ‘Wat echter interessant is dat (Griekenland) toegaf... ze gaven een beetje toe op zowel de
hervormingen van de inkomstenbelating en... op de aanvullende pensioenen.
Thomsen: ‘Ze denken er zelfs niet aan om onze standpunten te accepteren... Als (de Griekse regering)
genoeg onder druk wordt gezet, zouden ze dat wel doen... Maar ze hebben geen enkele aansporing, en ze
weten dat de (Europese) Commissie bereidt is een compromis te sluiten. Dus dat is het probleem.’
Griekenland wordt bewust opnieuw op rand bankroet gebracht
‘Het IMF is op heterdaad betrapt bij het plannen van een ‘krediet event’ die Griekenland op de rand van
bankroet zal dwingen. Daarbij wordt het Brexit referendum als voorwendsel gebruikt,’ concludeert Paul
Mason, auteur van ‘Postkapitalisme – Een gids naar onze toekomst’. ‘Nee, dit is niet het plot van de
volgende James Bond film,’ vervolgt hij. ‘Het is het transcript tussen de hoofdonderhandelaar van het IMF,
Poul Thomsen, en Delia Velculescu, hoofd van de IMF missie voor Griekenland.’
Uit het gelekte gesprek blijkt volgens hem dat het IMF niet gelooft dat de door Griekenland en Europa
gebruikte cijfers toereikend zijn voor de volgende fase van de bailouts. ‘Het IMF wil niet deelnemen aan de
bailout. Ondertussen kan de EU het niet zonder het IMF doen, omdat het Duitse parlement dat niet toestaat.’
Mason: ‘Dit ‘event’ is een financiële crisis waarmee Griekenland dicht bij het bankroet wordt gebracht. Net
als vorig jaar, toen de banken dichtgingen, zullen miljoenen mensen voor een economische en
psychologische catastrofe staan. Alleen deze keer wil het IMF deze ramp toebrengen aan een land dat
tienduizenden vluchtelingen heeft opgenomen, en zich gesteld ziet voor een van de meeste complexe en
gerechtelijk dubieuze internationale grenspolitie missies in de moderne geschiedenis.’
‘IMF zweert samen tegen heel Europa’
De Griekse regering zou furieus zijn, en Mason hebben gezegd dat ‘wij het IMF niet met vuur zullen laten
spelen.’ ’Maar de Grieken hebben de zaak niet meer in eigen hand. Op het eind, zo suggereert Thomsen in
het transcript, zullen enkel de Europese Commissie en vooral de Duitse regering kunnen besluiten om de
afspraken uit de bailout van afgelopen juli na te komen.’
‘Dit transcript zal bij de Commissie en de ECB als een bom inslaan,’ voorspelt Mason. ‘Zij zijn namelijk de
houders van meer dan € 300 miljard Griekse schulden. Met andere woorden: het IMF zweert samen om met
deze schokdoctrine heel Europa te raken.’
Logisch dus dat de Grieken woedend zijn en het IMF om uitleg hebben gevraagd. Antwoord: ‘Wij reageren
niet op lekken of veronderstelde rapporten van interne discussies.’
Klokkenluider?
Wat iedereen doet afvragen is of er in de hoogste kringen van het IMF een ‘Edward Snowden’ achtige
klokkenluider zit, die de komende tijd mogelijk nog meer gesprekken zal lekken, waarmee keer op keer
bevestigd zal worden dat het IMF doelbewust Europa op de rand van de afgrond wil brengen – net zoals de
VN en de regering Obama, zoals u weet. En niet te vergeten: de Europese Commissie zelf, want die is
volledig bereid om tientallen miljoenen Europeanen in diepe ellende te storten om hun visioen, een
Europese Superstaat, te verwezenlijken.
Stem op 6 april NEE tegen dit Brussel
Het zou wel eens een hete zomer kunnen worden in Europa. Tenzij u zelf ook vindt dat wij inderdaad de
zeggenschap over ons land moeten opgeven en voortaan alleen vanuit Brussel moeten worden geregeerd,
heeft u op 6 april een uitgelezen mogelijkheid om ook hier uw afkeuring over te laten blijken, door ‘NEE’ te
stemmen tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Omdat dit om veel meer gaat om enkel dat verdrag,
namelijk om de toekomst –of juist het ontbreken daarvan- van het Nederlandse volk in Europa.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Uitgelekt-transcript-IMF-plant-nieuwe-Griekse-crisis-om-EUverder-te-destabiliseren
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New York en Londen eren terugkeer Nibiru (video)
Wanneer de elite ons boodschappen geeft, doen ze dat in het
algemeen niet via het acht uur journaal, maar meestal zijn ze wel
“in your face”. Mocht je nog twijfelen aan het bestaan van de
planeet Nibiru dan neemt de laatste boodschap van de elite alle
twijfel weg. Er zijn op dit moment twee zaken op deze wereld die
een steeds prominentere rol beginnen te spelen. De eerste is de
komst van de planeet Nibiru met omringende planeten en de
tweede is de steeds groter wordende satanische invloed op aarde.
Nu lijkt op het eerste gezicht alsof deze zaken niets met elkaar te maken hebben, maar misschien is er toch
een verband. Een heel duidelijk verband dat door de duistere machten achter de schermen als het ware pal
in ons gezicht wordt gedemonstreerd. Velen zien het nog steeds niet en gelukkig gaan bij steeds meer
mensen de ogen nu echt open. Terug naar een artikel dat wij schreven in juli 2013 over dat er op dat
moment iets bijzonders plaatsvond in Afrika:
De aanleiding van het artikel was dat de huidige president van Amerika, Barack Obama, en twee
voorgangers, Bill Clinton en George W. Bush, zich tegelijkertijd in Afrika bevonden. Volgens contacten die
Preston heeft binnen de SSG (Secret Shadow Government) en MJ12 (Majesctic 12) was het geen toeval dat
ze alledrie op dat moment in Afrika waren.
De reden zou zijn dat er een ontmoeting is geweest met een zeer machtige hoogwaardigheidsbekleder, een
nieuwe wereldleider waarvan het bestaan nu langzaam aan alleen bij de echte top bekend wordt gemaakt.
Het zou niet alleen een kennismakingsbezoek zijn geweest, maar tevens een eerbetoon. En deze nieuwe
wereldleider zou niemand anders zijn dan Marduk.
Aangekomen op aarde en in Afrika geland met een buitenaards ruimteschip.
Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die
tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet
zichtbaar is voor astronomen.
We zijn nu inmiddels bijna drie jaar verder en de planeet Nibiru met omringende planeten wordt door steeds
meer mensen waargenomen. Wanneer de grote baas, Marduk, na lange tijd weer terugkomt in de buurt van
de aarde en zijn planeet steeds dichterbij dan wil je als trouwe onderdaan hem een eerbetoon bezorgen
nietwaar? Je laat dan op aarde een dergelijke gebeurtenis beslist niet onopgemerkt voorbijgaan.
In Syrië bevindt of bevond zich beter gezegd in de stad Palmyra een oude tempel, genaamd de tempel van
Baäl. Op de volgende foto uit 2011 zie je hoe deze eruit zag:
Toen kwam ISIS en was het einde oefening voor deze tempel van
Baäl, want hij werd zo goed als met de grond gelijkgemaakt. Het is
opvallend te noemen dat Poetin zich persoonlijk bemoeit met de
restauratie. Dan verschijnt er een aantal weken geleden een
bericht in de New York Times dat er zowel in New York op Times
Square als in Londen grote replica’s van deze tempel zullen worden
neergezet. Niet de hele tempel, maar de grote boog ervoor die de
ingang vormde. In twee van de grootste en belangrijkste steden van
de wereld wordt een tempel voor Baäl neergezet.
Maar, wie was deze Baäl?
Xander Nieuws komt met de volgende omschrijving:
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 een artikel uit 2008 zegt Matt Barber het volgende over Baäl:
De verering van Baäl in de praktijk ging als volgt:
Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Baäl. Kleine kinderen werden vervolgens levend
verbrand als offer voor de god Baäl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees,
hielden de gelovigen, zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiën. Dit hele ritueel was
bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Baäl op deze manier te inspireren om het te laten
regenen en zo de vruchtbaarheid van “moeder aarde” te vergroten. Wat blijkt?
De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere Babylonische afgod Marduk, de god van de
jacht.
Kortom, de grote Luceferiaanse baas Marduk (ook bekend als Nimrod) is onderweg met zijn planeet Nibiru
en zijn trouwe volgelingen eren hem door het plaatsen van een tempel in zowel New York als Londen.
Het zal niet blijven bij de twee monumenten die ter ere van Marduk in New York en Londen zullen worden
geplaatst. Het uiteindelijke doel is dat ditzelfde monument in minstens duizend steden over de hele wereld
zal staan.
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Een mooier welkom had Marduk zich niet kunnen wensen en een duidelijkere boodschap had de elite ons
niet kunnen geven.
https://youtu.be/Y_aLZ3nKSAs
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10515:new-york-en-londen-erenterugkeer-nibiru&catid=20:het-complot&Itemid=33
Hoe Amerika Irak vergiftigde met nucleaire en chemische wapens: “Het land is één grote stortplaats
voor gevaarlijk afval”
Robin de Boer 4 april 2016
Maar weinig mensen weten dat de Verenigde Staten en hun
bondgenoten in de afgelopen 25 jaar vaak nucleaire wapens
hebben ingezet in de vorm van raketkoppen en explosieven die zijn
gemaakt van verarmd of verrijkt uranium. Dat schrijft Barbara Koeppel voor The Washington Spectator.
Hoewel het Amerikaanse ministerie van Defensie deze wapens ‘conventioneel’ noemt, zijn het eigenlijk
nucleaire en chemische wapens. In Irak, waar de VS twee oorlogen heeft gevoerd, zit de grond vol
gevaarlijk afval en worden mensen vergiftigd. Oorlogsveteranen zijn ook ziek of stervende.
Scott Ritter, een oud-wapeninspecteur van de VN, zei: “We vielen in 2003 Irak binnen om niet-bestaande
massavernietigingswapens te vernietigen. Om dat te doen vuurden we deze nieuwe wapens af, waardoor
mensen stierven als gevolg van radioactiviteit.”
20 keer schadelijker
De wapens werden in 1991 voor het eerst gebruikt tijdens Desert Storm, toen het Amerikaanse leger
bommen en raketten afvuurde die verarmd uranium, een afvalproduct van kernreactoren, bevatten. Binnen
een jaar tijd begon het aantal geboorteafwijkingen uit de hand te lopen. Er werden baby’s geboren met twee
hoofden of zonder ogen, handen en benen.
In een ziekenhuis in Basra verdubbelde het aantal gevallen van leukemie bij kinderen tussen 1992 en 1999,
aldus hoogleraar Amy Hagopian van de Universiteit van Washington. De Britse wapenexpert Dai Williams
legt uit: “Als deze wapens exploderen komen er stofdeeltjes vrij die alfastraling uitzenden. Die is 20 keer
schadelijker dan de gammastraling van kernwapens. Het leger stelt dat het stof onschuldig is omdat het de
huid niet kan binnendringen, maar het kan wel worden ingeademd.”
We schrijven 2003. De VS valt Irak opnieuw binnen en heeft een hele reeks bommen en raketten tot zijn
beschikking. Veel van deze bommen en raketten bevatten verarmd of verrijkt uranium.
“Irak is één grote stortplaats voor gevaarlijk afval,” zei Ritter.
‘We gooiden alles erin’
Fallujah is de meest besmette stad in Irak. Het Amerikaanse leger viel de stad twee keer aan. In november
2004 vuurden troepen raketten af die SMAW-NE (NE betekent ‘nieuw explosief’) werden genoemd. Met één
zo’n raket kon een heel gebouw met de grond gelijk worden gemaakt.
Het aantal kankergevallen in Fallujah schoot omhoog van 40 gevallen per 100.000 mensen in 1991 tot
tenminste 1600 rond 2005. Het aantal gevallen van borstkanker vertienvoudigde en kindersterftecijfers
waren acht keer hoger dan in buurland Koeweit.
De Britse natuurkundige Chris Busby trof verrijkt uranium aan in het haar van vrouwen die misvormde baby’s
hadden gekregen. Hij vond het ook in de bodem. “De wapens waren de enige mogelijke bron,” zei hij.
Tussen 2003 en 2011 werd continu afval verbrand op Amerikaanse legerbases in Irak. De giftige rookwolken
reikten mijlenver. Ross Caputi zat bij de mariniers en was op één van de bases gestationeerd. Hij zei: “We
gooiden alles erin. Plastic flessen, banden, menselijke ontlasting en batterijen.”
Op Balad Air Base werden volgens de Army Times zo’n 90.000 plastic flessen per dag verbrand. Daarbij
kwam dioxine vrij, dat werd gebruikt voor Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat in Vietnam leidde tot
misvormingen en kanker. Er kwam ook waterstofcyanide vrij, dat tot 2010 in Amerikaanse gevangenissen
werd gebruikt voor executies en dat door de nazi’s werd gebruikt in concentratiekampen Auschwitz en
Majdanek.
Bewijs stapelt zich op
Toen inspecteurs de bases in 2010 bezochten kwamen ze tot de ontdekking dat Amerikaanse bedrijven
zoals KBR en Halliburton niet bijhielden wat ze precies verbrandden. De inspecteurs schreven dat de
rookwolken de ogen en longen konden irriteren, de lever, nieren en het zenuwstelsel konden beschadigen
en kanker konden veroorzaken.
Op de inmiddels gesloten Balad Air Base werd 200 ton afval per dag verbrand. Veel Amerikaanse troepen
die er gestationeerd waren hebben ziektes opgelopen. Sommigen zijn al gestorven aan de gevolgen van
hersen- en longkanker of leukemie, aldus Rosie Torres, die de site burnpits360.org is begonnen.
Hoewel het bewijs zich opstapelt, ontkent het ministerie van Defensie de gezondheidseffecten van de
wapens en de rookwolken. Wel geeft het leger toe tussen 2003 en 2011 verarmd uranium te hebben
gebruikt. De Amerikaanse coalitiepartners – waaronder Groot-Brittannië, een land dat eveneens wapens met
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uranium gebruikte – ontkennen de effecten ook. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Iraakse
ministerie van Volksgezondheid concludeerden in 2012 zelfs dat er minder geboorteafwijkingen en
kankergevallen waren in Irak dan in ontwikkelde landen. Een studie die in 2013 in vakblad The Lancet werd
gepubliceerd kwam met hele andere conclusies.
Bom die blijft afgaan
Daarnaast werden onderzoekers vaak gedwarsboomd. In 1991 probeerde de VS bijvoorbeeld te voorkomen
dat de WHO gebieden zou onderzoeken in het zuiden van Irak, waar verarmd uranium was gebruikt.
Experts van de WHO die zich uitspraken over de kankergevallen en geboorteafwijkingen werd de mond
gesnoerd. De Duitse arts Horst Gunther reisde af naar Irak om onderzoek te doen naar de ziektes. Hij zag in
Basra kinderen spelen met granaatscherven die extreem radioactief bleken te zijn. Hij bracht de Duitse
autoriteiten op de hoogte en werd gearresteerd.
Onderzoekers kunnen de effecten van de wapens met uranium niet bestuderen omdat ‘de VS het werk niet
financiert’. Toen het verhaal over Fallujah in 2010 naar buiten kwam zei alleen CNN iets, maar durfde geen
enkele krant zijn vingers eraan te branden. Een journalist van de BBC vertelde aan Williams dat ‘het volk
niets wil weten over wapens die uranium bevatten’.
Ondertussen blijft Amerika ze maken. Lockheed Martin en Raytheon hebben een patent op raketkoppen die
uranium bevatten. Aangezien dezelfde wapens worden gebruikt in onder meer Jemen en Syrië, is het
aannemelijk dat de mensen die daar wonen net zo zullen moeten lijden als de Irakezen en de veteranen.
“Uraniumoxidestof is een bom die blijft afgaan,” besloot Busby. “Genen worden er generaties lang door
beschadigd. Wetenschappers troffen het na 22 generaties nog aan in muizen die rond Tsjernobyl leven.”
[Washington Spectator]
http://www.ninefornews.nl/hoe-amerika-irak-vergiftigde-met-nucleaire-en-chemische-wapens-het-land-is-eengrote-stortplaats-voor-gevaarlijk-afval/

Eindelijk, Frankrijk zet leger in tegen islam
Posted on 20/03/2016 by Fubar
ISIS knul laat kuil graven om alle online afleveringen van de
dagelijkse standaard soefi in te begraven
Frankrijk gaat zijn grenzen laten bewaken door het leger. Daar
waar een leger voor is als je aangevallen wordt. Terwijl Rutte de Ottomanen uitnodigt tot ver voorbij
de poorten van Wenen, posteert Frankrijk 5000 soldaten aan de grens om de politie te ondersteunen
die al sinds 13 november vorig jaar de grens bewaakt. En dat is al heel wat langer dan de
uitzonderingsclausule van twee maanden die de EU daar voor heeft, maar daar hoor je diezelfde EU
niet over, die willen geen heibel in Schengen en zwijgen het dood.
De grensversterking komt na een waarschuwing van internationale politieorganisatie Interpol, die vreest dat
andere mogelijke terreurverdachten zullen proberen het land te verlaten na de arrestatie van de 26-jarige
Abdeslam afgelopen vrijdag. Eerder kwamen er berichten naar buiten dat Abdeslam met een groep van 90
man naar Europa zou zijn teruggekeerd om aanslagen te plegen. Abdeslam is overgebracht naar een
zwaarbewaakte gevangenis in Brugge. Elsevier >>
Vorig
jaar sloot
Frankrijk
ook
al
160
moskeeën omdat
het wapenopslagplaatsen
en
jihadcommandocentra zijn. Dat kan onder de noodtoestand die Frankrijk heeft uitgeroepen na Bataclan en
die nog steeds van kracht is. Logisch dat Frankrijk de moslimterroristen uit jihadstaat Molenbeek buiten de
deur wil houden, maar ondertussen steunt 16% van alle Fransen ISIS. En kan alleen het leger nog het aan
islam verloren gegane Franse grondgebied terugveroveren.
The army has made contingency plans for the “reappropriation of national territory”, meaning to win back
control of neighbourhoods where the population become hostile to the security forces and where guns are
easily obtainable, according to the source.Telegraph >>
http://fubar.mobi/2016/03/20/eindelijk-frankrijk-zet-leger-in-tegen-islam/
Reactie
De monnik Hilarion voorspelde dit in de 15e eeuw:
“The people of the peninsula of Europe will suffer by needless wars until the Holy Man comes. The Lion will
come from a high mountain in the enlightened nation. Then will the people of the half-moon of the tribe of
Agar overrun many nations towards midnight and commit many atrocities. They will stay three years
destroying everything. Yet, in the third year, will one of the unconquerable Eagles who reigns over the
enlightened nation between the Rhine and the North sea, with a great army meet them by the mouth of the
River Rhine and, in a fearful battle, almost entirely annihilate them.”
Het ziet er dus naar uit dat Frankrijk ons uiteindelijk zal bevrijden van de zonen van Hagar, de meesten van
ons zullen dan al gedood zijn door de mensen van de halve maan.
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IMF samenzwering om Europa te destabiliseren ontmaskerd
Volgens door Wikileaks onderschepte telefoongesprekken tussen
hooggeplaatste medewerkers van het IMF, plannen zij een nieuwe
Griekse crisis.
Een kunstmatige crisis die Griekenland rond de tijd van de Brexit
(Engeland die uit de EU wil stappen) opnieuw richting afgrond moet
gaan voeren en Europa in grote problemen gaat brengen.
Zoals wij al vele malen hebben geschreven, hebben machthebbers
volkomen maling aan het welzijn van de bevolking van een bepaald
land, wanneer dat zo in hun kraam te pas komt. Net zoals wij al vele malen hebben geschreven dat niets bij
toeval gebeurt.
Ook de eeuwigdurende crisis situaties in Europa zoals de economische, financiële en sociale crisissen zijn
voor een groot deel lange tijd van te voren voorbereid en berusten op opzettelijke acties.
Alom bekend is ook dat dit soort crisissituaties volledig worden uitbuit om zaken zoals meer controle en meer
(centrale) overheid er zo snel mogelijk doorheen te drukken.
Afgelopen weekend wederom een voorbeeld over hoe grote organisaties de Europese crisissituaties ver van
te voren plannen. De aanleiding van dit alles is de door Wikileaks onderschepte conversatie tussen twee
belangrijke medewerkers van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Het betrof een gesprek tussen
Poul Thomson, het hoofd van de Europese afdeling van het IMf, en Delia Velkouleskou, de Griekse
vertegenwoordiger van het IMF.
Volgens dit uitgelekte gesprek is het IMF van plan om ergens in juni, rond de tijd dat de befaamde Brexit al
dan niet zal plaatsvinden, een “krediet gebeurtenis” in Griekenland te organiseren, waardoor het land
opnieuw naar de rand van de afgrond zal worden gedreven.
En nee, dit is niet de plot van de allernieuwste James Bond film, het is de inhoud van bovengenoemd
telefoongesprek. Dit gesprek vond plaats in Athene net voordat het IMF wegliep van de onderhandelingstafel
waar werd vergaderd om Griekenland het groene licht te geven voor de volgende stap van haar
reddingsplan.
Waar het om gaat is dat volgens het IMF de cijfers zoals die door Griekenland en Europa worden gebruikt
voor het laten doorgaan van de volgende fase, niet kloppen. Het IMF wil dan ook niet deelnemen aan deze
bail-out. Probleem is echter dat in een dergelijk geval de hele bail-out niet doorgaat omdat het Duitse
parlement dit niet zal toestaan.
Wat ze in dit geval bedoelen met “krediet gebeurtenis” is het organiseren van een financiële crisis waardoor
Griekenland bijna in gebreke blijft. Een situatie net zoals vorig jaar toen de banken sloten en miljoenen
mensen te maken kregen met een economische en een psychologische ramp.
Waar het vooral om gaat is een spel tussen het IMF en Duitsland. De eerste wil voor Griekenland een
aanzienlijke kwijtschelding van schuld, terwijl Duitsland daar helemaal niets van wil weten, althans niet op dit
moment. Door het nu veroorzaken van een nieuwe crisis hoopt het IMF een zodanig schokeffect te kunnen
veroorzaken dat landen zoals Duitsland wel worden gedwongen om zich flexibeler op te stellen.
Dat het IMF dit keer flikt bij een land wat nog steeds aan de rand van de afgrond balanceert en waar nu ook
nog eens tienduizenden extra vluchtelingen op de stoep staan, vinden ze kennelijk maar even bijzaak en niet
belangrijk. De Griekse overheid heeft ondertussen ook lucht gekregen van de Wikileaks berichten en is
woedend. Zo zei een vertegenwoordiger van de Griekse overheid: “Wij zullen niet toestaan dat het IMF met
vuur gaat spelen”. Probleem is dat dit deze hele zaak volledig buiten Griekse controle ligt. De antwoorden in
deze liggen vooral formeel bij de Europese Commissie, maar in werkelijkheid bij Duitsland.
Ander probleempje is dat de Jezuïet Mario Draghi van de Europese Centrale Bank een totale vordering heeft
op Griekenland van rond de 300 miljard Euro. Met andere woorden, wat het IMF doet, is samenzweren om
geheel Europa hard te gaan raken met hun zogenaamde shock doctrine.
Het IMF heeft op de Wikileaks berichten gereageerd met: “Wij geven geen commentaar op lekken of
zogenaamde verslagen van interne discussies”.
De komende week zal er verder overleg plaatsvinden tussen Europa en het IMF betreffende de volgende
portie van de Griekse bail-out. De besprekingen zijn sinds januari al enkele keren afgebroken omdat er nogal
wat onenigheid is tussen de Griekse geldschieters.
Het IMF loopt ook vooral te hameren op herziening van het pensioenstelsel, iets wat de Griekse overheid tot
nu niet heeft gedaan. Athene ziet de uitgelekte gesprekken dan ook als een vorm van chantage door het IMF
om die pensioenhervormingen nu eindelijk door te voeren.
Griekenland hoopt uiteraard dat er een normale oplossing komt voor 22 april, want dan komen de Europese
Ministers van Financiën bij elkaar om de situatie te bespreken.
De vraag is of die kredietcrisis er ook inderdaad gaat komen nu het IMF is betrapt bij het beramen daarvan
of dat ze dit keer eieren kiezen voor hun geld en wachten op een volgende gelegenheid.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10518:imf-samenzwering-om-europate-destabiliseren-ontmaskerd&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Rothschild grote winnaar Panama Papers
De mainstream-media staan bol van de verhalen over de gelekte
bestanden van een Trustkantoor uit Panama, Mossack Fonseca &
Co. Regeringsleiders, miljardairs en drugsdealer worden
ontmaskerd met hun offshore bedrijven waarbij al snel opvalt dat er
geen Amerikanen tussen de “slachtoffers” zitten. Dat rijke en
machtige mensen hun kapitaal verborgen houden voor de
belastingautoriteiten in de landen waar ze wonen, is helemaal niets
nieuws. Iedereen doet het, alleen de één wordt betrapt en de ander
niet. Volgens cijfers van het IMF en de Centrale Banken verbergen deze mensen gezamenlijk een
totaalbedrag van ergens tussen de 21 en 32 biljoen Dollar in zogenaamde belastingparadijzen.
Het concept van offshore bedrijven is heel eenvoudig. Er zijn servicekantoren in belastingvrije locaties die
voor een klein bedrag (variërend van enkele honderden tot een paar duizend Euro) een bedrijf oprichten op
die locatie voor hun klanten. Aangezien een dergelijk bedrijf ook een directie en aandeelhouders nodig heeft,
kun je die erbij “kopen”. Vaak zijn dit lokale mensen daar die voor een klein bedrag per bedrijf misschien wel
directeur zijn van duizend bedrijven of meer.
Op papier bezit je dan een bedrijf, waarvan niemand erachter kan komen wie de werkelijke eigenaren zijn.
De servicekantoren houden uiteraard hun kaken stijf op elkaar over wie hun werkelijke klanten zijn.
Je kunt dan vervolgens “slimme dingen” doen zoals jezelf een hypotheek bezorgen via een dergelijk bedrijf,
nadat je in eerste instantie het daarvoor benodigde bedrag naar misschien een zusterbedrijf hebt
overgeboekt. Vaak zijn dit dan vergoedingen voor “bewezen diensten” in de ruimste zin des woords.
Zo is uiteraard het geld van de Stichting Loterijverlies door oprichter Ferdy Roet naar Isle of Man
overgeheveld en vervolgens weer teruggekomen in Nederland als hypotheek voor zijn miljoenenoptrek in
Bergen. Iedereen weet dat het zo gegaan is, maar het bewijzen wordt moeilijk omdat het servicekantoor hun
mond dichthoudt.
Dan ineens verschijnt er, volgens het onderzoekscollectief van journalisten, een klokkenluider die de
gegevens van een dergelijk servicekantoor in Panama lekt, waardoor informatie van meer dan 200.000
bedrijven met hun werkelijke eigenaren op straat komt te liggen:
Het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co ontkende ook maar iets te maken hebben
met belastingontduiking of witwaspraktijken. Het bedrijf is naar eigen zeggen het slachtoffer van
computercriminaliteit.
Medeoprichter Ramón Fonseca Mora erkende in een interview met tv-zender TVN dat de gelekte informatie
deels afkomstig is uit zijn kantoor. ,,We zijn gehackt'', aldus de voormalige adviseur van president Juan
Carlos Varela. ,,Dat is een misdrijf.''
Het is een indrukwekkende lijst met klanten, maar wat onmiddellijk opvalt, is dat er geen bekende
Amerikanen worden genoemd.
Ook belangrijk om te weten, is het volgende:
Panama Papers is een project van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een
Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en
valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Trouw en het FD ontvangen een geldelijke
ondersteuning voor hun onderzoek naar de Panama Papers van het Center for Public Integrity/ICIJ.
Volgens het principe "follow the money" kom je dan weer op een voorspelbare plek uit voor wat betreft de
financiering hiervan. De beruchte George Soros via zijn Open Foundations en de Amerikaanse overheid/CIA
via USAID.
Zowel George Soros als USAID kom je uiteraard ook tegen bij
het destabilisatieproces van Rusland en andere hun niet
welgevallige overheden zoals wij al eerder schreven:
“Public records show that USAID has long been a front for CIA
intelligence gathering, as well as a conduit for CIA funding to
foreign governments and agencies”.
USAID sponsort ook de ontmaskerde CIA “journalist” Elliot
Higgins, alias Bellingcat, die wanhopig probeert met internetplaatjes
de schuld van MH17 richting Rusland te schuiven.
Er is achter de schermen nog een duistere kracht aan het werk en die staat bij ons bekend onder de
naamRothschild (bekend van onder meer mede-eigenaarschap van Centrale Banken mondiaal).
Er is namelijk een beweging gaande om al die grote bedragen die nu wereldwijd staan geparkeerd op de
meest exotische offshore locaties over te hevelen naar Amerika.
Al sinds het begin van de jaren '80 wordt er druk aan de weg getimmerd met de promotie van een aantal
Amerikaanse staten die inmiddels bekendstaan als de beste belastingparadijzen op aarde.
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Jarenlang heeft Amerika de belastingparadijzen wereldwijd
veroordeeld en het andere landen zeer kwalijk genomen dat ze rijke
Amerikanen hielpen om hun vermogen verborgen te houden. Nu
verschijnt datzelfde land prominent op het wereldtoneel als dé
plaats waar je als rijk individu met je geld naartoe kunt.
Overal ter wereld zie je nu advocaten en adviseurs druk met het
adviseren van hun cliënten om hun vermogen over te hevelen van
plekken zoals de Bahamas of de Maagden Eilanden naar locaties
zoals Nevada, Wyoming en South Dakota.
Zo zei de bekende Zwitserse advocaat Peter A. Cotorceanu
onlangs: “Hoor je dat zuigende geluid? Dat is het geluid van dat wat
wordt weggezogen richting Amerika”.
Laat er nu één bepaald bedrijf zijn die het voortouw heeft genomen bij deze enorme kapitaalconversie
richting Amerika en dat is Rothschild.
Zij zijn degenen die een imposant trustkantoor hebben geopend in Reno, slechts enkele blokken verwijderd
van de grote casino’s zoals Harrah’s en Eldorado. Zij zijn degenen die de regie hebben over wat misschien
wel de grootste kapitaalverhuizing ooit gaat worden.
Waarbij er op meer en meer locaties op de wereld openheid van zaken wordt gegeven aan autoriteiten is dat
bij de door Rothschilds beheerde trusts in Nevada absoluut niet het geval.
George Soros en de Rothschild familie zullen tevreden achterover leunen na de bekendmaking van de
Panama Papers. Maar, toch even voor alle duidelijkheid, zij hebben écht he-le-maal niets te maken met het
lekken daarvan. Wie dat denkt is een aluhoedje.....
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10519:rothschild-grote-winnaarpanama-papers&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nieuw economisch rapport: Oekraïense volk wordt beroofd door EU met associatieverdrag Longread
4 april 2016 - Door Joost Niemöller
Het associatieverdrag is niet goed voor de Nederlandse bevolking.
Maar het is al helemaal niet goed voor de Oekraïense bevolking.
De gewone Oekraïner wordt leeggeroofd door de aasgieren uit
Brussel en Washington. Ondertussen wordt u wijsgemaakt dat u ja
moet stemmen omdat de Oekraïners dit zouden willen.
Uit een net verschenen economisch rapport van The Transnational
Institute, een linkse denktank, die voor deze gelegenheid
samenwerkte met The Center for Social and Labor Research in
Kiev, blijkt dat de economische gevolgen van een associatieverdrag
voor Oekraïne desastreus zijn.
Nu moet je, vind ik, altijd oppassen met economische scenario’s,
gebaseerd op computermodellen, zoals in dit geval. Economie is vaak quasi-wetenschap: Wat je in een
model stopt, komt er altijd weer uit. En met rapporten van linkse denktanks moet je al helemaal oppassen.
Toch vind ik dat de argumenten in dit geval zeer overtuigend klinken.
(Het rapport is hier als PDF te downloaden.)
In grote lijnen wordt er in het rapport dit uiteen gezet:
De import en export positie van Oekraïne zal dramatisch veranderen. Momenteel exporteert Oekraïne vooral
technologie naar de Russische markt. Door de draai naar de EU zal dat veranderen in export van
grondstoffen en agrarische producten naar de EU, en daarmee zal Oekraïne dus terugvallen tot Derde
Wereld status.
De kleine bedrijven die 99,8% van het Oekraïense bedrijfsleven uitmaken, zullen zwaar getroffen worden
door het associatieverdrag. Deze bedrijfjes zullen ten onder gaan in de concurrentie met de grote bedrijven
binnen de EU. Zonder concrete investeringen (die niet in het verdrag zijn opgenomen) zullen ze niet in staat
zijn om op zulke korte termijn de omslag te maken naar de EU regels die hen in het verdrag worden
opgelegd.
De EU bedrijven die Oekraïne overnemen, zullen alleen geïnteresseerd zijn in het tewerk stellen van
Oekraïeners voor lage lonen. Het machteloze Oekraïne zal hiertegen geen verweer kunnen bieden en is dus
de ideale prooi voor het grootkapitaal. Nu al is het gemiddelde loon in Oekraïne negen keer lager dan in
Griekenland. Door de enorme loonverschillen werkt nu al tussen een derde en een kwart van de Oekraïense
werknemers in het buitenland. Het ligt voor de hand dat door het invoeren van het associatieverdrag er een
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uitstroom naar de EU zal volgen van hoogopgeleiden. Een verschijnsel wat eerder ook al plaatsvond in
landen als Roemenië.
De belangrijkste reden voor de economische ineenstorting van de Oekraïense economie is de roof door de
Oekraïense oligarchen die er de dienst uitmaken. Ze sluizen massaal hun bij elkaar gegraaide geld weg naar
belastingparadijzen als Cyprus. De zo belasting vrij gemaakte bezettingen verschijnen dan ineens weer in
Oekraïne als ‘investeringen.’ Vandaar dat de buitenlandse investeringen in Oekraïne vanuit Cyprus de
afgelopen tien jaar gestegen zijn van 14,1% naar 31,7%!
Maar ook Nederland is zo’n belastingparadijs. Vandaar dat vanuit Nederland de laatste tien jaar de
investeringen zijn gestegen van 11% naar 17%. Dat is bijna allemaal Oekraïens offshore capital waarover
geen cent belasting is betaald in Oekraïne. De Nederlandse ambassade promoot open en bloot bij Oekraïne
bedrijven om een brievenbusfirma in Nederland op te richten en zo de Oekraïense belasting op the Dutch
way te ontwijken. In 2012 werden dan ook 95% van de zogenaamde Nederlandse ‘investeringen’ in
Oekraïne gedaan vanuit zulke brievenbusconstructies.
De totale hoeveelheid offshore capital vanuit Oekraïne wordt geschat op honderden miljarden. Het corrupte
systeem hierachter heeft dus een duizelingwekkende omvang. Dat kan alleen maar veranderen door zeer
hard ingrijpen. Iets waar dit associatieverdrag helemaal niet in voorziet.
De schuld van het door haar eigen leiders leeggeroofde Oekraïne heeft een omvang gekregen waarbij we
ons nauwelijks nog iets kunnen voorstellen. Begin 2016 was de totale schuld 155% van het Bruto Nationale
Product, te weten 118 miljard dollar. Door alleen al de verplichte afbetalingen van die schulden zal Oekraïne
dit jaar in een vicieuze cirkel belanden. In december vorig jaar werd de rating van Oekraïne door Standard &
Poor vastgesteld op de CCC categorie.
Het land is hierdoor feitelijk in handen van het IMF dat Oekraïne in februari 2015 een lening gaf van 17,5
miljard dollar, af te betalen in een periode van vier jaar als onderdeel van een groter pakket van veertig
miljard dollar. Een schuld die het land natuurlijk nooit meer kan terugbetalen.
Het IMF voert nu dan ook feitelijke het financiële beleid van Oekraïne en alle economische hervormingen
moeten langs deze weg worden afgedwongen. De beslissende stem bij het IMF beleid ligt bij de EU en de
VS, en daarmee is Oekraïne dus een kolonie van het Westen geworden. De EU op zijn beurt heeft weer van
Oekraïne geëist om te gehoorzamen aan de IMF, en op die voorwaarde kwam de EU nog eens over de brug
met een extra lening van vijftien miljard. Het associatieverdrag is niets anders dan het verlengstuk van deze
dwangpolitiek.
Deze dwangpolitiek en het afgedwongen associatieverdrag (wat de Nederlandse regering dus al stilletjes
had getekend) veroorzaken toenemende spanningen met de zogehetenEuraziatische Unie van Rusland,
Wit-Rusland en Kazachstan. Nu is de voor Oekraïne zeer belangrijke jamdel met deze unie dramatisch
gedaald: Tussen 2014 en 1015 alleen al ging de export achteruit van 19,2 miljard dollar tot 6,4 miljard dollar.
De import ging met 62,6 % achteruit, van 27,5 miljard dollar naar 10.3 miljard dollar.
Het verdrag tussen Oekraïne en de EU betekent overigens dat het importgebied van de EU goeddeels
gesloten blijft voor Oekraïne, terwijl de EU zelf wel de Oekraïne economie kan penetreren:
The FTA introduces a limited number of preferential tariff quotas – in line with the EU’s approach to FTAs in
association agreements. Domestic producers in Ukraine will be given a duty-free quota that will not change
the current negative trade balance with the EU. In fact, several of these quotas are set far below the current
volume of shipments.
Voor het belangrijkste agrarische exportproduct van Oekraïne, graan, wordt door de EU een quotum
opgelegd van vierhonderdduizend ton om de eigen markt te beschermen. En dat terwijl Oekraïne jaarlijks 7,2
miljoen ton graan exporteert. Alleen voor de producten waarmee Oekraïne niet concurrerend is op de EU
markt worden geen quota opgelegd.
Uiteraard laten de grote agrarische EU concerns wel hun begerige oog vallen op de enorme hoeveelheid
beschikbare, en vruchtbare, landbouwgrond in Oekraïne, dat binnenkort voor spotprijzen te koop ligt. Dankzij
het associatieverdrag kan dat alles opgekocht worden; een derde van de totale hoeveelheid landbouwgrond
in de EU!
Oekraïne zal botweg door de EU worden overgenomen via allerlei juridische constructies, waaraan de
Oekraïense oligarchen graag zullen meehelpen, want voor hen is dit ook weer snel verdiend geld. Dit kan
gebeuren wanneer de nu nog bestaande regelingen tegen het opkopen van land door buitenlandse bedrijven
worden opgeheven. Via de Europese banken wordt hier al hard aan gewerkt:
Meanwhile, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and others are already
pushing for regulatory change to make agricultural investments easier.
En hierdoor zal de Oekraïense bevolking nog afhankelijker worden van de import.
Uitgekleed en beroofd. Zo staat de Oekraïense bevolking ervoor als de EU de boel lachend komt
overnemen. Maar u gaat zelfs niet mee lachen, want het geld verdwijnt in hele andere zakken.
http://joostniemoller.nl/2016/04/nieuw-economisch-rapport-oekraiense-volk-wordt-beroofd-euassociatieverdrag/
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Bewijs dat Alexander Pechtold een “gekochte politicus” is (video)
De man die het Nederlandse volk immer als een soort zalvende
dominee toespreekt, is door de mand gevallen als een totaal corrupte
politicus.
Pechtold, de man die onvermoeibaar de straat op gaat om de
bevolking “ja” te laten stemmen aanstaande woensdag, doet dit
allesbehalve uit het oogpunt van het algemeen belang.
Als politicus wordt je geacht het volk te vertegenwoordigen, maar
tegenwoordig zijn er maar enkelen, of geen, die dit ook echt doen.
Iemand die zonder enige twijfel in de categorie “gekochte politici” valt, is D66 voorman Alexander Pechtold.
In 2009 mocht hij komen opdragen op de Conferentie waar politici hun opdrachten meekrijgen, de Bilderberg
Conferentie. Die van Pechtold was simpel: Overtuig de Nederlandse burger ervan dat ze zonder de (Nazi)
staat Europa hopeloos verloren zouden zijn. https://youtu.be/p2ISrcEOE1E
De twee dingen die Pechtold helemaal goed doet, is het luisteren naar zijn opdrachtgevers en met een hele
grote boog heen lopen om alles wat met Joris Demmink (voormalig Secretaris generaal van Politie en
Justitie die strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege verdenking van kindermisbruik) te maken heeft.
Zo schreven wij in een eerder artikel:
Als er één dappere man is in Den Haag, dan is het Alexander Pechtold wel. Onverschrokken vertrekt deze
man naar de Bilderberg Conferentie als het nodig is. Met niet aflatende ijver en op zalvende toon probeert hij
argeloze burgers te overtuigen dat ze vooral voor de Nazi Europastaat moeten zijn omdat “dit goed voor
hen” zou zijn.
Alleen als het op Joris Demmink aankomt laat zijn moed hem even in de steek en staat hij met de mond vol
tanden. Merkwaardig. https://youtu.be/14QoXWiw1SY
De afgelopen dagen hoef je maar een televisie aan te zetten of je ziet Pechtold op straat lopen met zijn
foldertjes en groene sjaal om de burgers ervan te overtuigen dat ze aanstaande woensdag vooral “ja”
moeten gaan stemmen. Hij doet dit met volle overtuiging, net alsof hij het meent. Niet zo vreemd natuurlijk
dat veel smachtende huisvrouwen van middelbare leeftijd zwijmelend toekijken en absoluut woensdag “ja”
gaan stemmen. Onlangs ging Pechtold zelf naar Oekraïne om poolshoogte te nemen betreffende de situatie
aldaar. Een goed geïnformeerd mens telt tenslotte voor twee en Pechtold laat graag zien dat hij weet wat hij
doet. Echter, Pechtold kocht geen ticket bij een low budget airline, maar liet zich vervoeren in de privéjet van
de Rotterdamse zakenman Frans Lavooij.
Nu zijn er twee dingen die nooit of te nimmer samengaan en dat zijn “algemeen belang” en “zakenman”.
Wanneer dus iemand zegt dat Lavooij Alexander Pechtold in zijn privéjet naar Oekraïne vloog vanwege het
algemeen belang, liegt dan per definitie.
De enige reden dat Lavooij dit deed was om Pechtold nog fanatieker campagne te laten voeren bij het
ronselen van zoveel mogelijk “ja” stemmen. En Lavooij deed dat echt niet uit het oogpunt "algemeen
belang", maar simpelweg omdat het hem anders veel geld gaat kosten.
Op de volgende foto zie je Pechtold (2e van links) met Lavooij (omcirkeld) op het Maidanplein.
Frans Lavooij is een belangrijk aandeelhouder van de “Douwe
Egberts” van Oekraïne, Galca. Zo zegt hij zelf:
Ons koffiebelang in Galca, Lviv dateert van begin jaren 90. Galca is
de Douwe Egberts van Oekraïne, met koffiefabrieken in Lviv,
Oekraine en Liepaja, Letland. Naast de branderijen hebben we ook
een aantal koffieshops in het land. Als Nederlander zeg ik er dan bij
‘waar je koffie kunt drinken’.
Mijn naam is Frans Lavooij, ondernemer in Rotterdam,
aandeelhouder/partner in een aantal ‘commodity’ bedrijven
wereldwijd, waaronder Galca. Tevens ben ik voorzitter van de
Nederlands-Oekraiense Business Council (NOCH).
Wat niet door D66 wordt verteld en ook niet door Lavooij, is dat
Galca in zwaar weer verkeert vanwege de Russische sancties.
Galca en Lavooij hebben het Associatieverdrag met Oekraïne hard
nodig om de verlorenexport naar Rusland te kunnen compenseren.
D66 wringt zich nu in allerlei bochten om het gedrag van hun
voorman goed te praten, maar daarvoor het is te laat.
Met bovenstaande in het achterhoofd kijk je heel anders aan tegen
alweer een filmpje waar Pechtold burgers aan het overtuigen is om
“ja” te stemmen.
Wat corruptie betreft zouden Oekraïne en Nederland overigens aardig bij elkaar passen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10517:bewijs-dat-alexander-pechtoldeen-gekochte-politicus-is&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Basiliek van Sint Vincent in Metz, Frankrijk, omgetoverd tot nachtclub
Door Crusader op 02/04/2016
Op Pasen werd de Basiliek van Sint Vincent in Metz, Frankrijk,
voor de gelegenheid omgetoverd tot een nachtclub. Het oude
gotische gebouw dat dateert van de 14de eeuw werd door een
nachtclub promotor ingepalmd, met als doel het in een danszaal te
veranderen, met de goedkeuring van het stadsbestuur van Metz.
De promotor, Irenaeus Sutter, doet alsof het allemaal onschuldig is
en begrijpt de negatieve reacties niet, die zo’n 20% van de
honderden mails omvatten van diegenen die hem contacteerden.
De Franse overheid controleert en steunt kerkelijke eigendommen, een spijtige toestand die reeds bestaat
sinds 1905. Daardoor kunnen ze ook makkelijk worden vrijgegeven voor zo’n evenementen. Zelfs wanneer
ze ontrokken worden aan de eredienst, blijven deze gebouwen de symboliek van het Christelijk geloof
bevatten. En opportunisten drijven er dan maar al te graag de spot mee, in de ‘geest’ van de wereld.
http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/basilica-of-saint-vincent-turned-into.html
http://restkerk.net/2016/04/02/basiliek-van-sint-vincent-in-metz-frankrijk-omgetoverd-tot-nachtclub/

Waarom is dit artikel voor het publiek verborgen? Wetenschappers vonden zaden die kanker kunnen
genezen!
Met een variant op bovenstaand artikel kunnen wij zeggen: Waarom is het al zo lang verborgen dat B 17,
wat het meest in abrikozenpitten voorkomt, een van de beste bestrijders van kanker is?! Zie o.a.:
http://informatieabrikozenpitten.com/2015/05/wat-abrikozenpitten-en-daarin-dan-de-leatrileb17-kanbewerkstelligen-in-het-door-kanker-aangetaste-lichaam/
http://informatieabrikozenpitten.com/2015/05/pleidooi-voor-biologische-en-natuurlijke-kankerbestrijding/
Vandaag de dag is kanker de dodelijkste ziekte in de wereld en miljoenen worden geïnvesteerd in een
poging om een remedie ervoor te vinden.
Hoewel mensen zich ervan bewust zijn dat er een remedie bestaat, houden de grote farmaceutische
bedrijven deze nog steeds geheim voor hun eigen winst.
Dat is de reden waarom we de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Kentucky,
dat veelbelovende resultaten toonde delen. Het is bekend dat er vele alternatieve behandelingen die kanker
kunnen bestrijden bestaan en dit is één van hen. Namelijk, het is al ontdekt dat druivenpitten bijna 80% van
de kankercellen kunnen elimineren! Ja, die kleine zaden die we allemaal uit te spugen als we druiven eten.
Wie had dat gedacht?
Gelukkig, is het onderzoek is beschikbaar voor het publiek, omdat het in het American Association for
Cancer Research Journal werd gepubliceerd en nu kun je het woord verspreiden, zodat mensen op de
hoogte worden gebracht en uiteindelijk zichzelf en/of hun dierbaren kunnen redden van deze vreselijke
ziekte.
Kanker is de snelst groeiende ziekte ter wereld en het het doodt miljoenen mensen per jaar. Miljoenen
worden elk jaar in onderzoek en studies geïnvesteerd in een poging om een remedie voor deze ziekte te
vinden, maar blijkbaar is er nog geen remedie gevonden(Tenminste als u de mainstream media wilt
geloven).
Maar we weten dat de genezing bestaat, maar de grote farmaceutische bedrijven hebben besloten om het
geheim te houden, ten koste van miljoenen mensen die het leven verloren. Ze zouden profiteren wanneer
een remedie wordt gevonden, dus houden ze het verborgen voor het publiek.
In tegenstelling tot wat farmaceutische bedrijven ons willen doen geloven,zijn hier de resultaten van een
onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Kentucky, die veelbelovende resultaten heeft opgeleverd. De
onderzoekers ontdekten dat druivenpitten bijna 80% van de kankercellen kunnen doden:
Druivenpittenextract blijkt de apoptose (geprogrammeerde celdood) van leukemiecellen te kunnen
bevorderen.
In deze experimentele studie bleek dat 76% van de leukemiecellen waren afgestorven binnen 24 uur. De
gezonde cellen bleven evenwel onaangetast. Antioxidanten (OPC?) in druivenpitten worden al veel langer in
verband gebracht met een risicovermindering op het krijgen van kanker en hart- en vaatziekten.
Nu is voor het eerst aangetoond dat druivenpittenextract ook kankercellen kan doden. Men heeft ontdekt dat
het extract een eiwit (c-Jun NH2-terminalkinase) stimuleert dat betrokken is bij de apoptose.
Deze ontdekking kan op termijn wel eens een doorbraak betekenen voor de behandeling van bloedkankers
met natuurlijke, niet-toxische middelen.
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Syrische vluchtelingen verkopen massaal hun dochters aan Turkse prostitutiebendes
‘Veel moslimmigranten nemen hun eigen cultuur van intimidatie, misbruik en verkrachting mee naar Europa’
– Amerikaanse ministerie BuZa: ‘Turkije is bestemming, doorvoerland en bron van sekshandel in kinderen’ –
Turkse bendes ontvoeren kinderen ‘op bestelling’ uit Syrië
Geen grapje: Meisjes worden door Turkse prostitutiebendes
ingedeeld in de smaakjes pistache, kersen, appel of meloen.
Volgens diverse mensenrechtenorganisaties verkopen Syrische
moslim‘vluchtelingen’ in Turkije massaal hun dochters aan
prostitutiebendes. Die geven tussen de 2000 en 5000 Turkse lira’s
voor een meisje. Hoe jonger ze is, des te hoger het bedrag,
omgerekend € 625 tot € 1565, dat voor een gemiddeld Syrisch
gezin enorm veel geld is. Uzay Bulut schrijft voor het Gatestone
Institute dat veel moslimmigranten die naar Europa gaan een aversie hebben tegen de Westerse cultuur, en
hun eigen islamitische cultuur van intimidatie, misbruik, discriminatie en verkrachting meenemen.
Welke smaak wilt u? Pistache, kersen, appel of meloen?
ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual
Purposes) concludeert na een onderzoek dat de kinderprostitutie in Turkse plaatsen waar Syrische
vluchtelingen worden opgenomen, in korte tijd is geëxplodeerd: ‘Meisjes tussen 12 en 16 worden
pistacchio’s genoemd, die tussen 17 en 20 zijn kersen, 20 tot 22 zijn appels, en alle ouderen zijn
watermeloenen.’ Op de ‘markt’ worden ze vervolgens voor 20 tot 50 lira’s (€ 6,25 tot € 15,65) ‘verhuurd’ aan
iedere willekeurige man. Soms laten ze zich ook met voedsel of andere goederen betalen. Anderen worden
verkocht aan rijke moslims uit Saudi Arabië of andere Arabische Golfstaten. In de stad Antep zijn
zelfsletterlijke markten voor seksslavinnen.
Op 8 maart schreven Turkse media nog over de tragische dood van de 15 jarige Syrische kinderbruid Mafe
Zafur, die vorig jaar augustus volgens gangbaar islamitisch gebruik werd gedwongen om met haar neef
Ibrahim Zafur in het incesthuwelijk te treden. Na een half jaar gooide Ibrahim zijn nicht/vrouw echter de deur
uit en moest ze in een verlaten vrachtwagen slapen. Niet lang daarna pleegde ze zelfmoord.
Meisjes massaal uitgehuwelijkt, verkocht, geprostitueerd, ontvoerd
Het trieste lot van Mafe Zafur was bepaald geen incident. Tal van jonge Syrische meisjes zijn het slachtoffer
van het islamitische uithuwelijken van kinderen. Erger nog: vaak worden de meisjes door hun eigen ouders
verkocht aan Turkse prostitutiebendes, zo bevestigt ook deAssociation for Human Rights & Solidarity with
the Oppressed (in Turkije bekend als Mazlumder). Anderen worden ontvoerd uit de vluchtelingenkampen of
zelfs ‘op besteling’ uit Syrië gehaald, en voor hetzelfde doel misbruikt.
‘Ondanks het feit dat het illegaal is, praktiseren veel mannen in Turkije polygamie met Syrische meisjes of
vrouwen,’ vertelde advocaat Abdulhalim Yilmaz, hoofd van de vluchtelingencommissie van Mazlumder, aan
het Gatestone Institute. ‘Sommige Turkse mannen nemen een tweede of derde Syrische vrouw en
registereren hen niet eens. Deze meisjes hebben geen legale status in Turkije. Economische ontberingen
zijn een grote factor in dit lijden, maar het is ook een religieus en cultureel fenomeen, omdat in de
(islamitische) religie jonge huwelijken zijn toegestaan.’
De meisjes en vrouwen die het ‘geluk’ hebben een zeer slecht betaalde baan te vinden, worden veelal door
hun collega’s en werkgevers seksueel gemolesteerd. Een 16 jarig Syrisch meisje in de Turkse stad Izmir zei
dat ‘ze denken dat wij Syrische vluchtelingen tweederangs mensen zijn... Ze proberen misbruik te maken
van onze situatie.’ Koerden hebben de pech dubbel gediscrimineerd te worden door de Turken, want ‘de
hulporganisaties helpen alleen de Arabische vluchtelingen. Als ze horen dat wij Koerden zijn, lopen ze
gewoon weg, of geven maar heel weinig. Daarna komen ze niet meer terug.’
Amerikaans ministerie: Turkije bron van sekshandel in kinderen
Volgens ECPAT is er in heel Europa nergens zoveel (seks)slavernij als in Turkije. De organisatie wijst niet
voor niets op een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in 2013
concludeerde dat ‘Turkije een bestemming, doorvoerland en bron is van sekshandel in kinderen.’
‘Misbruik vrouwen en kinderen direct gevolg van islamitische cultuur’
Yilmaz: ‘Veel Arabische landen, inclusief Saudi Arabië, hebben tot nu toe niet één Syrische vluchteling
opgenomen. Aan de grens met Turkije wachten er nog eens tienduizenden, maar als deze vrouwen en
kinderen zouden weten wat hen daar mogelijk wacht, zouden ze nooit één voet zetten in dat land. En dat is
het onvermijdelijke gevolg als een zekere cultuur –de islamitische- zelfs niet het kleinste respect heeft voor
de rechten van vrouwen. In plaats daarvan is het een cultuur van verkrachting, slavernij, misbruik en
discriminatie, waarbij vaak zelfs de meeste kwetsbaren worden uitgebuit.’
Brussel wil islamistische criminele terreurrepubliek Turkije lid van EU maken
Natuurlijk ontkennen de Turkse autoriteiten alle beschuldigingen, maar dat zijn we inmiddels gewend van het
land waar de EU, -met Duitsland en Nederland voorop-, een diepe knieval voor gemaakt heeft. De Turkse
president Erdogan komt werkelijk met àlles weg; het uitmoorden van de Koerden, het trainen en bewapenen
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van ISIS en andere jihadgroepen, het smokkelen van enorme hoeveelheden door ISIS gestolen olie, het
sturen van miljoenen moslimmigranten naar Europa, enkel om ons continent door islamisering te
ondermijnen, het welbewust doorlaten van terroristen naar de EU, en nu dus ook het massale seksuele
misbruik van Syrische meisjes en vrouwen.
Je zou haast gaan denken dat juist dit de redenen zijn waarom de links-liberale elite in Europa, en vooral die
in Brussel, de islamistische criminele terreurrepubliek Turkije zo ontzettend graag lid willen maken - want zó
blind kan toch niemand zijn, zelfs niet onder het mom van politieke correctheid?
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Syrische-vluchtelingen-verkopen-massaal-hun-dochters-aanTurkse-prostitutiebendes
“De strategieën van de liefdeloze, paranoïde oligarchen die op genocide uit zijn, werken niet meer”
Robin de Boer 13 april 2016
De Amerikaanse historicus F. William Engdahl werd vlak
voor zijn vijfde verjaardag, net na de Tweede
Wereldoorlog, gediagnosticeerd met polio. Enkele jaren
later maakte de wereld kennis met Jonas Salk en het
poliovaccin.
De wereld geloofde dat het salkvaccin en een andere variant, het Sabin-vaccin, korte metten hadden
gemaakt met polio. Maar de symptomen die de naam ‘polio’ kregen kwamen enkele jaren voor de introductie
van het eerste vaccin al veel minder vaak voor, aldus Engdahl. De Rockefeller University in New York
omschreef de symptomen als volgt: koorts, zware hoofdpijn, een stijve nek en rug en spierpijn. Bij een klein
kind kunnen er veel verschillende oorzaken zijn van dergelijke symptomen. De historicus noemt als
voorbeeld een verkrachting of ander trauma. Uit onderzoek blijkt dat er na de Tweede Wereldoorlog sprake
was van een ware verkrachtingsgolf als gevolg van de trauma’s die soldaten hadden opgelopen.
Rasverbetering
De symptomen werden gevangen onder de term polio, de media creëerden paniek en de medicijnindustrie
kreeg een enorme boost. Tot op de dag van vandaag krijgen pasgeboren baby’s in de eerste weken van hun
leven meerderen prikken die leiden tot zwakke, zieke en in sommige tragische gevallen autistische of zelfs
dode kinderen, schrijft Engdahl. De Rockefeller University experimenteerde al sinds 1910 op kinderen met
de symptomen die later polio zouden worden genoemd. Simon Flexner, de eerste directeur, wist de ziekte
over te brengen van een resusaap naar een andere resusaap. Flexner was een goede vriend en adviseur
van John D. Rockefeller jr., de zoon van de oprichter van Standard Oil.
Albert Sabin, de maker van het Sabin-vaccin, kwam van de Rockefeller University. Engdahl wijst erop dat er
werd geëxperimenteerd met het poliovaccin op verlamde kinderen, op kinderen in psychiatrische inrichtingen
en op de plantage van de familie Rockefeller in Puerto Rico.
Vanaf dat moment waren de Rockefellers, ’s werelds grootste financiers van de eugenetica of
rasverbetering, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ziekte en het vaccin ertegen. Rasverbetering is
het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van het mensenras.
Tot op de dag van vandaag laten rijke en liefdeloze Amerikaanse oligarchen zoals Bill Gates en David
Rockefeller zich leiden door deze ideologie, stelt Engdahl. “De belangrijkste financiers van de criminele
activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en hun frauduleuze varkensgrieppandemie zijn de
Rockefeller Foundation en de Bill and Melinda Gates Foundation.”
Gates en GAVI
Een aantal jaren geleden verenigden de Bill and Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, de
Wereldbank, Unicef, de WHO en een aantal farmaceutische bedrijven zich in de vaccinatie-alliantie GAVI.
In India wisten Gates, Rockefeller en de WHO de overheid er bijvoorbeeld van te overtuigen acht miljard
dollar te investeren om Indiase kinderen te vaccineren.
Het resultaat?
In 2012 verscheen in het Journal of Medical Ethics een studie die concludeerde dat er in 2011 47.500
nieuwe gevallen waren gemeld van acute slappe verlamming (ASV), een aandoening die niet is te
onderscheiden van polio maar wel twee keer zo dodelijk is. ASV werd rechtstreeks gelinkt aan de orale
poliovaccins die in India werden uitgedeeld. Er werd geen onderzoek ingesteld en Gates verklaarde
India ‘poliovrij’. Hij negeerde het feit dat zijn poliovaccin 48.000 Indiase kinderen had verlamd en gedood
omdat de aandoening volgens de definitie van de WHO niets met polio heeft te maken.
Iets soortgelijks gebeurde in dezelfde periode in buurland Pakistan. In 2011 meldde de Pakistan Tribune dat
uit een overheidsonderzoek was gebleken dat poliovaccins voor kinderen die gefinancierd waren door GAVI,
in de regio leidden tot aandoeningen en zelfs sterfgevallen. Het poliovaccinatieprogramma van Gates,
Rockefeller en de WHO in Pakistan heeft naar schatting 10.000 levens gekost, aldus Engdahl. Nu zijn alle
ogen gericht op een ander oorlogsgebied: Syrië.
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Polio in Syrië?
Syrië was twee decennia poliovrij. Begin 2013, vlak na de vaccinatieprogramma’s in Pakistan en India,
kondigde de WHO uitbraken van polio aan in Syrië. De WHO beschuldigde president Assad ervan
vaccinatieteams te weigeren. “De verspreiding van polio in het door oorlog getroffen Syrië, waar de CIA, het
Pentagon en hun bondgenoten zoals IS en de door de CIA gefinancierde oppositie miljoenen mensen uit
hun huis hebben verdreven, is veroorzaakt door vaccinaties, net zoals in India en Pakistan,” schrijft Engdahl.
Hij wijst erop dat de variant van acute slappe verlamming die in India en Pakistan is aangetroffen, zich nu
door Syrië verspreidt. Deze variant wordt volgens Engdahl veroorzaakt door het orale poliovaccin dat is
ontwikkeld door de Rockefeller University.
De Syrische minister van Sociale Zaken Kindah al-Shammat zei destijds dat ‘het virus uit Pakistan komt en
naar Syrië is gebracht door jihadisten die uit Pakistan komen’.
Genocide
Onlangs sprak een groep Keniaanse artsen zich bezorgd uit over een vaccin dat was ontwikkeld door de
WHO, Rockefeller en Gates. De groep had ontdekt dat een antigeen in een tetanusvaccin dat door de WHO
en Unicef aan 2,3 miljoen vrouwen en meisjes was gegeven, leidde tot miskramen.
“De Rockefeller Foundation werkt sinds 1972 in het geheim samen met de WHO en verschillende
farmaceutische bedrijven om een ‘innovatief’ tetanusvaccin te ontwikkelen,” stelt Engdahl.
Volgens het Global Vaccine Institute voerde de WHO begin jaren negentig grootschalige
vaccinatieprogramma’s tegen tetanus uit in Nicaragua, Mexico en de Filipijnen. De organisatie Comité
Nacional Provida in Mexico kreeg argwaan en besloot de vaccins testen. Men trof het hormoon humaan
choriongonadotrofine (hCG) aan, dat tijdens een zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd.
Wat deed dit hormoon in een tetanusvaccin? Het vaccin bleek de aanmaak van antilichamen tegen hCG te
stimuleren, waardoor een vrouw niet langer in staat is om zwanger te blijven, schrijft Engdahl.
Er wordt een duidelijk patroon zichtbaar, concludeert hij. Mensen als Rockefeller, Gates en hun steenrijke
liefdeloze vriendjes zijn uit op één ding: genocide. Ze lokken overal oorlog uit, van Afghanistan tot Pakistan
en van Libië tot Syrië en Oekraïne. Vervolgens laten ze de mensen in de door oorlog getroffen landen op
grote schaal vaccineren.
“Het enige probleem is dat hun strategieën niet meer werken,” zegt Engdahl. “Dat is het slechte nieuws voor
de paranoïde oligarchen en het goede nieuws voor de mens.”
[New Eastern Outlook]
http://www.ninefornews.nl/de-strategieen-van-de-liefdeloze-paranoide-oligarchen-die-op-genocide-uit-zijnwerken-niet-meer/

Officiële website onthult enorme wapenlevering van Amerikaanse overheid aan Al Qaida
Robin de Boer 13 april 2016
Uit gegevens op een website van de Amerikaanse
overheid is gebleken dat de VS nog steeds wapens
levert aan Al Qaida en andere terreurgroepen in
Syrië. Dat terwijl er sinds eind september een
staakt-het-vuren van kracht is in het land.
De Britse Jane’s Information Group onthult dat de
Amerikaanse overheid in november vorig jaar op zoek was naar transportbedrijven om explosief materiaal
van de Amerikaanse marine te vervoeren van Constanta in Roemenië naar de haven van Akaba in Jordanië.
De informatie is afkomstig van de website FedBizGov.org (Federal Business Opportunities).
Lading
De lading bestond onder meer uit AK-47-machinegeweren, PKM-machinegeweren, RPG-7-raketlanceerders
en 9K111M Faktoria-antitankraketten, aldus Jane’s.
In december 2015 verliet een schip met bijna 1000 ton wapens en munitie Constanta met als
eindbestemming Akaba. Eind maart dit jaar volgde een tweede schip met meer dan 2000 ton wapens en
munitie dezelfde route.
Helft
Volgens de financiële nieuwssite Zero Hedge staat 3000 ton wapens gelijk aan miljoenen geweren en
mortieren, duizenden nieuwe lichte en zware wapens en honderden antitankraketten.
Turkije noch Jordanië maken gebruik van dergelijke wapens, die in de Sovjet-Unie zijn ontworpen. Dit wijst
erop dat ze naar Syrië gaan. Volgens onafhankelijke bronnen gaat de helft ervan rechtstreeks naar Al Qaida,
een terreurgroep die in Syrië opereert onder de naam Jabhat al-Nusra.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/officiele-website-onthult-enorme-wapenlevering-van-amerikaanse-overheid-aanal-qaida/
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Referendum: Stem TEGEN de gevaarlijke EU-inlijving van totaal bankroet Oekraïne
Enkele andere in diverse media genoemde argumenten voor een ‘TEGEN’ stem
We hebben er de afgelopen tijd regelmatig aandacht aan besteed, en vatten op de drempel van het cruciale
referendum dat morgen wordt gehouden nog eens samen dat iedere burger die nog enige waarde hecht aan
democratie, vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht enkel TEGEN het associatieverdrag met een na
een fascistische staatsgreep aan de macht gekomen marionettenregering kan stemmen van een land, dat
ten bate van de VS zal blijven proberen om Europa in een oorlog met Rusland te storten. Wat waarschijnlijk
nog zal gaan lukken ook zodra het associatieverdrag van kracht
wordt, want dat bevat wel degelijk een militair, specifiek tegen
Rusland gericht aspect.
Oekraïne is bankroet, 44% inflatie
De gelauwerde Oostenrijkse onderzoeksjournalist Zoran Dobric
wees er eind vorig jaar op dat de inwoners van Oekraïne nauwelijks
zullen profiteren van het verdrag met de EU, omdat het land wat
aardgas en export betreft vrijwel geheel afhankelijk is van de
samenwerking met Rusland. Omdat de EU het regime in Kiev
dwingt te kiezen, zullen er na het grotendeels wegvallen van de
banden met Rusland jarenlang miljarden Europese belastingeuro’s naar Oekraïne moeten om het land
overeind te houden.
Vorig jaar kampte Oekraïne met 44% inflatie (2). Het land is bankroet (volgens de Wereldbank gaat het in
Europa alleen in Griekenland en Cyprus financieel slechter) en kan enkel blijven functioneren als het tot in
lengte van jaren aan het infuus van de EU en het IMF wordt gelegd. Volgens Dobric is het associatieverdrag
een soort ‘light’ lidmaatschap van de EU, en duidt de tekst –in tegenstelling tot wat premier Rutte beweerdeer wel degelijk op dat er gestreefd wordt naar een volwaardig lidmaatschap.
Voor Oekraïne zou een neutrale status echter het beste zijn, omdat dan met zowel Rusland als de EU
handelsverdragen kunnen worden afgesloten. Het Kremlin heeft al vaak aangegeven daar geen enkel
probleem mee te hebben, maar in Brussel zal en moet men Oekraïne volledig inlijven en loskoppelen van
Rusland, dat in de Westerse media weer voortdurend als de nieuwe vijand wordt neergezet.
De voormalige Oekraïense president Viktor Janukovitsj onderkende het gevaar hiervan en besloot op
aandringen van Moskou om de onderhandelingen met de EU af te breken. Vervolgens organiseerde de CIA
in februari 2014 met Europese steun een staatsgreep waarmee de democratisch gekozen Janukovitsj werd
afgezet en werd vervangen door de Westers gezinde corrupte marionet Poroshenko, die niet geheel
toevallig ook in de Panama Papers wordt genoemd.
Associatieverdrag is militair pact
Brussel beweert weliswaar dat Oekraïne economisch zal profiteren van het verdrag, en dat het land ook met
Rusland een goede verstandhouding mag blijven hebben, maar bagatelliseert dat het associatieverdrag
een duidelijk militair aspect heeft.
In 2009 werd in het Verdrag van Lissabon (de illegale Europese grondwet) vastgelegd dat de EU vanaf dat
moment ook een militair bondgenootschap zou zijn, waarin de lidstaten zich verplichtten elkaar bij te staan.
Het inmiddels openlijk door Berlijn en Brussel gewilde Europese leger werd toen al in het vooruitzicht
gesteld, evenals de optie om dit leger ook buiten de EU (dus als agressieve macht) in te zetten. Tevens
werd uitdrukkelijk gesteld dat dit bondgenootschap nauw met de NAVO verbonden zal blijven.
Europese politici die dit weten of die zelfs maar het Verdrag van Lissabon hebben gelezen zijn er nauwelijks,
maar in Moskou is men hier zonder twijfel heel goed van op de hoogte. Het associatieverdrag tussen de EU
en de Oekraïne is dan ook een militair samenwerkingsverdrag dat Europa doelbewust en rechtstreeks op
ramkoers zet met Rusland (1), waardoor het niet uitgesloten is dat als het Kremlin zich teveel in het nauw
gedreven voelt, besloten wordt tot een preventieve nucleaire aanval op Europa.
Dus als uw toekomst en die van uw eventuele (klein)kinderen u lief is, ga morgen dan in ieder geval TEGEN
dit levensgevaarlijke verdrag stemmen. De kans is weliswaar heel groot dat Den Haag en Brussel zich er
niets van aantrekken, maar daarmee zullen de twijfelaars onder ons, die nog hopen dat de politieke elite de
belangen van hun kiezers op het hoog hebben, de definitieve bevestiging hebben dat wij er als ‘gewoon volk’
er inderdaad totaal niet meer toe doen, en onze grenzen, ons land, onze identiteit en ons
zelfbeschikkingsrecht definitief in de prullenbak worden gegooid.
Enkele andere in de media genoemde argumenten voor een ‘NEE’ stem:
* ‘Ik stem tegen omdat ik me verneukt voel door de overheid die me destijds over de acceptatie van de
grondwet van Europa heeft laten stemmen. Toen zei de meerderheid ‘tegen’. Door machinaties die ik nog
steeds niet begrijp, is dat veranderd in een ‘voor’ waarover ik niet mocht stemmen.’ (Theodor Holman, Het
Parool). ‘Dat het niet zomaar om een ‘ verdragje’ zoals Nederland ook sluit met landen als Chili gaat, geeft
het kabinet zelf toe. In de Memorie van Toelichting bij de goedkeuringswet schrijft het kabinet dat het hier om
‘het meest verstrekkende en diepgaande associatieakkoord’ betreft ‘dat werd getekend tussen de EU en een
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derde land’... Dit wordt door velen, ook in Brussel, beschouwd als een opstapje naar een toekomstig EUlidmaatschap.’ (Elsevier).
‘Het referendum werd de afgelopen maanden meerdere malen ondermijnd door de overheid. Dat zeggen
drie leden namens het Burgercomité-EU tenminste. De drie, Arjen van Dixhoorn, Pepijn van Houwelingen en
Beate Supheert stelden zaterdag in de Volkskrant dat ‘de regering vals speelt’. ‘Als je het spel niet eerlijk
kunt winnen behoor je niet te gaan valsspelen. Zeker niet als regering en zeker niet met zoiets belangrijks
als onze democratie. Toch zagen we dit de afgelopen maanden keer op keer gebeuren’. (Volkskrant, Opinie)
Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de
verdwenen waarschuwing op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die waarschuwing
betreft kinderarbeid in Oekraïne. De rijksoverheidswebsite waarschuwde tot voor kort nog dat “vooral als u in
de agrarische sector of in de bouw onderneemt, is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf of
onderaannemer gebruik maakt van kinderarbeid” (van kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud). Die tekst is dus
nu ‘zomaar’ verdwenen.
* ‘Uw tegenstem is niet alleen een nee tegen een slecht verdrag, maar ook een nee tegen de Brusselse en
Haagse elite die ons land kapot maakt. We moeten kiezen over ons eigen land en tegen de neppolitici die
onze belangen verkwanselen.’ (PVV-leider Geert Wilders)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Referendum-Stem-TEGEN-de-gevaarlijke-EU-inlijving-vantotaal-bankroet-Oekrane
Bonusquote: ‘Een reeks Europese steden zal over 10 jaar overwegend moslim zijn’
Uniek: babyboomersociologen die nuttige dingen zeggen
06-04-2016, 10:32
“Als Egypte kantelt… En Nigeria is over enkele jaren het vierde meest bevolkte land ter wereld, dus het gaat
nog wel een tijdje duren voor ze [moslims die bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen] op zijn, vrees ik. En
ook degenen die híér radicaliseren zijn nog lang niet op. Bij de vluchtelingen mag je er ook verwachten: dat
zijn helaas niet allemaal hoogopgeleide Syriërs, maar vaker analfabeten uit Afghanistan.
Eén van de interessantste analyses is die van de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans. Hij bestudeerde
de landen die het snelst rechten hebben gegeven aan vreemdelingen: Zweden, België en Nederland. Die
vergeleek hij met landen met een veel tragere en moeilijkere toekenning van die rechten:
Duitsland,Oostenrijk en Zwitserland. Als je dan kijkt naar de mate van integratie: hoe doen ze het op school,
hoeveel zitten er in de gevangenis, hoeveel werken er, dan zijn de drie slechtste landen toch Zweden, België
en Nederland, en scoren Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland merkelijk beter. De verklaring is dat we ze in
een bijstandscultuur hebben geduwd.
Wat ik vrees, is dat de begripvollen en de sympathisanten [binnen de moslimgemeenschap] geen kleine
groep vormen. Niet dat die ooit zelf iets zullen doen, daar moet je toch iets psychopathisch voor hebben
k denk niet dat je het je kunt permitteren om één teruggekeerde Syriëstrijder vrij te laten rondlopen. Ik zou
niet weten hoe je die moet omkeren.
Met Joden hebben we ook zo geleefd, en met Chinezen. Maar moslims zijn veel massaler aanwezig, zeker
in de grootsteden. Ze maken 6 à 7 procent van de bevolking uit, en bij de 25- tot 35-jarigen is het 10 procent.
In het gemeenschapsonderwijs volgt 1 op de 5 islamonderricht, in Brussel zelfs 1 op de 2. Een hele reeks
Europese steden zal over tien jaar overwegend moslim zijn. De vraag is of dat met een fundamentalistische
of een seculariserende islam zal zijn. Of ze, met andere woorden, de evolutie van de katholieke
gemeenschap zullen volgen.
Het asielrecht zoals we dat nu kennen is toch wat geconcipieerd voor de homoseksuele Russische pianist
die het regime van Stalin wou ontvluchten en indertijd op Zaventem landde. Dat is niet langer het geval. De
échte asielzoekers vandaag opvangen zal al zo’n belasting op de samenleving vormen dat er voor andere
migratie niet veel plaats meer is. En zonder strenge grenscontroles, waar nogal wat progressieve mensen
tegen zijn, kun je onmogelijk de echte asielzoeker onderscheiden van de sjoemelaar.
Van de 25- tot 35-jarigen in België is 84 procent aan het werk, bij de moslims, vluchtelingen en anderen, is
dat 43 procent.
Zolang links niet beseft dat grenzen en gemeenschapsafbakening belangrijk zijn, zal het aan de zijlijn blijven
staan. En zullen diegenen die de gemeenschap willen afsluiten op basis van etnische criteria, het veld voor
zich alleen blijven hebben.”
In het Vlaamse blad HUMO zijn ze nogal eens policor. Maar soms overstijgt het realisme van de
geïnterviewden de roze policorbril van de journalisten. Zoals in dit geval: twee bejaarde sociologen (!) die
zomaar hele ware dingen zeggen, tussen hun standaard ‘het is de schuld van werkloosheid en armoede’
gebabbel door. Aangename leestip, die zomaar eens een aanwijzing zou kunnen zijn dat er echt wat aan het
veranderen is in de dichtgetikte policor-linkse wereld van fopwetenschappen en wegkijkende ‘fatsoenlijken’
met een bakfiets.
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Het geheime leven van Poroshenko (video)
Tijdens de door Amerika en George Soros georganiseerde
staatsgreep in Oekraïne, moest de toenmalige president
Janoekovitsj het veld ruimen wegens zelfverrijking en corruptie.
Als je ziet wat de door de Amerikanen aangestelde huidige (CIA
agent) president Poroshenko allemaal uitspookt dan lijkt
Janoekovitsj daarbij een beginneling.
Gisteren werd duidelijk uit diverse artikelen dat dingen niet bij toeval
gebeuren en wanneer er "slachtoffers" vallen zoals bij de Panama
Papers, zijn deze mensen wat men noemt "collateral damage", bijkomende schade, in het grotere geheel,
zoals misschien voetbalsterren als een Messi, of ze worden bewust geofferd omdat ze iets gedaan hebben
waardoor ze in de hoek zijn terechtgekomen waar de klappen vallen.
Dat lijkt zeker het geval met de huidige president van Oekraïne, Petro Poroshenko. In het spel van de
Panama Papers wordt hij als één van de meest prominente spelers uitgelicht.
Eveneens is duidelijk dat de achtergrond van dit verhaal wordt gevormd door een aantal nogal misselijk
makende partijen, zoals George Soros, de Rothschild familie en het CIA front met de naam USAID.
Omdat deze partijen erachter zitten, lijkt het aannemelijk om te stellen dat de dagen van Poroshenko als
president van de Oekraïne zijn geteld.
Hij was altijd de golden boy van de Amerikanen, maar er zijn dingen gebeurd waardoor dit is veranderd.
Welke, is op dit moment niet duidelijk.
De onderstaande reportage uit Oekraïne, gemaakt door journalisten van daar, laat zien dat Poroshenko
bovenal een keiharde zakenman is voor wie het welzijn van de bevolking van Oekraïne bijzaak is.
Dat hij rond augustus 2014, op het moment dat de strijd in het oosten van Oekraïne op zijn hevigst was en er
iedere dag mensen sneuvelden voor hun land en hun president, begon met de voorbereidingen van een
offshore bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.
Zo wordt op het grootste eiland van de Britse Maagdeneilanden, Tortola, het nieuwe bedrijf van Poroshenko
gevestigd met de naam Prime Asset Partners Limited. De correspondentie omtrent dit alles loopt via een
servicekantoor in Cyprus. Ook de nieuwe directeur van het bedrijf van Poroshenko is afkomstig uit Cyprus.
“Als ik president wordt dan zal ik de Roshen Group (snoepfabrieken) verkopen”, zei Poroshenko, omdat hij
vond dat er geen belangenverstrengeling mocht zijn en hij al zijn energie wilde steken in Oekraïne.
Alhoewel hij begin dit jaar mededeelt dat hij al zijn bedrijven heeft overgedragen aan een onafhankelijke
Trust is dit natuurlijk een grote leugen. Het enige dat hij heeft gedaan, is zijn eigenaarschap verbergen. Het
buiten Oekraïne brengen en op naam van een andere entiteit zetten zodat hij voor de buitenwereld de brave
jongen lijkt, maar in werkelijkheid nergens een cent belasting betaalt.
Terwijl Poroshenko bezig is met het veilig stellen van zijn eigen fortuin, laat hij zijn soldaten in het oosten van
het land die op een zeker moment hopeloos in de val zitten, aan hun lot over. Wanneer de commandanten
hem smeken om versterkingen, reageert hij met het houden van een grote parade in Kiev met troepen die ze
in het oosten heel goed hadden kunnen gebruiken.
Wanneer men voor het openen van een bankrekening en dergelijke op de Maagdeneilanden vraagt om een
referentie van een bank, wordt dit door Poroshenko heel creatief opgelost. Hij kan namelijk via zijn eigen
bank, International Investbank, een referentie schrijven. Het zal niemand verbazen dat deze bijzonder
positief was.
Voor het eigenaarschap van de bank gebruikt hij een andere entiteit met de naam Prime Asset Capital
Investment. Hij heeft daarin meer dan 99,9 procent van de aandelen en zijn vader de resterende. Dit Prime
Asset Capital Investment is dan met net iets meer dan 50 procent van de aandelen de grootste
aandeelhouder van International Investbank.
Dit laatste was trouwens helemaal geen geheim, want er werd in het najaar van 2015 al openlijk over
geschreven in Oekraïne. Het ironische en vooral ook misleidende en hypocriete is dat de vorige president
Janoekovitsj via een Amerikaanse Soros staatsgreep moest vertrekken omdat hij zou doen aan zelfverrijking
ten koste van het volk.
Zo wisten de Nederlandse mainstream media het in begin 2014 te verwoorden:
Janoekovitsj houdt een schimmige greep op de financiën van Oekraïne. De regering onderhoudt nauwe
banden met de rijkste groep zakenlieden. Bedrijven worden op ondoorzichtige wijze vergaard.
Er is dus helemaal niets veranderd. Het enige dat er is veranderd, is dat Janoekovitsj meer gecharmeerd
was van Rusland als handelspartner dan van de Europese Unie.
De huidige belastingontduiker en oligarch wil echter heel graag zaken doen met de Europese Unie. De
bedrijfjes waar hij zijn commissie wil ontvangen staan tenslotte klaar.
Misschien morgen toch maar even “nee” stemmen?
https://youtu.be/hp4iJjZzX2w
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10520:het-geheime-leven-vanporoshenko&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De volgende stappen naar een groter Israel (video)
Iedereen volgt met spanning de Amerikaanse verkiezingen. Zal het
Hillary Clinton worden of wordt het misschien toch nog Donald
Trump.
Het maakt niet uit, want beiden zijn perfect voor de volgende
stappen die nu snel gezet zullen worden op weg naar een groter
Israël.
Het allermoeilijkste op het huidige wereldtoneel is om de grote
lijnen te blijven zien en niet te worden meegezogen in de illusies die
ons iedere dag opnieuw worden voorgespiegeld.
We zien en horen dingen, praten er met mensen over en vormen een opinie over wat of wie in onze ogen
gelijk heeft. Zo zijn er nu mensen in dit land die de islam willen verbieden omdat ze werkelijk geloven dat alle
ellende voortkomt uit een religie die door miljarden mensen op de wereld wordt beleden. Net zoals er
mensen zijn die zeggen dat Hillary Clinton een veel betere president zou zijn, omdat Donald Trump een
losgeslagen projectiel is.
Ook wij zien soms pas in een meer gevorderd stadium wat de werkelijke motieven zijn en wat betreft Donald
Trump hebben we een klein moment gedacht dat hij mogelijk oprecht was in zijn boodschap dat hij er voor
de gemiddelde Amerikaan wil zijn als hij president wordt.
Bijna niemand ziet de grote lijnen van wat er werkelijk speelt en dat de mensen waar wij voor of tegen zijn,
niets anders zijn dan acteurs die een rol spelen. Een rol die uiteindelijk moet leiden naar wat lang geleden al
is gepland. De schijnbare strijd tussen Zionisten en de Islam is daar onderdeel van.
Het is ook niet voor niets dat de afgelopen acht jaar een moslim
president van Amerika was die ogenschijnlijk overhoop ligt met
Israël door een (nucleaire) deal aan te gaan met Iran.
Tijdens de acht jaar van Obama hebben wij als wereld en Europa in
het bijzonder, kennis kunnen maken met moslims. Acht jaar
geleden waren dat voor ons mensen die ergens in het Midden
Oosten woonden en waar we eigenlijk vrij weinig mee te maken
hadden. Natuurlijk werd er af en toe bericht over moslimterroristen,
maar over het algemeen was het toch de ver van mijn bed show.
Na acht jaar een Amerikaanse moslimpresident is dat voorgoed veranderd. Amerika, of beter gezegd
Amerika inopdracht en samenwerking met Israël, heeft in die tijd ISIS uit de grond gestampt, een zodanige
puinhoop in Syrië gecreëerd dat miljoenen vluchtelingen uit dat land, aangevuld met gelukszoekers uit
andere kansarme streken, als moslims Europa hebben overspoeld, een proces dat voorlopig nog niet is
afgelopen.
Deze acht jaar Obama waren nodig om ervoor te zorgen dat de moslims zich zodanig konden profileren dat
de condities werden geschapen waarbij de Westerse wereld straks “de moslims” als vijand ziet. Waardoor op
een zeker moment Israël zich naar eigen zeggen in het nauw gedreven voelt waardoor ze geen andere
keuze zouden hebben zich te moeten verdedigen tegen agressieve moslimlanden. Dit wordt dan de eerste
stap naar het groter Israël.
Wij hebben dit scenario reeds beschreven in eerdere artikelen, waarbij het vooral van belang is om
nogmaals te luisteren naar de waarschuwingen van Sheik Imran Hosein over de doelstellingen en vooral de
deceptie gecreëerd door Israël.
Dat ze er alles aan willen doen om voor het oog van de wereld niet over te komen als de agressor, maar het
slachtoffer van situaties die ze zelf hebben gecreëerd en waardoor het voor de wereld lijkt alsof ze geen
andere keuze hebben dan terug te slaan. https://youtu.be/aXOSWv1wF5E
In november zijn de presidentskiezingen in Amerika en de tijd is nu aangebroken om de moslimpresident te
vervangen voor een echte Zionist. Wat dat betreft, is er geen enkel verschil tussen een Donald Trump en
een Hillary Clinton.
Van Clinton is algemeen bekend dat ze een ferm aanhanger is van Wall Street en een trouw supporter van
Israël,
van Trump is dat misschien
wat minder bekend, maar niet minder
het
geval. https://youtu.be/4GKuhCo9fCk
Ongeacht wie van de twee gaat winnen, beiden zijn trouwe Zionisten en zullen precies doen wat nodig is om
de volgende stap te kunnen maken richting Groter Israël.
Wat er vervolgens zal gebeuren, is dat de moslims wereldwijd steeds meer zullen worden verketterd, want
zo zal men redeneren, het kan wel zijn dat 99,9 procent van de moslims niets met terrorisme te maken heeft,
maar het gebeurt toch allemaal in naam van dat geloof. https://youtu.be/mo_nYQ6ItWM
De andere kandidaat staat eveneens volledig onder controle van de Zionisten. Dit wordt nog eens heel
duidelijk uitgelegd door Brother Nathanael in een video die hij maakte toen Clinton werd benoemd tot
Minister van Buitenlandse Zaken. https://youtu.be/Y8m_P8DVMR8
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Bij dit alles ontstaat nu een aardig beeld van hoe het verder zal gaan met onze wereld.
We hebben gezien hoe Donald Trump het roerend eens is met Israël en dat de huidige
moslimpresident nooit een deal had mogen maken met Iran en precies hetzelfde geldt voor Hillary Clinton.
Zij gaat nog een stap verder en geeft daarmee in feite al weg wat er straks gaat gebeuren.
In een interview vorig jaar zegt Hillary dat wanneer zij president is en Iran zou een nucleaire aanval op Israël
uitvoeren, dan zou zij (Amerika) Iran aanvallen en Amerika zou in staat zijn om dit land van de kaart te
vegen. https://youtu.be/O894bXmqqGU
Wij hebben eergisteren geschreven over een komende nieuwe 9/11, maar dan in dit geval een nucleaire
9/11. Een aanval ergens ter wereld, uitgevoerd uiteraard door moslims, hetzij met een kernwapen, hetzij met
een vuile bom gevuld met nucleair materiaal.
Deze nieuwe 9/11 zal op enig moment plaatsvinden in Israël en alle sporen zullen leiden naar Iran, waar
terroristen in staat waren om aan nucleair materiaal te komen omdat het land zich niet aan de deal met
Amerika heeft gehouden.
Een en ander zal nog wel even duren en waarschijnlijk pas als Hillary president is.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10514:de-volgende-stappen-naareen-groter-israel&catid=20:het-complot&Itemid=33

Grootste Zwitserse politieke partij vreest dat migrantencrisis tot wereldoorlog leidt
‘Integratie moslims volledig mislukt: Basisprobleem Europa is de islam’ – ‘Beschavingen die weigeren hun
grenzen te beschermen zijn verdoemd’
De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken zei letterlijk bang te
zijn voor een ‘instorting van het systeem’, nu het aantal migranten
dat uit Noord Afrika de Middellandse Zee oversteekt in de eerste 3
maanden van dit jaar met 80% is gestegen, en er alleen maar meer
aankomen. (2)
De Schweizerische Volks Partei, die bij de regionale verkiezingen
vorig jaar met 29,4% (weer) de grootste van het land werd,
waarschuwt bij monde van parlementslid Roger Köppel dat het
‘megalomane’ open-grenzen asielbeleid van de EU tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden. ‘Europa staat op
het punt zichzelf af te schaffen,’ aldus Köppel, direct verwijzend naar de miljoenen moslims die naar Europa
worden gehaald. ‘Het basisprobleem is de islam.’
Dat tal van terroristen die betrokken waren bij aanslagen zoals in Parijs en Brussel in Europa zijn geboren,
bewijst volgens Köppel dat de integratie van moslims volledig is mislukt. ‘De heftigheid van de islamistische
terreur is een feit. Dit verbergen of verbloemen helpt niet... Frankrijk en België zijn slechts een voorproefje.
Het is een illusie te geloven dat de politiek deze massa immigratie aankan.’
Juist het feit dat de heersende politieke elite in Europa nog steeds weigert te erkennen dat hun falende
asielbeleid tot een crisis zal leiden, werkt ‘politiek extremisme’ in de hand, aldus de SVP’er. Daarbij maakt hij
een directe vergelijking met het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Hij waarschuwt dan ook dat
beschavingen die weigeren hun grenzen te beschermen ‘zijn verdoemd’, en dat ‘een ramp nabij’ is.
‘Binnen enkele jaren oorlog in Europa’
Köppel is bepaald niet de enige politicus of official die bang is dat de migrantencrisis op een nieuwe
wereldoorlog zal uitlopen. Eerder dit jaar verklaarde de hoogste officier van het Noorse leger, Odin
Johannessen, dat Europa ‘bereid moet zijn te vechten om zijn waarden te verdedigen tegen de dreiging van
de radicale islam.’
In januari gaf de Zweedse generaal Anders Brännström het leger het bevel om zich voor te gaan bereiden
op een binnen enkele jaren uit te breken oorlog in Europa, die vermoedelijk gevoerd zal moeten worden
tegen honderdduizenden moslimstrijders, waarvan velen vermomd als vluchtelingen tot Europa zijn -of nog
worden- toegelaten.
Een maand eerder waarschuwde de Zwitserse legerchef André Blattmann opnieuw dat er grote sociale
onrust in Europa dreigt uit te breken als de grenzen niet snel worden gesloten. Daarom drong hij er bij alle
burgers op aan om zich persoonlijk te bewapenen. ‘De terreurdreiging wordt groter, hybride oorlogen worden
over de hele wereld uitgevochten, de economische vooruitzichten zijn somber, en de migrantenstromen
hebben een verondersteld ‘onvoorziene’ omvang gekregen.’ Ondertussen bereiden de veiligheidstroepen in
Frankrijk zich inderdaad voor op het uitbreken van massale sociale onrust, zeker nu steeds meer buurten,
wijken en zelfs hele stadsdelen in razendsnel tempo worden overgenomen door moslims, die daar hun eigen
decimerende en onderdrukkende (Sharia) wetten hanteren. (1)
Xander - (1) Infowars, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Grootste-Zwitserse-politieke-partij-vreest-dat-migrantencrisistot-wereldoorlog-leidt
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Turkse overheid moedigt schoolkinderen aan martelaar voor islam te worden
Turks proxy terreurleger ISIS publiceert nieuwe video met vernietiging Eiffeltoren en Big Ben – Pravda
voorspelt Turkse militaire aanval op Griekenland
Links: de bewuste strip. Rechts: beeld uit de nieuwste ISIS
propagandavideo.
Het Turkse ministerie van Religieuze Zaken (Diyanet) heeft een
stripmagazine aan basisscholen verstrekt waarin kinderen worden
opgeroepen om martelaren te worden voor de islam. De
indoctrinatie van jonge Turkse kinderen met het verheerlijken van
oorlog, , terreur, dood en geweld in de strijd tegen alle niet-moslims
is duidelijk onderdeel van het grootste visioen van president
Erdogan om in de komende jaren een begin te maken met het herstel van het islamitische Ottomaanse Rijk.
Dat omvat ook een groot deel van Oost Europa, en daarvoor stevenen de Turken volgens de
Russische Pravda doelbewust op oorlog met Griekenland af.
In het verleden heeft Erdogan meerdere malen openlijk aangegeven zichzelf als de nieuwe Sultan en zelfs
Kalief van de hele moslimwereld te beschouwen. Daarom spoort hij Turkse kinderen aan om straks hun
leven te geven in de vele massale oorlogen die hij wil voeren om grote delen het Midden Oosten, Verre
Oosten (tot aan China toe), Noord Afrika en Oost Europa te veroveren en te onderwerpen aan de islam.
Ouders tegen hun kinderen: ‘Hoe goed is het om een martelaar te zijn’
Diyanet functioneert niet alleen als een soort ministerie van Religie, maar is tevens de hoogste autoriteit op
islamgebied in Turkije. Dat uitgerekend dit orgaan, dat onder directe controle van president Erdogan staat,
een stripboek aan schoolkinderen verstrekt waarin zowel jongens als meisjes worden gehersenspoeld dat
het zichzelf opofferen voor de islam het hoogste haalbare is, is dus een zeer ernstige zaak, iets dat zoals we
van Europa en ook Nederland gewend zijn waarschijnlijk volledig zal worden genegeerd.
In een strip getiteld ‘moge Allah onze martelaren zegenen, mogen hun graven vol van heilig licht zijn’ zegt
een vader tegen zijn zoon ‘Hoe goed het is om een martelaar te zijn.’ Hij voegt eraan toe dat zijn zoon
hiermee ‘het recht krijgt om naar de hemel te gaan.’
Een meisje zegt: ‘Ik zou willen dat ik een martelaar kon zijn.’ Haar moeder antwoordt: ‘Als je daar genoeg
naar verlangt, zal Allah je die mogelijkheid geven.’ Bij het laatste stripvak staat de verklaring: ‘Onze profeet
zegt dat een martelaar net zoveel pijn voelt bij het sterven als bij geknepen worden.’ Een andere aan
Mohammed toegeschreven uitspraak wordt eveneens genoemd: ‘Een martelaar zou na al het eerbetoon en
prestige die ze in de hemel krijgen graag terugkeren naar de echte wereld en nog eens 10 x de marteldood
sterven.’
Turkse psycholoog: Regering heeft moslimreligie tot politiek instrument gemaakt
Professor en psycholoog dr. Serdar Degirmencioglu heeft deze recente versie van het ‘kindermagazine’ van
het ministerie scherp veroordeeld, maar voegde eraan toe dat het onderwijzen van Turkse kinderen in de
radicale islam al heel lang beleid is van de huidige regering.
‘Ze willen deze tekeningen gebruiken om kinderen de boodschap van het martelaarschap over te brengen,’
zei hij. ‘Ze denken dat het daarmee aantrekkelijker wordt.’ Dat wordt gedaan door de kinderen een ‘pijnloze
dood’ en een zekere toelating tot de hemel voor te spiegelen. ‘In de afgelopen jaren is (de islamitische)
religie letterlijk een politiek instrument geworden. Ze verbergen dit niet eens. Het ministerie van Religie krijgt
meer geld dan enkele andere ministeries bij elkaar opgeteld, en werkt intensief voor religieuze kinderen.’
Erdogan gebruikt proxy-terreurleger ISIS, dat dreigt Parijs en Londen aan te vallen
Omdat Turkije op papier nog NAVO-lid is en bondgenoot van het Westen, gebruikt de regering Erdogan
voorlopig nog enkel ‘proxy’s’ zoals ISIS, dat zoals bewezen samen met de CIA werd opgericht en bewapend,
en gefinancierd door Saudi Arabië.
ISIS heeft onlangs weer eens een propagandavideo gepubliceerd waarin de vernietiging van de Eiffeltoren
en de Big Ben te zien zijn. Het filmpje, dat de titel ‘Vecht tegen hen, Allah zal hen door jullie handen straffen’
heeft, wordt nog een andere beruchte Korantekst aangehaald, namelijk ‘doodt (de ongelovigen) overal waar
jullie ze kunnen vinden.’
In de video claimt ISIS de verantwoordelijkheid voor de recente aanslagen in Brussel, waarbij 32 mensen om
het leven kwamen. De jihadisten beloven dat er nog veel meer ‘donkere dagen’ voor Europa komen: ‘Landen
van het kruis, deze boodschap is voor jullie. Besef dat jullie weinig opties hebben: of jullie sluiten je aan bij
islam, of betaal de jizyah (‘onderdanigheidsbelasting’), of het wordt oorlog.’
‘Gisteren was het Parijs, vandaag Brussel. Allah weet waar het morgen zal zijn: misschien in Londen, of
Berlijn, of Rome. Voor Allahs zaak zullen wij door de poorten marcheren, de poorten van het paradijs, waar
onze maagden op ons wachten.’
‘Wij zijn mannen die net zoveel van de dood houden als jullie van het leven. Wij zijn strijdende soldaten, in
dag en nacht... met de kafir(ongelovige) in het vizier.’ In de video wordt gesteld dat de aanslagen in Brussel
en Parijs vergeldingen waren voor de luchtaanvallen in Syrië, en tevens deel uitmaken van de algemene
oorlog tegen alle niet-moslims, in het bijzonder die in het Westen.
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Pravda voorspelt Turkse militaire aanval op Griekenland
De Jordaanse koning Abdullah waarschuwde het Westen onlangs opnieuw voor Erdogan, die volgens hem
doelbewust terroristen onder de miljoenen migranten naar Europa stuurt, met als doel ons continent te
ondermijnen en in chaos te storten.
Zodra Europa instort onder het gewicht van de massale moslimimmigratie, zal het
volgens Pravda vermoedelijk niet lang meer duren voordat Turkije een militaire aanval op Griekenland
lanceert (3). Erdogan heeft zijn zinnen gezet op alle voormalige gebieden van het Ottomaanse Rijk, en daar
valt een groot deel van Oost Europa onder.
Xander - (1) Russia Today (via Shoebat), (2) Breitbart, (3) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Turkse-overheid-moedigt-schoolkinderen-aan-martelaar-voorislam-te-worden

Prikbord nr. 508 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Belangenverstrengeling
Een sportvereniging in Heusden krijgt naar verluidt een nieuw kleedkamergebouw van € 600.000. Een
bedrag dat nog moet worden goedgekeurd door de raad. Desondanks is het clubbestuur reeds op zoek naar
een aannemer… Een merkwaardige gang van zaken, omdat de gemeente eigenaar zal zijn van het
peperdure gebouw dat 30 jaar lang alleen verhuurde kleedkamers zal bevatten? De huurprijs is helemaal
onbegrijpelijk: € 60 per week. Dat is nog minder dan de rente die de gemeente moet opbrengen, naast de
afschrijving van € 20.000 per jaar. Het zoveelste voorbeeld van het gerommel met subsidiepotten die in vele
gemeentes tientallen miljoenen per jaar omvatten, met de meest vreemde doelstellingen en activiteiten.
Terwijl er vaak geen geld is voor een integriteitsfunctionaris of voor rioolonderhoud of voor
schadecompensatie bij gemeentelijke projecten. Welke belangen worden er dan wel gediend?
Belastingparadijs
Wie hebben dat eigenlijk goedgekeurd: het gebruik van brievenbusfirma’s… ?
Geklets
Voorstanders van het associatieverdrag met Oekraïne beweren dat er een grote exportmarkt bijkomt voor
Nederland. Hoezo; kunnen ze onze producten nu niet betalen en straks wel? Met wiens geld laat zich
raden… Ook het hervormen van Oekraïne is geklets: de woorden democratie, rechtsstaat en integere
overheid zijn in de meeste EU-landen al niet van toepassing. En dan gaat het niet alleen om Roemenië,
Polen, Italië, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland, maar ook over de mislukte
pogingen elders, zoals in de Balkanlanden, Libië, Gaza en Zuid Afrika.
Geld maakt corrupt
De Panama-papers, FIFA-archieven en dopingschandalen zijn nog maar het begin. Elites die zich lang
verheven voelden boven het gewone volk worden nu en straks ontmaskerd als de graaiers en dieven die ze
zijn. Hun normen en waarden blijken even voos als hun woorden. En de aanbidders van ‘blauw bloed’, de
EU en van de sport- en media-iconen zullen voor gek staan zodra iedereen ziet dat de ‘keizer geen kleren
aan heeft’. Ook VN-vertegenwoordigers zien de dreiging van het verlies aan geloofwaardigheid en trekken
alles uit de kast om hun leugens en eisen aanvaardbaar te maken. Want de beroofde Europese burgers zijn
het zat en beginnen het netwerk van corruptie en uitbuiting te doorgronden.
Immigrantendwang
Het verzet van Hongarije tegen de immigrantendwang uit Brussel verdient respect en navolging. Want een
stap verder en het zijn de ‘vluchtelingen’ die de regels bepalen, zoals reeds zichtbaar in Griekenland en
Italië. Bovendien blijven de getallen nog steeds oncontroleerbaar, waardoor zelfs een schatting van 13
miljoen moslim-immigranten in de komende 5 jaar niet zondermeer kan worden betwist. Niemand weet
namelijk wat het effect is van gezinshereniging op gezinshereniging, van de aanzuigende werking door de
(extra) uitkeringen – ook als de oorlog in Syrië voorbij is – en van het falende uitzettingsbeleid.
Nostalgie
G. Kellersmann (Tel. 4/4) heeft kennelijk niet begrepen dat de EU niet kan worden vergeleken met ‘vroeger’.
Doch ook nu is het zeer onwenselijk dat een land iedereen ongecontroleerd zou moeten toelaten, omdat
men zich vakantieganger, Europeaan (al dan niet met vals paspoort), vluchteling of gelukszoeker noemt.
Want daarmee hebben medische toeristen, drugsbendes, autobendes, mensensmokkelaars, kansloze
‘gastarbeiders’, wapensmokkelaars, vrouwenhandelaren en terreurbendes vrij spel.
Ook de euro heeft niets met open grenzen te maken, waarbij sommige Europese landen de euro niet eens
hebben ingevoerd. Nostalgie zou betrekking moeten hebben op de tijd waarin een land nog baas in eigen
huis was. En dan wordt ‘vroeger’ een stuk minder belachelijk.
Verdediging
Van Rey ‘verdedigt’ zich door erop te wijzen dat het in Nederland heel gebruikelijk is dat politici niet integer
zijn. Hij heeft gelijk, want een stap verder en het gaat om corruptie. En dat willen we toch niet, meneer Van
Rey? Dus moet Justitie ergens beginnen dit terug te dringen…

NIEUWSBRIEF 246 – 15 APRIL 2016 – PAG. 55

Het besluit van Bilderberg Conferentie 2013 is iedereen alweer vergeten
Het zelfcorrigerende systeem om de bevolking volop mee te laten
werken aan de introductie van de wereldbelasting draait op volle
toeren. De burgerbevolking denk in alle naïviteit nog steeds dat
wanneer de internationale belastingontwijking wordt aangepakt, zij
beter af zullen zijn. Zoals meestal gebeurt met operaties die worden
uitgevoerd door de elite, snijdt het mes aan meerdere kanten.
Zo hebben we gezien dat de onafhankelijke journalisten van de
mainstream-media die het diepgaande onderzoek hebben
uitgevoerd naar de zogenaamde Panama Papers worden betaald
door George Soros en de Amerikaanse overheid.
Dit is vergelijkbaar met de farmaceutische industrie die onafhankelijke onderzoeken financiert waaruit
onomstotelijk blijkt dat hun producten veilig zijn om te gebruiken en niet of nauwelijks bijwerkingen kent. De
waarheid kennen we intussen.
Er zijn meerdere redenen waarom deze Panama Papers opeens uitlekken. De eerste hebben we eerder
deze week al belicht en dat is een poging van de Rothschilds om zelf alle controle te krijgen over offshore
rekeningen en dan dit keer in de Amerikaanse belastingparadijzen. Het grotere doel is wat er is besproken
op de Bilderberg Conferentie in 2013 en waarover wij al uitgebreidhebben geschreven:
Om een heel lang verhaal kort te maken: De wereld wordt rijp gemaakt voor een wereldbelasting. Dit is dan
ook het voornaamste agendapunt op de Bilderberg Conferentie dit jaar.
Voor het oog van de wereld wordt dit dan de manier om op te treden tegen grote ondernemingen die overal
proberen belasting te ontwijken. Door het instellen van een wereldbelasting zal het niet meer uitmaken van
waaruit ze officieel opereren want iedere locatie op aarde valt onder deze wereldbelasting. De opbrengsten
ervan zullen dan evenredig verdeeld worden tussen de landen (redactie: evenredig volgens welke
maatstaf?).
Zo zie je enkele jaren nadat het op de agenda stond van de Bilderberg Conferentie dat het nu in de praktijk
gebracht gaat worden.
Wat ze gebruiken voor het bevorderen van deze wereldbelasting is de burgerbevolking.
Door ze te laten voelen dat zij en de gemeenschap waarin ze leven ernstig worden benadeeld doordat rijke
mensen en grote bedrijven zich bezighouden met belastingontwijking.
Hierbij loopt het NWO werktuig de Telegraaf uiteraard voorop:
Nederlandse ondernemingen ontwijken zoveel belasting dat elke werknemer jaarlijks 200 euro via de fiscus
bij moet passen. Werkgevers betalen juist miljarden te weinig. Dat blijkt uit het eerste onderzoek naar de
belastingmoraal van onze grote bedrijven. "Gewoon diefstal," zegt de FNV.
Tussen 2005 en 2014 hebben belastingdiensten zeker 30 miljard misgelopen, waarvan 15 miljard in
Nederland. Dat concludeert de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek in
opdracht van de FNV.
Volgens de vakbond is een jarenlange trend zichtbaar, waarbij bedrijfswinsten minder worden belast, terwijl
overheden de inkomsten van werknemers steeds méér belasten.
Er wordt heel handig gebruik gemaakt van het onrechtvaardigheidsgevoel bij de burger, omdat zij wel
belasting betalen en rijke lui niet of veel minder.
Dus, wordt dat allemaal nog even flink aangedikt:
FNV benadrukt dat het onderzoek over slechts een deel van de bedrijven in Nederland gaat. "Als je het
doortrekt naar het totale bedrijfsleven praat je over nog veel meer geld", aldus bondsbestuurder Leo
Hartveld. "Elke cent die bedrijven hierdoor extra winst maken is feitelijk diefstal van de maatschappij."
De nietsvermoedende en volkomen naïeve burger denkt door het aanpakken van de belastingconstructies
van de rijken en grote bedrijven dat daardoor rechtvaardigheid zal ontstaan en dat zij uiteindelijk dan minder
belasting zullen hoeven betalen. Ze hebben dan niet goed geluisterd naar de uitspraken van een andere
bekende Bilderbergklant, de Duitse Minister van Financiën, Wolfgang Schäuble.
Deze zei een jaar na de Bilderberg Conferentie waarin in 2013 het besluit tot een wereldbelasting werd
genomen, in 2014 het volgende:
Het is bekend dat Schäuble een echte globalist is die al bij de Bilderberg Conferentie in 2003 in het Franse
Versailles zijn instructies zal hebben gekregen.
Dus heeft hij ook felle kritiek op bedrijven die door het opzetten van bepaalde structuren belasting proberen
te ontwijken en is hij bovendien van mening dat de burger meer belasting moet gaan betalen.
Zoals wij al schreven in 2013 wordt dadelijk de wereldbelasting versneld ingevoerd, want iedereen is het
erover eens dat dit allemaal zo niet verder kan. Onder die wereldbelasting zal de burger nog veel meer
belasting gaan betalen dan nu al het geval is.
De echte elite zal ten alle tijden buiten schot blijven, zelfs wanneer er een mondiale belasting wordt
ingevoerd. Het echte geld zal nooit gevonden worden, simpelweg omdat ze zelf de spelregels bedenken en
er echt wel voor zullen waken dat ze niet het slachtoffer worden van hun eigen bedenksels.
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Ondertussen gaan protesterende bevolkingen de straat op zoals in IJsland en werken indirect, zonder dat ze
het zelf weten, mee aan het versneld invoeren van de nieuwe wereldbelasting.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10522:het-besluit-van-bilderbergconferentie-2013-is-iedereen-alweer-vergeten&catid=20:het-complot&Itemid=33

Handelsoorlog met China officieel begonnen
Door het enorm afremmen van de Chinese economie zitten Chinese producenten met enorme overschotten
aan onder andere staal.
Ze dumpen dit nu tegen afbraakprijzen op de wereldmarkt, wat massale ontslagen tot gevolg heeft in onder
andere Engeland.
Uit onze geschiedenis blijkt keer op keer dat diezelfde geschiedenis
neigt zich te herhalen.
Wanneer dat in onze moderne tijd nog steeds opgaat, kunnen wij
onze borst nat maken.
Terugkijkend in de tijd zal de datum 23 december 2015 de
geschiedenis ingaan als het begin van de wereldwijde
handelsoorlog. Dat was namelijk de dag dat Amerika een
importtarief voor Chinees staal vaststelde van 256 procent.
Vanuit Amerikaans oogpunt was dat met goede reden omdat hun
eigen markt volledig in de problemen kwam doordat de Chinezen
hun overtollig staal, olieproducten en aluminium op de Amerikaanse
markt dumpten waardoor de prijzen volledig in elkaar stortten.
Vanuit Chinees oogpunt is de actie ook wel te begrijpen, want Chinese hoogoven- en staalbedrijven
produceerden veel meer dan dat er vraag was op de lokale markt. Wanneer je dan je overschot elders kwijt
kunt, al is het misschien tegen dumpprijzen, dan heb je in ieder geval nog iets voor je producten.
Het was natuurlijk niet alleen de Amerikaanse staalindustrie die hier grote last van had, ook die van
Nederland en Engeland en vele andere landen in de wereld. Er is op dit moment een overcapaciteit van
ongeveer 700 miljoen ton, waarvan alleen al uit China ongeveer 425 miljoen ton afkomstig is.
De verwachting voor 2016 is dat dit alles alleen maar erger zal worden. Men verwacht een nog verdere
daling van de vraag en dus ook de prijzen. Daarnaast denkt men dat de Chinese export van staal voor
ongeveer 100 miljoen ton de komende jaren op dit niveau zal blijven.
Het eerste schot in de handelsoorlog werd in december afgevuurd door India toen zij hun plannen bekend
maakten aangaande bescherming van de eigen staalindustrie via het invoeren van een minimumprijs en
andere maatregelen. India doet dit om eigen bedrijven in ieder geval een kans te geven.
Toen kwam Amerika met hun hoge importbelasting op staal uit China. Staalinvoer uit landen als Zuid Korea,
India en Italië worden tegen een veel lager tarief belast, terwijl bij staalimport uit Taiwan helemaal geen
invoerheffing wordt opgelegd. Amerika zegt deze maatregel te hebben genomen vanwege het oneerlijk
dumpen van Chinees staal tegen belachelijk lage prijzen op de Amerikaanse markt.
Nadat Amerika eind december formeel de handelsoorlog was begonnen, moesten de Chinezen uiteraard
wat terug doen. Dat deden ze dan ook een paar weken later door een aanzienlijke devaluatie van hun
valuta, de Yuan, waardoor Chinese producten nog goedkoper werden.
Maar China zou China niet zijn als ze niet ook een importbelasting zouden invoeren voor bepaalde
producten. Dat hebben ze nu afgelopen week gedaan door een belasting van 46,3 procent in te voeren op
elektrische staalproducten uit Japan, Zuid Korea en de Europese Unie.
Aangezien China de grootste producent van dit soort producten is en er zelf maar heel weinig van invoert, is
deze importbelasting in feite niets meer dan een symbolisch gebaar. Het is een signaal van China om te
kennen te geven dat ze oneerlijk worden behandeld.
De timing is wel weer bijzonder, omdat het komt in een week waar het Indiase Tata Steel heeft besloten hun
hoogovens in Engeland te sluiten, waardoor 15.000 banen verloren zullen gaan. Voor Tata is duidelijk waar
de oorzaak van dit alles ligt: Het overspoelen van de wereldmarkt door China met goedkoop staal. De
mensen die hun baan verliezen en de rest van Engeland zullen dit China uiteraard niet in dank afnemen.
We hebben al eerder geschreven over smeulende conflicten tussen vooral Amerika en China op
handelsgebied. Conflicten die in de achtergrond al veel vaker zijn geëscaleerd, maar die nu ook een formeel
karakter krijgen door een echte handelsoorlog.
Wanneer de geschiedenis zich ook dit keer zal herhalen, zoals dat bijna altijd gebeurt, zal ook deze
handelsoorlog uiteindelijk ontaarden in een gewapende oorlog.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10525:handelsoorlog-met-chinaofficieel-begonnen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het ontbrak Obama aan moed om Nibiru aan te kondigen
Omdat de Amerikaanse president Obama wederom heeft geweigerd
om de planeet Nibirupubliekelijk aan te kondigen, heeft het leger
ingegrepen. Volgens financieel journalist Benjamin Fulford was de
aanleiding voor het leger om in te grijpen de weigering om Hillary
Clinton voor de rechter te slepen. Het is in Amerika opmerkelijk stil
geworden voor wat betreft een eventuele vervolging van Hillary
Clinton en het gebruik van haar privé-server voor geheim emailverkeer.
De meeste mensen gaan er vanuit dat in het geval van Hillary het wel weer een storm in een glas water zal
zijn en dat ze ook hier mee weg komt, net zoals ze met bijna alles weg komt. Echter, volgens een verhaal in
de nieuwsbrief van Zeta Talk zit het allemaal iets anders in elkaar en houdt alles ook weer verband met de
nadering van de planeet Nibiru en de weigering van Obama om dit bekend te maken aan de wereld.
Nancy Lieder haalt in die nieuwsbrief onder andere een stuk aan dat geschreven is door financieel journalist
Benjamin Fulford die onder andere het volgende zegt: “Het leger, de FBI zijn vastbesloten om te voorkomen
dat de trekpop van de Khazaarse mafia (Joden), Hillary Clinton, dit keer gekozen gaat worden als president.
Volgens bronnen binnen het Pentagon zal de verkiezing uiteindelijk gaan tussen Donald Trump en Vice
President Joe Biden. Deze laatste wacht rustig af tot het moment dat Hillary is aangeklaagd en zal zich
daarna beschikbaar stellen als kandidaat. In dat kader lijkt het dat de legertop heeft besloten in te grijpen en
tegen te gaan dat diegene die proberen een vervolging van Hillary te voorkomen, succes hebben”.
Volgens berichten die Nancy Lieder zegt te hebben ontvangen van de Zeta’s heeft Fulford gelijk en is
Obama niet meer de man die de werkelijke leiding heeft over het land.
Degene die dat wel heeft, is de hoogste baas van het Amerikaanse leger, generaal Dunford.
Het schijnt dat deze Dunford druk doende is met de voorbereiding van de vervolging van Hillary Clinton,
maar dat hij dit zal doen op militaire basis, waardoor ze voor een krijgsraad zal moeten verschijnen. Dit
schijnt mogelijk te zijn omdat federale functies ook gezien kunnen worden als militaire.
Volgens de Zeta’s heeft er in september een soort stille staatsgreep plaatsgevonden, waardoor de macht nu
niet meer bij Obama ligt, maar bij Dunford. Afgezien van de perikelen met Hillary Clinton schijnt nog een
belangrijke reden voor het buitenspel zetten van Obama de weigering van de laatste te zijn om de planeet
Nibiru officieel aan te kondigen. Er was al in 2012 sprake van dat hij dit zou doen, maar iedere keer kwamen
er weer allerlei vertragingen en excuses. Dit alles pas wel aardig in het eerdere verhaal zoals dat afkomstig
was van de Zeta’s. Afgelopen december schreven wij daar het volgende over:
Voor mensen die niet geloven in buitenaards contact en/of het bestaan van de planeet Nibiru is het
onderstaande misschien een broodje aap verhaal, maar ondanks dat misschien toch wel interessant omdat
vaak blijkt dat Nancy op veel gebieden gelijk heeft.Het verhaal van Nancy draait om een ontmoeting die
Hillary Clinton en Barrack Obama enkele weken geledenhadden in het Witte Huis. Zoals we al eerder
schreven is de FBI een onderzoek gestart naar het email verkeer van Hillary Clinton omdat zij vertrouwelijke
overheidsinformatie via vanaf haar privé emailadres en server zou hebben verstuurd.
Daarnaast zijn er nog meer onfrisse zaken te ontwaren bij mevrouw Clinton. Al met al schijnt ze volgens
diverse bronnen in totaal iets van acht federale wetten te hebben overtreden.
Hillary is tot nu toe erg arrogant geweest en heeft dit eigenlijk allemaal volkomen naast zich neergelegd
omdat ze de lieveling is van Wall Street en omdat ze weet dat de Democraten geen enkele andere kandidaat
in de strijd kunnen gooien voor de presidentsverkiezingen die zo goed zal scoren als zij.
Dit is nog een keer versterkt doordat de Amerikaanse Vice President Joe Biden zich heeft teruggetrokken als
presidentskandidaat. Echter, wat Hillary niet wist volgens Nancy Lieder, is dat Joe Biden hiervoor een heel
andere reden had dan zij dacht.
De werkelijke reden dat Joe Biden zich terugtrok is omdat Obama in het nieuwe jaar het bestaan van de
planeet Nibiru bekend zal maken en dat daarom de verkiezingen voor onbepaalde tijd zullen worden
uitgesteld.
Duidelijk is dat Obama van alles heeft gedaan, maar niet de bekendmaking van de planeet Nibiru. Volgens
de Zeta’s is de uiteindelijke reden dat hij dit niet heeft gedaan omdat het hem ontbrak aan moed.
Aangezien de volgende stappen die wel of niet gaan komen in handen liggen van generaal Dunford, weet
niemand op dit moment wat er verder zal gebeuren. Zo te zien weten de Zeta’s daarop ook niet het
antwoord, tenminste niet op dit moment. Wanneer Nancy gelijk heeft en ook Benjamin Fulford dat er een
soort staatsgreep is geweest, zou de komende maanden wel eens een compleet ander scenario zich kunnen
ontvouwen dan de meeste mensen denken. De planeet komt bovendien steeds dichterbij en het is steeds
moeilijker om het bestaan daarvan te ontkennen.
Ook generaal Dunford weet dit. Zal hij daarom besluiten om het bestaan van Nibiru bekend te maken en
misschien direct daarop de zogenaamde Martial Law (staat van beleg) instellen en misschien voorlopig de
verkiezingen op een laag pitje zetten?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10523:het-ontbrak-obama-aan-moedom-nibiru-aan-te-kondigen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Prikbord nr. 509, door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Belediging
In Duitsland is de belediging van een buitenlands staatshoofd strafbaar; ook als het gaat om Turkse
dictators. Doch wie bepaalt wat een belediging is, als dit niet in de wet staat? Zijn feiten dan strafbaar, zoals
bij Griekse leugenaars, Noord-Koreaanse criminelen, Russische moordenaars, corrupte Fransen en ZuidAfrikanen, Italiaanse maffiosi en Duitse manipulators? Of zijn juist onwaarheden strafbaar, die even moeilijk
te bewijzen zijn…
Grieks scenario
De Grieken en Turken hebben één dingen gemeen: ze weten hoe de EU moet worden gechanteerd en
misleid. Inmiddels zijn alle Griekse beloftes niets waard gebleken en staat vast dat de Europese landen en
de IMF hun miljarden nooit zullen terugkrijgen. Sterker nog, er moeten nog vele miljarden worden
geschonken om de Griekse economie op gang te helpen. Kennelijk gaat het hier om een gesubsidieerde
economie die erop neerkomt dat wij de Griekse belastingen financieren, zodat de elites, kerken en
bankenmaffia daar buiten schot blijven en de fraude en schending van afspraken gewoon door kunnen gaan.
Een scenario dat voor de Turkse regering een aantrekkelijk voorbeeld lijkt voor het gijzelen van de zwakke,
ruggengraatloze EU. Want ook de absurde ‘flinkheid’ van Merkel zal uiteindelijk onbetaalbaar blijken en
Duitsland in grote problemen brengen.
Privé bezoek
Het is onbegrijpelijk dat het bezoek van de Marokkaanse koning als een privé aangelegenheid wordt
beschouwd. Wie bezocht hij dan en waarom de media erbij? Of had hij vooral een boodschap voor onze
regering: kijk eens goed waarom veel Marokkanen zo slecht geïntegreerd zijn. Ondanks hun extra paspoort
zijn het nog steeds Marokkanen die slechts één loyaliteit kennen en dat is niet de Nederlandse samenleving.
Daarvan eisen ze slechts hun ‘rechten’ en ik, hun koning, keur dit goed zoals ook bij de recente
onderhandelingen met Den Haag duidelijk is gemaakt.
Spelbederver
De Franse krant Le Figaro zou Nederland beschouwen als een ‘spelbederver’ binnen de EU. Een groter
compliment is nauwelijks denkbaar, gezien de Franse belangen die altijd al groter waren dat het
gemeenschappelijke belang. Wat dat laatste ook moge zijn, want zelfs Timmermans begint te zagen aan de
EU-verdragen zoals dat van Dublin. Het Schengen-verdrag staat eveneens op de tocht; ook bij de Fransen
die in 2005 bepaald geen pro-Europese houding toonden bij de goedkeuring van de EU-grondwet. En de
relaties met Groot-Brittannië, Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Polen zijn eveneens bekoeld, net als met
Israël, Rusland, Syrië en straks Oekraïne en Turkije. Want zelfs de paragraaf over militaire samenwerking in
het Oekraïne-verdrag is even waardeloos als de ‘versterkte’ Europese grensbewaking. De militaire macht
van de Europese landen en de bereidheid de grenzen echt te bewaken zijn reeds lang verdwenen tot grote
ongerustheid in de Baltische staten en tot vreugde van Rusland, Turkije, de VN en de mensensmokkelaars.
Tegenaanval
Door tv-zender WDR is een tegenaanval ingezet op de uitkomst van het Oekraïnereferendum: zowel de
organisatoren als de tegenstemmers zijn extreem-rechts. Kennelijk moeten de Duitse kijkers worden
gehersenspoeld omtrent de motieven van de anti-EU beweging. Merkwaardig, daar dezelfde zender wel de
tegenaanval vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen aan de
kaak stelt, waarmee werd geprobeerd het woord ‘verkrachting’ in de Keulse politierapporten over de
Oudjaarsnacht te schrappen. Het zal toch niet zo zijn dat de Duitse ambassadeur in Den Haag de term
‘extreem rechts’ heeft gebruikt tegenover journalisten, want dan wordt het alsnog een Geuzennaam.
Zuur
De druiven zijn zuur voor sommige voorstanders van het associatieverdrag. De lage opkomst zou een teken
zijn dat veel kiezers het referendumgebruik afwijzen. Zou dit argument ook zijn gebruikt, indien de voorstemmers hadden gewonnen? Beter lijkt de stelling dat de grote massa kennelijk vertrouwen heeft in het
kabinet, doch ook daar is op af te dingen. Niet alleen door te verwijzen naar de verzamelde handtekeningen
voor dit referendum en de gang van zaken bij de vorige keer (EU-grondwet), doch vooral naar de
toenemende kritiek op het beleid en de schandalen die dit kabinet, de EU en politici in het algemeen
teisteren. Miljoenen kiezers hebben inzicht gekregen in de Van Rey-mentaliteit op alle niveaus en hun
vertrouwen in de rechtsstaat verloren. Bovendien verwachten ze dat bij een ’tegen’-uitkomst de regering en
Brussel wel een list zouden bedenken om het verdrag van kracht te verklaren. Dit laatste is niet eens echt
nodig zoals blijkt bij de reeds in werking zijnde handelsparagraaf waarmee meteen de leugen over de
noodzaak daarvan is ontmaskerd. Die ‘toekomstige’ voordelen zouden immers al merkbaar aanwezig
moeten zijn.
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Rusland wilde drie keer NAVO-lid worden en vrede sluiten, maar Westen weigerde
Bekroonde onderzoeksjournalist/documentaire maker John Pilger: ‘Derde Wereldoorlog tegen Rusland is
begonnen, nu nog met propaganda, leugens en misleiding, straks met raketten’
De Amerikanen lijken vastbesloten de Russische president Putin tot
een nieuwe wereldoorlog te provoceren.
Het had zo mooi kunnen zijn en het noordelijke halfrond een Koude
Oorlog, een peperdure wapenwedloop en de opkomst van het islam
kunnen besparen: een bondgenootschap tussen West en Oost, een
Russisch NAVO-lidmaatschap zelfs. Want uit de historische
annalen blijkt dat de Russen drie keer hebben geprobeerd om lid te
worden, maar Amerika botweg weigerde. Waarom Washington niet
voor vrede koos? Omdat het zijn eigen imperium en gigantische defensie industrie overeind wilde houden,
en hiervoor moest –en moet opnieuw- Rusland de grote vijand blijven. De gelauwerde, meerdere malen
bekroonde Britse onderzoeksjournalist en documentaire maker John Pilger zegt dan ook dat de VS
inmiddels de volgende wereldoorlog is begonnen, maar helaas nog maar weinig mensen dat beseffen.
Kremlin had geen behoefte aan nieuwe oorlog
Voor mensen die tijdens de Koude Oorlog zijn opgegroeid, is het even slikken. De toenmalige Sovjet Unie
werd door politici en media steevast als ‘het kwaad’ afgeschilderd. Deels klopte dat, omdat het leven in het
toenmalige Rusland bepaald geen pretje was; er heerste wijd verspreide armoede, en de bevolking werd
onderdrukt en gedwongen zich te schikken in het wurgende, en later totaal falende socialistischcommunistische systeem. Kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin Oost en West gezamenlijk HitlerDuitsland hadden verslagen, werd de voormalige Russische bondgenoot plotseling tot onze nieuwe grootste
vijand verklaard, die ons zou willen veroveren en verslaan. Vrijwel niemand heeft zich ooit serieus
afgevraagd wat daar de achterliggende reden van was, en of dit eigenlijk wel klopte. Na meer dan 20 miljoen
(!!) mensen te zijn kwijtgeraakt tijdens WO-2, was een nieuwe oorlog het laatste wat de Russen wilden. Hun
land lag volledig in puin, en het koste tientallen jaren om het weer op te bouwen. Iedere Rus wilde maar één
ding: een normaal leven. Ja, de Sovjet Unie zette een eigen defensie industrie op poten, maar enkel om niet
opnieuw bij verrassing te worden aangevallen – niet om zelf een grote oorlog te beginnen.
Westen startte propagandamachine en Koude Oorlog
In 1946 werd in het blad Foreign Affairs een berucht geworden telegram afgedrukt, waarin de ambassadeur
in Moskou waarschuwde dat de Russen ‘te onzeker en wantrouwend’ waren om zaken mee te doen. Er
werden echter een aantal belangrijke zinnen uit dat telegram bewust weggelaten, zoals: ‘de Sovjets zijn,
afgemeten tegen de Westerse wereld, nog steeds met afstand de zwakkere macht.’ Niet alleen ‘zwakker’ –
de economie van de Sovjet Unie na WO-2 was slechts een fractie van die van de VS. Desondanks werd het
telegram door het Pentagon aangegrepen om een anti-Russische propagandamachine in gang te zetten.
‘Tenslotte is het veel winstgevender om wapens te bouwen,’ schrijft de Amerikaan Angela Borozna cynisch
in Oriental Review. Kort na het telegram sprak de Britse leider Winston Churchill van het ‘IJzeren Gordijn’, en
riep op tot een militaire alliantie tegen de Sovjet Unie, omdat de Russen heel Europa zouden willen
veroveren. Omdat de Amerikanen al in 1945 de eerste atoombommen hadden gebruikt, besloot Rusland
vervolgens om eigen kernbommen te ontwikkelen. Kortom: de Koude Oorlog was begonnen.
Russen wilden lid worden van NAVO
Maar nadat Stalin in 1953 overleed, vroeg het Kremlin het lidmaatschap van de NAVO aan. In een
vrijgegeven geheim bericht blijkt de Sovjet regering op 1 april 1954 de Westerse leiders te hebben gevraagd
‘de mogelijkheid te onderzoeken of de Sovjet Unie kan deelnemen aan het Noord Atlantische Verdrag.’ De
reactie van het Westen was ijskoud: ‘Dit is dermate onrealistisch, dat het voorstel geen discussie
rechtvaardigt.’ Waarom wilden de Russen lid worden van de NAVO? De leiders in het Kremlin waren ervan
overtuigd dat een alliantie tussen Oost en West dermate krachtig zou zijn, dat deze de vrede en veiligheid op
de wereld pas écht zou kunnen waarborgen. Maar Amerika en Europa weigerden, dus had de Sovjet Unie
geen andere keus dan in 1955 zijn eigen bondgenootschap op te richten: het Warschau Pact. Kort na de Val
van de Muur en het communisme in 1989-1991 werd opnieuw openlijk gesproken over een mogelijk
Russisch lidmaatschap van de NAVO, en in 2001 probeerde het Kremlin zelfs officieel lid te worden, maar
ook nu werd het verzoek door het Westen geweigerd.
Westerse media mede schuldig aan vals vijandbeeld
Sinds het eerste presidentschap van Vladimir Putin zijn de spanningen tussen Oost en West langzaam maar
zeker verder opgelopen, tot op het punt waarop er van een nieuwe Koude Oorlog kan worden gesproken. De
Westerse media dragen hier fors aan bij door bewust misleidende en valse informatie over Rusland en Putin
te verspreiden, door opnieuw het vijandbeeld te creëren van een ‘totalitair regime’ dat uit zou zijn op oorlog.
In plaats van de echte aanstichters van de burgeroorlogen in Oekraïne (de CIA en de EU) en Syrië (de
VS/NAVO, Turkije en Saudi Arabië) aan te wijzen, geeft het Westen uitsluitend het Kremlin de schuld, en
wordt zelfs beweerd dat Rusland de instabiliteit in het Midden Oosten en Oekraïne groter maakt om Europa
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in chaos te storten. De waarheid is echter precies het omgekeerde. De instabiliteit aan de Russische
grenzen is een veel grotere bedreiging voor Rusland zelf, dan voor Europa.
Amerikanen wilden Russen onder de duim houden
Na de val van het communisme weigerde de VS te aanvaarden dat de Russen écht vrede wilden, en samen
met het Wetsen Oost Europa en hun eigen land wilden opbouwen. In plaats daarvan werd Rusland als de
grote verliezer van de Koude Oorlog behandeld; ja, Moskou mocht wel aanschuiven bij de grote Westerse
organisaties, maar kreeg geen enkele vinger in de pap. Sterker nog, harde beloftes aan het Kremlin, zoals
de verzekering dat de NAVO niet zou worden uitgebreid met de voormalige Oostblok landen, werden door
Washington en Brussel al snel gebroken. De Amerikanen namen de ‘Wolfowitz doctrine’ over, waarin
letterlijk werd gesteld dat de wederopstanding van Rusland als wereldspeler ten koste van alles moest
worden voorkomen, omdat de Russen de grootste struikelblok konden worden in Amerika’s doelstelling om
de enige supermacht te blijven, waar alle andere landen voor zouden moeten buigen. Om die reden moest
de traditionele Russische invloed uit het voormalige Oostblok, en dus ook uit Oekraïne, worden verbannen.
Dat is de werkelijke en tevens allerbelangrijkste reden van het EU-associatieverdrag, dat eergisteren door de
Nederlandse bevolking werd afgewezen.
Kremlin weigert onderdanigheid aan Westerse globalisten
Toen de bedreigde en constant vernederde beer eindelijk weer zijn tanden begon te laten zien, vroegen
sommigen in het Westen zich af of men het toch niet verkeerd had behandeld. Dat de beer geen kwaad in
de zin had, maakte hen niet uit – het beest moest en zou ‘getemd’ worden. Bovendien weigerde de beer
deel te nemen aan de ‘unipolaire’ wereld, aan de doelstellingen van de Westerse globalisten om alle
grenzen uit te wissen en de culturen volledig met elkaar te vermengen.
Dus begonnen de Westerse media een uitgekiende campagne waarmee het Westerse publiek valse
informatie over de oorlogen in Georgië en later Oekraïne werd gevoed. Het miste zijn uitwerking niet, want
veel mensen begonnen Rusland weer als een bedreiging en als de vijand te zien.
Een Russische reactie kon niet uitblijven. Het Kremlin begon steeds nadrukkelijker te wijzen op de eigen
indrukkende kernmacht, en begon tevens het leger te moderniseren. Rusland gaf daarmee de duidelijke
boodschap af dat het trots was op zijn eigen identiteit en cultuur en die absoluut wilde behouden, en dat het
daarom weigerde zich onderhorig te maken aan de Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’.
Rusland ondermijnd met kleurenrevoluties
Hoewel de Russen dus al 25 jaar proberen duidelijk te makken dat het een strategisch partnerschap met
Amerika en Europa wil, hebben die dat steeds van de hand gewezen, omdat die de Koude Oorlog nooit
hebben willen opgeven. Dat bleek als snel toen de NAVO tegen alle beloftes in toch naar het Oosten werd
uitgebreid, en er een hele serie ‘kleurenrevoluties’ in voormalige Sovjetrepublieken werd georganiseerd –
allemaal erop gericht om Rusland te ondermijnen. Hoe kan een confrontatie tussen de twee grootste
kernmachten ter wereld worden voorkomen, nu Washington en Brussel al jaren vastbesloten zijn om hun
propagandaoorlog tegen Vladimir Putin voort te zetten, ongeacht wat hij zegt en voorstelt?
‘Nieuwe wereldoorlog is reeds uitgebroken’
John Pilger tijdens een recente toespraak aan de Universiteit van Sydney: ‘Hoeveel mensen zijn zich ervan
bewust dat er een wereldoorlog is uitgebroken? Op dit moment is het een oorlog van propaganda, van
leugens, van wantrouwen en misleidingen, maar dit kan op ieder moment veranderen met het eerste
verkeerd begrepen bevel, met de eerste raket.’ ‘In de afgelopen 18 maanden vindt onder leiding van de VS
langs de westelijke Russische grens de grootste opbouw van militaire eenheden sinds de Tweede
Wereldoorlog plaats. Sinds dat Hitler de Sovjet Unie binnenviel zijn buitenlandse troepen niet meer zo’n
grote en zichtbare bedreiging voor Rusland geweest,’ aldus Pilger. ‘Oekraïne, ooit deel van de Sovjet Unie,
is een CIA-pretpark geworden. Nadat het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington
feitelijk een naburig regime dat vijandig staat tegenover Rusland; een regime dat letterlijk verrot is met
Nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten.
Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende
minderheden.’ ‘In Letland, Litouwen en Estland, buren van Rusland, stationeert het Amerikaanse leger
gevechtstroepen, tanks en zware wapens. Deze extreme provocatie aan het adres van de tweede
kernmacht van de wereld wordt in het Westen met stilzwijgen begroet.’
Snel andere leiders nodig om kernoorlog te voorkomen
Conclusie: dankzij Washington en Brussel zijn we weer net zover als in 1946, toen het Westen doelbewust
Rusland als vijand afschilderde, en daarmee decennialang wederzijdse angst en wantrouwen voedde. Mede
hierdoor heeft de mensheid al eerder op de rand van een allesvernietigende kernoorlog gebaseerd. (1)
Als we dat risico niet opnieuw willen lopen, zullen wij als Westerse burgers heel snel andere leiders moeten
aanstellen, leiders die breken met het agressieve Amerikaanse/NAVO imperialisme en met het daar
onlosmakelijk aan verbonden onzalige bondgenootschap met de islam, en de uitgestoken hand van de
Russen eindelijk aangrijpen. Anders valt voor onze toekomst, en zeker die van onze (klein)kinderen, het
allerergste te vrezen. Pilger: ‘Waar zijn degenen die het stilzwijgen verbreken? Of wachten we totdat de
eerste kernraket wordt afgevuurd?’
Xander - (1) Zero Hedge ; Bron
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Verborgen doofpot bij Nederlandse Spoorwegen (NS)
Begin jaren negentig is door de NS een treintype gebouwd met de
officiële naam Stoptreinmaterieel 90 (SM90) met de bijnaam
Railhopper.
Op een zeker moment moesten deze treinen van het toneel
verdwijnen en werden volgens een lezer alle sporen van het
bestaan van deze trein, inclusief documentatie, gewist.
Begin jaren negentig werd het tijd om aan de vervanging te werken
van de oude vertrouwde trein die bekendstaat als Mat 64.
Die vervanger moest worden de SM90 oftewel de Railhopper:
De Railhopper werd oorspronkelijk ontwikkeld als opvolger van Mat
'64. Al in 1983 werden de eerste plannen gemaakt over de
vervanging van dit materieel, die vanaf begin jaren 90 zou moeten
plaatsvinden.
Echter, volgens een lezer (dank!) zijn er met die beoogde opvolger
van Mat 64 vreemde dingen gebeurd en houdt de NS het deksel stijf op een doofpot die misschien nog wel
groter is dan het schandaal met de Fyra. Als iemand meer informatie heeft rond dit onderwerp dan
ontvangen we dat uiteraard graag. Anonimiteit is gewaarborgd natuurlijk, indien gewenst.
Hier volgt het verhaal:
We kennen allemaal het Fyra schandaal dat uitgebreid op het
nieuws is geweest.
Maar er is nog een net zo groot schandaal maar waar al 9 jaar het
deksel stevig op de doofpot zit. Ik verbaas mij er over dat niemand
uit de school is gaan klappen in al die jaren en daarom voel ik dat
het aan mij is om dat dan te doen. Begin jaren 90 kwamen er
nieuwe treinen. De SM'90, ook wel de Railhopper genoemd. Er is in
de jaren 80 gewerkt om een nieuwe trein de ontwikkelen die de
oude Mat'64 van de jaren 60 te vervangen en dat zou dus de SM'90
worden.
Het was een kleine serie treinen van 9 treinstellen om het ontwerp
te testen. Op deze treinen is er heel veel nieuwe techniek
uitgeprobeerd gewoon om te kijken of het wat zou zijn. Daarom
waren er ook wat problemen mee maar die waren later weer
verholpen.
Uit deze treinen zijn vervolgens een dieselversie (DM'90) en een
dubbeldekker versie (VIRM) uit voort gekomen die beiden succesvol
zijn.
De vervolgserie SM'90 kwam er uiteindelijk niet in de jaren 90
omdat er meer behoefte was aan dubbeldekker materieel (DD-AR)
vanwege het toenemend aantal reizigers. Inmiddels is het grootste gedeelte van deze dubbeldekker treinen
verbouwd tot moderne intercitytreinen.
Ineens besloot de NS dat er SLT (Sprinter Light Train), dat is de sprinter zonder wc, er moest komen en de
SM'90 wat eigenlijk onze nieuwe stoptreinen/sprinters hadden moeten worden werden begin 2007 gesloopt.
Alle 9 SM'90 treinen moesten gesloopt worden en er mocht niets van bewaard blijven wat al vreemd is. Alles
gebeurde wat raar en stiekem en is nooit grote aandacht aan besteed. Uiteindelijk is er wel met pijn en
moeite een cabine bewaard gebleven maar die staat nog steeds ergens in een loods en is nooit wat mee
gedaan. De bedoeling was dat het Spoorwegmuseum die in 2008 tentoongesteld zou hebben maar is ook
nooit gebeurd.
Dat de NS een verder goede comfortabele trein en jawel met wc heeft laten slopen en alle sporen heeft
proberen uit te wissen is haast geen media aandacht aan gegeven. Daarom weet de gemiddelde reiziger en
gemiddelde burger niet eens van het bestaan van de SM'90 af.
Maar de introductie van de SLT is wel groot aandacht aan besteed en moest een groot succes worden. Daar
was voor het gemak wel even een grotere serie van besteld. Maar die treinen vielen achteraf toch tegen. Het
eerste wat al meteen tegenstond is dat er geen wc in zit. Maar ook op de stoelen moet je niet voor lange tijd
zitten, want dan voel je het in je rug.
In de SM'90 had je die problemen niet, want er zaten zeer comfortabele stoelen in en er was gewoon een
wc. Ook had de SLT technische problemen, want ze konden niet tegen de sneeuw en stonden dan stil.
Overal werd steen en been geklaagd maar geen woord over de trein, SM'90, die er eigenlijk had moeten
komen. Dat heeft de NS slim in de doofpot weten te werken.
Ook het Spoorwegmuseum verdenk ik ervan meegewerkt te hebben aan deze doofpot. Ik heb ze toen in
2007 opgebeld en gevraagd waarom er geen SM'90 bewaard is gebleven voor het museum en kreeg te
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horen dat dit is omdat deze trein enkel tussen Zwolle en Emmen reed en daarom niet van historische
waarde is.
Dat is onzin, want deze trein is wel degelijk van historische waarde gezien er veel nieuwe techniek op is
uitgeprobeerd en twee succesvolle treintypen (DM'90 en VIRM) uit zijn voort ontstaan.
Ook in 2008 hebben ze de cabine die dan wel is bewaard ook niet neergezet wat wel de bedoeling was toen
en er is naar mijn weten nooit echt een reden gegeven waarom dat niet gebeurd is. Ik vermoed zelf waarom
ze geen hele trein en zelfs geen cabine tentoon wilden stellen en dat is dat reizigers dan kunnen zien welk
materieel er eigenlijk had moeten komen en het schandalig is dat de NS goede, degelijke en comfortabele
treinen heeft laten slopen en er goedkope rommel (SLT) voor in de plaats heeft aangeschaft.
Mensen zouden dan lastige vragen gaan stellen aan de NS en het zou dan allemaal naar buiten komen en
dat is het laatste wat ze willen. Het Spoorwegmuseum heeft daarom naar mijn idee ook meegewerkt aan
een grote doofpot van de NS en is eigenlijk een vorm van geschiedvervalsing en vraag mij dan af waarom ze
zich een museum noemen.
In 2007 waren een hoop (internet) trollen die negatieve dingen over de SM'90 zeiden. Ik wist dat het niet
waar was wat ze zeiden en mensen werden boos op mij omdat ik dat durfde te zeggen.
Nu jaren later hoor je die trollen niet meer maar zeggen mensen op Youtube commentaren van een paar
opnames van deze trein dat het toch goed materieel is en ze deze nooit hadden mogen slopen en het
kapitaalvernietiging is geweest.
Ja dat is het allemaal waar maar het is alleen een klein beetje gemopper hier en daar en verder niets. De
grote meerderheid weet nergens vanaf en de grote media heeft er nooit aandacht aan besteed en lijkt erop
dat ze dat ook niet gaan doen.
Om die reden schrijf ik jullie nu.
Het is nu 9 jaar later. De problemen blijven zich maar opstapelen bij het spoor en had makkelijk voorkomen
kunnen worden als in plaats van slopen er die verbeterde vervolgserie SM90 was geplaatst.
Wat de NS heeft gedaan is een schande naar zowel de reiziger als de gemiddelde burger toe gezien deze
treinen uit belastinggeld zijn betaald begin jaren 90 met het idee om de reiziger heel goed comfortabel
vervoer te bieden wat het ook zeker zou zijn geweest als die vervolgserie er had gekomen!
Dit is zover dan wat ik wilde vertellen. Er is nog zo veel wat ik kan zeggen over dit onderwerp.
Een ding vind ik ook nog belangrijk om hier te melden.
Ik had via Marktplaats iets gekocht van iemand een aantal jaar geleden en raakte aan de praat met die
persoon. Die persoon bleek meegeholpen te hebben met het ontwikkelen en ontwerpen van de SM'90. Hij
snapte net als mij ook niet waarom ze gesloopt waren.
Als de SM'90 inderdaad dus niet goed zou zijn zoals er in 2007 door wat ik nu achteraf denk trollen gezegd
is dan zou deze persoon het moeten weten. Ik zei dat het een grote doofpot is en het van geen kant klopt en
vertelde de dingen die ik hierboven ook schreef.
Hij vertelde mij toen een heel raar verhaal.
Hij kwam op een dag op zijn werk en mensen waren bezig met documentatie over de SM'90 weg te gooien.
Hij was stomverbaasd en wist niet wat hij zag en vroeg waarom ze dat deden. Hij kreeg daar als antwoord
op dat het orders waren van hogerhand. Hij snapte er helemaal niets van en vond het zo vreemd.
Het is dus duidelijk dat we hier met een beerput en een doofpot te maken hebben. Wat de exacte redenen
zijn geweest om SM'90 te slopen en SLT aan te schaffen is voor mij nog steeds een raadsel.
Dat de NS iets te verbergen heeft is duidelijk maar wat precies ben ik nooit achter gekomen. Het zou kunnen
omdat de SLT veel goedkoper in aanschaf is dan de SM'90. Maar of dat de exacte reden was weet ik ook
niet. De mensen die wel van meer weten houden hun mond stevig dicht en de reiziger is daar de dupe van.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10532:verborgen-doofpot-bijnederlandse-spoorwegen-ns&catid=9:binnenland&Itemid=22

Wordt Antarctica het nieuwe land na passage Nibiru? (video)
De satanische elite van de wereld bereidt zich voor op de komst van hun
meesters door het wereldwijd plaatsen van tempels voor Marduk, een
Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen.
Ondertussen schijnen een aantal wereldleiders zich al bezig te houden
met de situatie na de passage van de planeet Nibiru.
Soms doen er verhalen de ronde op internet waarbij iedereen elkaar
kopieert en niemand de moeite neemt om even verder te kijken dan de eigen neus lang is.
De volgende prachtige afbeelding doet nu de ronde en er wordt bij gezegd dat deze muurschildering in een
graf/grot onlangs is gevonden in één van de 42 graven die recentelijk zijn ontdekt in Egypte.
Het is een prachtige afbeelding die de gevleugelde planeet Nibiru laat zien, omringd door een paar wezens
die lijken op reptielen.
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Via die reptielen komen we dan weer terecht bij de Anunnaki, zoals Evert Jan Poorterman eerder schreef:
In de vorige afleveringen heb ik voorzichtig enkele profielen geschetst van de Anunnaki. Van hun uiterlijk...
en kom ik tot de conclusie dat deze wezens, anders dan Zecharia Sitchin meent en aanneemt, minder
menselijk zijn en meer reptielachtig.
Jammer is dat wordt gezegd dat dit een net ontdekt beeld is want als je wat verder spit, zie je deze al in
2011 op een website verschijnen. Ondanks dat is het een mooie afbeelding die duidelijk maakt dat we
waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd deze reptielen weer op de stoep hebben staan.
Zoals we onlangs schreven in een artikel worden overal ter wereld voorbereidingen getroffen voor de
spoedige terugkeer van Marduk, oftewel Baäl. Volgens de laatste nieuwsbrief van Nancy Lieder, een dame
die zegt in contact te staan met het buitenaardse ras Zeta, komen er de laatste tijd opvallend veel leiders en
belangrijke mensen naar Antarctica en de landen daar in de buurt zoals Argentinië.
Zoals de Russisch Orthodoxe Patriarch Kirill die onlangs een bezoek bracht aan Antarctica, nadat hij in
februari de paus had ontmoet in Cuba. https://youtu.be/UNCZ3RaY8Dw
Ook schijnt het dat de Chinezen al vier jaar lang een geheim observatorium hebben in Patagonië, het
uiterste puntje van Zuid Amerika. Na een tiental jaren durende gespannen verhouding met Argentinië gaat
ook de Amerikaanse president Obama eind maart opeens naar dat land voor een bezoek en een rondje golf.
De werkelijke reden van dit alles volgens Nancy en de Zeta’s is dat men druk bezig is met Antarctica omdat
het totale wereldlandschap er na de passage van de planeet Nibiru totaal anders uit zal zien.
Zo ziet na de passage van Nibiru onze planeet eruit volgens de Zeta’s. Let wel dit is de platte versie.
Mensen die geloven in een platte aarde kunnen het zo laten en de anderen kunnen er gemakkelijk een globe
van maken.
Als we de Zeta’s mogen geloven, is de officiële aankondiging van
de planeet niet ver meer weg. Het zal in stukjes en beetjes
gebeuren, waarbij in eerste instantie steeds meer artikelen zult
tegenkomen in de mainstream media over een mogelijke
onbekende planeet in ons zonnestelsel. Terwijl astronomen een
paar jaar geleden nog iedereen uitlachten die het woord Nibiru of
Planeet X durfde te noemen, ligt dat nu heel anders.
Nu ineens kom je video's tegen zoals de volgende, waar door
wetenschappers openlijk wordt gesproken over een grote
onbekende planeet in ons zonnestelsel.
Uiteraard is het allemaal komedie want dat deze planeet er is, was
al bekend in het begin van de jaren tachtig.
Mensen die nadenken zullen zich afvragen hoe het kan dat
gerenommeerde astronomen tot ongeveer het midden van de jaren
tachtig ervan overtuigd waren dat de planeet Nibiru werkelijkheid
was.
Zij zullen zich eveneens afvragen hoe het kan dat op 30 december
1983 er een artikel wordt gepubliceerd door de Washington Post,
waarin letterlijk staat de planeet Nibiru is ontdekt door de IRAS
infrarode telescoop van NASA.
Kort daarna verdwijnt zo goed als alle berichtgeving over een
onbekende planeet en diegenen die er toch over durven te
beginnen worden uiteraard uitgemaakt voor verdwaasde
aluhoedjes.
Toen moest alles in de doofpot omdat de elite rustig de tijd nodig
had om hun ondergrondse schuilplaatsen over de gehele wereld in gereedheid te brengen. Dat alles is nu
gebeurd en aangezien de planeet en haar metgezellen met de dag beter waarneembaar wordt, is het nu
zaak om de bevolking langzaam voor te bereiden om de dingen die gaan komen.
Al met al betekent dat dat het eerste deel van de bekendmaking is begonnen. Gezien de vele waarnemingen
die nu door mensen wereldwijd worden gedaan, zullen dan de volgende stappen van de officiële
bekendmaking waarschijnlijk niet al te lang op zich laten wachten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10542:wordt-antarctica-het-nieuweland-na-passage-nibiru&catid=37:wereld&Itemid=50
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Paypal cancelt nieuw hoofdkantoor vanwege transgender WC’s
Alles in onze maatschappij dat vertrouwd aanvoelt, zal in het kader van
de nieuwe politieke correctheid dienen te verdwijnen.
Dat gaat zelfs zo ver dat Paypal plannen voor een nieuw hoofdkantoor
vaarwel zegt omdat er in North Carolina geen uniseks WC’s komen.
Binnen onze maatschappij wordt in het kader van politieke
correctheid steeds meer ruimte gemaakt voor allerlei bestaansvormen die
vaak weinig te maken hebben met het geslacht waarmee een individu is
geboren. Bij een Facebook bijvoorbeeld, kun je kiezen uit 50 verschillende soorten geslachten.
Dit nieuwe keuzemenu werd afgelopen donderdag gelanceerd in voorlopig alleen Amerika. Daar hebben
vanaf nu 159 miljoen Facebook gebruikers de keuze uit meer dan 50 geslachtssoorten.
Onderaan dit artikel staat een lijst met alle omschrijvingen waaruit je kunt kiezen. Woorden zoals fluid
gender (vloeibaar geslacht), bi-gender, intersex of transsexual moeten dan duidelijk maken wat voor iemand
jij bent. Daarnaast kun je dan nog kiezen of je een “haar”, “hem” of “hen” bent.
Volgens Facebook wordt deze optie geïntroduceerd omdat er een duidelijke behoefte bestaat bij het publiek
om te kunnen kiezen uit meer opties dan alleen maar vrouwelijk of mannelijk.
Of mensen het nu leuk vinden of niet, het transgender concept zal de wereld gaan veroveren, want het vormt
onderdeel van het loslaten van iedere vorm van identiteit, hetzij als individu, hetzij als land.
Eén van de weinige dingen waar nog een soort van houvast mee ontstaat, zijn de dames en heren WC’s.
Ook daar wordt nu aan alle kanten aan getornd.
Aparte WC’s zijn namelijk een doorn in het oog van de transgenders:
Zo’n unisekstoilet is overigens geen apart transgendertoilet, maar een gezamenlijke wc voor man en vrouw,
ter verbetering van de ‘transvriendelijkheid’ in het Nederlandse onderwijs, aldus het COC. Al zijn er los van
een onofficieel sociaal contract geen regels over mannetjes en vrouwtjes op toiletdeuren. Het
Arbeidsomstandighedenbesluit uit 1999 schrijft echter wel het volgende voor: “in een bedrijf of inrichting
waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, zijn de toiletten naar seksen gescheiden.”
In New York zijn ze inmiddels al zo ver dat er hoge boetes op staan wanneer transgenders geen gebruik
kunnen maken van hun recht, inclusief het naar de WC van hun keuze gaan. Staat in je paspoort dat je een
man bent, maar voel je je vandaag enigszins vloeibaar en neig je meer naar een Dames WC, dan moet dat
kunnen en oh wee wanneer iemand daar iets tegen probeert te doen.
Unisex WC’s worden daar de norm en de boetes voor het overtreden van transgenderregels in New York
zijn niet misselijk zoals we in een eerder artikel schreven:
Zo kun je vanaf vandaag in New York een boete krijgen van 250.000 Dollar als je bewust iemand beledigt
die transgender is. Dit hoef je dan nog niet eens te doen door die ander uit te schelden of iets dergelijks; een
transgender vrouw "hij" noemen, is al voldoende. Ook als je weigert om een transgender toegang te
verlenen tot het damestoilet. De richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de New York City Commission on
Human Rights gelden in hoofdzaak voor verhuurders, werkgevers en bedrijven, maar zullen inclusief
bijbehorende boetes ongetwijfeld hun invloed hebben op de vrije meningsuiting in de stad.
Je kunt erop wachten natuurlijk dat deze nieuwe regels een hele serie schadeclaims en aanklachten zal
opleveren wanneer de transgenders gebruik gaan maken van hun nieuwe “rechten”.
De Amerikaanse staat North Carolina ligt echter een beetje dwars en heeft net een wet aangenomen waarbij
gescheiden WC’s van kracht blijven en je gebruik dient te maken van de WC die overeenkomt met het
geslacht zoals dat in je paspoort staat. En daar betalen ze nu onmiddellijk een toch wel hoge prijs voor.
Want het bedrijf Paypal stond op het punt een nieuw hoofdkantoor te openen in North Carolina met 400
arbeidsplaatsen, maar heeft daar nu op het allerlaatste moment van afgezien.
Paypal vindt de rechten van transgenders belangrijker dan haar vestiging in North Carolina en de daarmee
gepaard gaande 400 arbeidsplaatsen.
De politiek zeer correct CEO of Paypal, Dan Schulman, zei: “Om werkgever te worden in North Carolina,
waar medewerkers binnen onze teams volgens de wet geen gelijke rechten krijgen is onhoudbaar. Deze
nieuwe wet roept discriminatie op en het overtreedt de waarden en principes die de kern vormen van de
missie en de cultuur van Paypal”.
Zover is de waanzin binnen onze maatschappij nu al gekomen. En het zijn uiteraard vaak de grote bedrijven
in handen van de elite, zoals een Google, Facebook en Paypal die in toenemende mate de burgers wel eens
zullen leren hoe politieke correctheid eruit ziet.
Want die politieke correctheid is een geducht wapen van de elite en ze zullen het in de nabije toekomst nog
heel vaak gaan inzetten.
Er is maar één goed antwoord mogelijk tegen dit soort instituten en dat is om er, waar mogelijk, met een
grote boog omheen te lopen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10529:paypal-cancelt-nieuwhoofdkantoor-vanwege-transgender-wcs&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Dit zijn de opmerkelijkste 1 aprilgrappen van dit jaar
Door: Simone van Zwienen 31/03/16 - Bron: AD.nl
Ken je dat? Zit je net lekker op een terrasje, rent je kind weg! Jij in
paniek, want binnen 5 seconden is hij compleet uit het zicht
verdwenen. Hoe vind je hem nu ooit terug? Zou fijn zijn als daar
een oplossing voor kwam, toch? En om je kind van 6 al een
mobiele telefoon te geven, dat gaat natuurlijk echt te ver.
Daarom is bij ons nu de RFID S4 Easy-Chipper verkrijgbaar,
waarmee je je kind helemaal pijnloos en onzichtbaar voorziet van
een Tag & Trace-microchip. Zo kun je altijd direct op je smartphone
zien waar je kind is!
De Easy-Chipper maakt gebruik van nanotechnologie waardoor de chip uiterst klein is gebleven. Op deze
manier voorkom je het risico dat de Chip ontdekt en eventueel verwijderd wordt door onbekenden.
Superveilig dus!
De RFID S4 Easy Chipper wordt geleverd inclusief 3 Tag & Trace
Het is vrijdag weer 1 april en het wemelt nu al van de listige instinkers. Van emoji's voor blinden tot
de tag & tracechip voor kinderen: dit zijn de opmerkelijkste 1 aprilgrappen van dit jaar.
Chip vertelt waar je kind uithangt
Elektronicaketen MediaMarkt introduceert een chip die vertelt waar je kind zich bevindt. Best handig. Het is
niet bekend of de keten al aanvragen binnen heeft van geïntresseerden.
http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2662596/2016/03/31/Dit-zijn-deopmerkelijkste-1-aprilgrappen-van-dit-jaar.dhtml
https://www.facebook.com/mediamarktnl/photos/a.302489316095.181817.231513541095/10154121866881
096/?type=3&theater
9/11 rapport: 28 blanco pagina’s over cruciale rol CIA en Saudi Arabië
Opgeblazen door Saudische terroristen en de CIA om de ‘war on terror’
en invasie c.q. vernietiging van Irak te rechtvaardigen.
Afgelopen zondag verklaarde senator Bob Graham, voormalig voorzitter
van het Speciale Senaatcomité voor Inlichtingen en tevens
vicevoorzitter van het onderzoekscomité naar de aanslagen op 9/11/01,
dat Saudi Arabië achter deze aanslagen zat, en dat deze informatie te
vinden is op de beruchte 28 blanco pagina’s van het 838 bladzijden
tellende officiële onderzoeksrapport. Wat ook nog steeds voor het
publiek verborgen wordt gehouden is dat de Saudi’s de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon
samen met de CIA en de FBI op touw zetten.
Graham zei in een interview met 60 minutes dat zowel de Saudische regering als Saudische
(liefdadigdheids)organisaties en rijke Arabieren de aanslagen op 9/11 mogelijk hebben gemaakt. De grote
Saudische rol werd volgens hem echter weggemoffeld vanwege de ‘speciale band’ tussen de VS en de
racistische wahabitische Sharia-oliestaat, die ondanks het feit dat er jaarlijkse honderden mensen worden
geëxecuteerd door onthoofding, nog steeds als belangrijkste Arabische bondgenoot van het Westen geldt.
De senator zei dat mogelijk nog erger dan het achterhouden van deze informatie voor het publiek is dat uit
de 28 pagina’s blijkt dat de lessen van 9/11 nog steeds niet worden toegepast om het Amerikaanse volk te
beschermen (2).
VS ‘vluchthaven voor (islamitische) terroristen’
Ook Tim Roehmer, een voormalige Democratische senator, heeft de 28 pagina’s gelezen. Hij zei letterlijk dat
de connectie tussen vijf van de 19 kapers (waarvan 15 de Saudische nationaliteit hadden) en een Saudische
moslimgeestelijke in Californië ‘genoeg is om je te doen kronkelen en ongerust te maken.’ In het verleden
beloofde Obama de 28 pagina’s openbaar te maken, maar zoals met bijna al zijn beloftes is hij ook deze nog
niet nagekomen.
De conclusies van het Congres, dat een eigen onderzoek naar 9/11 deed, waren veel harder dan die van de
het 9/11 comité. Het Congres beschuldigde de regering ervan het land tot een ‘vluchthaven voor terroristen’
te hebben gemaakt. Congresleden kunnen de 28 geheime pagina’s overigens nog steeds enkel lezen (en
niet meenemen of kopiëren) in een speciaal beveiligde kamer, waar ze van tevoren toestemming voor
moeten vragen aan het Inlichtingen Comité.
Connecties tussen kapers en FBI, en Saudische prins en CIA
In september 2015 plaatste de kritische Washington Blog, dat bekend werd door het publiceren van gelekte
informatie uit overheidskringen, 20 argumenten waarmee het complot tussen de Saudi’s, de CIA en de FBI
zou zijn aangetoond. Zo werden de langdurige contacten tussen twee Saudische kapers en een Saudische

NIEUWSBRIEF 246 – 15 APRIL 2016 – PAG. 66

FBI-informant in de VS achtergehouden. Een niet bij name genoemde CIA agent die in Saudi Arabië
werkzaam was geweest bevestigde dat de twee mannen Saudische spionnen waren die door de
Amerikaanse autoriteiten werden beschermd.
Ook de geheim gehouden persoonlijke band tussen toenmalig CIA-director George Tenet en de Saudische
prins Bandar, ambassadeur in de VS en later (tussen 2005 en 2015) het hoofd van de Saudische
inlichtingendienst, werd weggelaten. Tegen prins Bandar is sterk bewijs dat hij over de hele wereld een
netwerk van islamitische terreurorganisaties heeft geleid.
Bedrijven met nauwe banden met Saudi Arabië
Tevens verdacht was dat het bedrijf dat de beveiliging van het World Trade Center regelde, Kroll Associates,
sterke connecties met Saudi Arabië had. Zo was bestuurslid Raymond Mabus, de huidige staatssecretaris
van de marine, in de jaren ’90 de Amerikaanse ambassadeur in Saudi Arabië. Ook de vier onderaannemers
die de beveiliging van het WTC deden verrichtten veel werk voor de Saudi’s. Dit verklaart waarom er
ongezien explosieven in de drie WTC torens konden worden aangebracht.
Twee Amerikaanse bedrijven die het puin van zowel de ingestorte Twin Towers als het Pentagon ruimden,
hadden al decennialang opdrachten in Saudi Arabië uitgevoerd, zoals de bouw van het Olympische Stadion
in de hoofdstad Riyadh. De door de familie Bush en Bin Laden gefinancierde Carlyle Group trainde via de
Vinnell Corporation (onderdeel van BDM International) de Saudische Nationale Garde. Ook het Saudische
korps mariniers en het Stafcollege Gewapende Strijdkrachten werden door een Amerikaan gerund.
Het bedrijf SSB, dat 10 verdiepingen van het ingestorte (opgeblazen) WTC-7 gebouw huurde, was in 1998
overgenomen door de megabank Citigroup, kort nadat deze in handen kwam van de Saudische prins
Alwaleed. Donald Rumsfeld en Dick Cheney kwamen vervolgens in de adviesraad van SSB, en stapten daar
pas uit toen ze in 2001 de regering Bush gingen versterken.
Verdedigd door Bush en Obama
De Saudische regering werd door duizenden 9/11 nabestaanden aangeklaagd omdat Saudi Arabië een
belangrijke financier van Al-Qaeda zou zijn. De Saudi’s namen vervolgens het advocatenkantoor van James
Baker, een Bush insider, in de arm om hen te verdedigen. Die slaagde erin de aanklacht om formele
redenen niet ontvankelijk te laten verklaren, omdat het niet mogelijk zou zijn om een buitenlandse regering
voor het gerecht te slepen. De nabestaanden tekenden beroep aan, maar toen kregen de Saudi’s de steun
van de regering Obama.
Netwerk van terroristen
Ook de grootste verzekeraar ter wereld, Lloyd’s in Londen, klaagde de Saudi’s aan voor hun rol in 9/11.
Enkele dagen later werd de aanklacht echter zonder opgaaf van redenen weer ingetrokken. Na 9/11 was het
echter iedereen duidelijk geworden dat Saudi Arabië één van de grootste sponsors van islamitische terreur
ter wereld is. Inmiddels is ook bewezen dat de Saudi’s samen met de Turken en weer de CIA
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, financieren en bewapenen van ISIS.
Waarom?
Sommigen zullen zich afvragen waarom de Saudi’s de aanslagen van 9/11 op touw hielpen zetten en
financierden. Feitelijk was dat om dezelfde redenen als nu ISIS wordt gesteund: om een niet gewenste
buitenlandse heerser op te ruimen (toen Saddam Hussein, die onterecht de schuld kreeg en de
e
2 Amerikaanse invasie over zich heen kreeg, en nu Bashar Assad), en daarnaast om de radicale islam over
de hele wereld te verspreiden.
De Saudi’s zelf hebben samen met zo ongeveer alle moslimlanden jarenlang beweerd dat ‘natuurlijk’ Israël
en de Mossad achter 9/11 zouden zitten –een complottheorie die in het Westen onmiddellijk gretig en
kritiekloos werd overgenomen door alles en iedereen dat Israël en/of de Joden haat-, maar daar is nog nooit
een greintje bewijs van geleverd – in schril contrast dus met de bewezen cruciale rol van Saudi Arabië.
Xander - (1) Infowars, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/911-rapport-28-blanco-paginas-over-cruciale-rol-CIA-en-Saudi-Arabi`

Panama Papers: Het meest interessante blijft verborgen
Door Jdreport · april 12, 2016
Een jaar lang hebben 376 journalisten uit 78 landen een gehackte
database
doorgespit,
afkomstig
van
het
Panamese
advocatenbureau en offshorespecialist Mossack Fonseca. Uit de
gelekte informatie blijkt dat talloze politici, bedrijfsleiders, families
maar ook financiers van terrorisme, wapensmokkelaars en
drugsmaffiosi grote kapitalen verstopt hebben in 21 verschillende belastingparadijzen. Toch blijven bij het
vrijgeven van de ‘Panama Papers’ meteen het grootste datalek uit de journalistieke geschiedenis, vele
vragen onbeantwoord.
Bastian Obermayer, een reporter van de bekende Duitse krant Süddeutsche Zeitung, beweert dat een
informant hem contacteerde met de vraag om een financieel schandaal van ongeziene omvang openbaar te
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maken. Die bron vertelde Obermayer dat zijn of haar leven in gevaar was en dat hij of zij alleen via
versleutelde kanalen met hem wilde communiceren.
Na het bekijken van een deel van de documenten, contacteerde Süddeutsche het in Washington gevestigde
‘International Consortium of Investigative Journalism’ (ICIJ). In 2013 had dit journalistenplatform reeds
meegeholpen met de coördinatie van gelekte offshoredata in 2013 en met het zogenaamde ‘Swiss Leaks’
(belastingfraude via het Zwitserse filiaal van de Britse bankreus HSBC). Voor het op 4 april naar buiten
brengen van de enorme stapel ‘Panama Papers’, werkte het ICIJ opnieuw samen met bekende westerse
nieuwsorganisaties zoals The Guardian, de BBC, Le Monde enz.
De hoegrootheid van het nu ontdekte materiaal is bijzonder indrukwekkend : 2.600 gigabyte aan schijfruimte,
11,5 miljoen documenten (meer dan het gecombineerde totaal van Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks,
Lux Leaks en Swiss Leaks), 3 miljoen databestanden, 2,1 miljoen pdf’s en 4,8 miljoen e-mails. Süddeutsche
claimt dat het gaat om 214.488 schermvennootschappen en 14.000 klanten van Mossack Fonseca,
verspreid over meer dan 200 landen. De publiek gemaakte informatie omvat de periode van 1977 tot
december 2015. Bekende individuen die genoemd worden zijn voetballer Lionel Messi en acteur Jackie
Chan maar ook de entourage van Russisch president Poetin, de vader van de Britse premier Cameron, 70
vroegere of huidige internationale politici alsmede zes van de rijkste Belgische families.
Een eerste interessante kwestie heeft te maken met de aard van de uitgebrachte documentatie. Zoals
gezegd gaat het om gehackte of gestolen informatie. Naar alle waarschijnlijkheid kan dergelijke informatie
niet weerhouden worden als bewijs en dus zullen juristen er een flinke kluif aan hebben.
In 2013 slaagde de bekende klokkenluider Edward Snowden er in om 60 gigabyte aan geheime informatie te
kopiëren. De ‘Panama Papers’, zoals vermeld 2.600 gigabyte groot en daarmee 43 keer meer dan wat
Snowden kon verzamelen, bevatten bedrijfsgegevens die decennia overlappen.
Volgens de officiële versie wilde een werknemer van Mossack Fonseca wraak nemen omwille van
onethische praktijken. En lekte hij of zij daarom dat enorme documentatiepakket aan Süddeutsche. Wie
gelooft echter dat een enkele persoon beslag kon leggen op een dergelijke enorme hoeveelheid zeer
gevoelige data ? Zonder daarvoor geld te vragen ?
Ook over de rol van ICIJ en haar samenwerking met grote westerse nieuwsbedrijven rijzen pertinente
vragen. De organisatie die het ICIJ in het leven geroepen heeft, is het eveneens in Washington gevestigde
Center for Public Integrity (CPI). Onder de sponsors van het CPI bevinden zich enkele stichtingen van
bekende steenrijke Amerikaanse families en individuen :
Ford Foundation; Carnegie Corporation of New York; Rockefeller Brothers Fund en Rockefeller Family Fund
W K Kellogg Foundation; Open Society Foundations (van George Soros).
Zowel The Guardian als de Süddeutsche Zeitung hebben overigens hun onderzoeksmethodologie
bekendgemaakt : een eigenhandig ontworpen zoekmachine stelde hen in staat om in de database een
aantal geselecteerde zoekopdrachten uit te voeren. De voormalige Britse ambassadeur voor Oezbekistan,
Craig Murray, merkt hierbij op dat in eerste instantie alleen landen en individuen geviseerd worden die door
de Verenigde Staten als ‘onsympathiek’ worden beschouwd : Zimbabwe, Noord-Korea, Rusland (Vladimir
Poetin), Iran en Syrië.
Tot nu toe worden in dit omvangrijke onderzoek noch de grote westerse multinationals, die eigenaar zijn van
de belangrijkste westerse mediakanalen, noch de westerse miljardairs genoemd. Terwijl het vermoeden
bestaat dat ook zij klant zijn bij Mossack Fonseca.
Dit alles doet Murray besluiten dat er, achter het – selectief – filteren van de Panamese informatie door de
establishment media, een westerse regeringsagenda speelt waarbij de rijkste 1% wordt beschermd.
In dit verband is het eveneens merkwaardig dat 441 Amerikaanse klanten van Mossack Fonseca (nog) niet
vermeld werden in dit dossier. De bekende en doorgaans goed ingelichte onthullingswebsite Zerohedge acht
het niet uitgesloten, dat het Panamaschandaal geen andere bedoeling heeft dan het bewust uitschakelen
van ‘offshoreconcurrenten’ van Amerikaanse vrijhavenspecialisten zoals de Rothschildfamilie.
Zonder meer opmerkelijk is de gelijkenis van het uitlekken van de ‘Panama Papers’ op 4 april 2016 met het
bekend raken van de zogenaamde ‘Operation Offshore Leaks’ op 4 april 2013. Ook toen lanceerde het ICIJ,
samen met leidende westerse mediabedrijven, het sensationele nieuws over de beslagname van een
uitgebreid bestand met offshorebedrijven en hun cliënteel (130.000 individuen uit 170 landen).
De gerenommeerde Russische econoom Valentin Katasonov becommentarieerde het incident toen als
volgt : “… de belangrijkste doelwitten zijn niet de offshorebedrijven die direct gelinkt zijn aan Citibank, HSBC,
UBS, Deutsche Bank enz. (stuk voor stuk westerse bankgiganten) maar wel individuele oligarchen, politici
en regeringsfunctionarissen”. En : “Al deze elementen neigen ertoe de mogelijkheid te overwegen dat achter
deze operatie werkelijk globale doelstellingen schuilgaan.”
Toont men ons alleen datgene wat men ons wil tonen ? Wordt de 1%, de échte geldelite, bewust niet
vernoemd en dus beschermd ? Craig Murray stelt – terecht – voor dat iedereen toegang zou moeten krijgen
tot de volledige database, en niet uitsluitend de media die onderdeel zijn van de grote concerns.
Murray en Katasonov zijn niet de enigen die de mogelijkheid opperen van een wereldwijde politieke agenda.
Zo denkt de bekende Amerikaanse econoom Martin Armstrong dat dit media-evenement uitgaat van het
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establishment en bedoeld is om een agenda van elektronisch geld en wereldwijde fiscale harmonisatie door
te drukken.
Andere waarnemers menen dan weer dat het niet-publiceren van bepaalde informatie een grote
mogelijkheid tot afpersing creëert van belangrijke personen in belangrijke posities.We kunnen de
beweegredenen van het openbaar worden van de ‘Panama Papers’ alleen maar op hypothetische gronden
beoordelen. Mogelijk komen er in de komende weken en maanden nog meer opzienbarende feiten aan het
licht.
Lees verder bij de Bron: Systeemcrisis : research en voorspellingen

Financieel expert: Europees verbod op contant geld komt veel sneller dan gedacht
‘Financiële crisis 2.0 is uitgebroken – Op zijn laatst in 2017 eerste strenge cash beperkingen’
Financieel- en communicatie expert, onderzoeksjournalist, auteur
en oud hoofdredacteur Michael Brückner zegt in een TV-interview
dat een Europees verbod op het gebruik van contant geld veel
sneller zal komen dan de meeste mensen denken. De Europese
Centrale Bank gaat hoogstwaarschijnlijk al op korte termijn het €
500 biljet afschaffen, waarmee men wil voorkomen dat mensen
massaal hun (spaar)geld van hun rekeningen afhalen. In de VS is
er om dezelfde reden in de politieke- en bankenwereld steeds meer
steun voor het afschaffen van het $ 100 biljet. Kortom: de cashloze,
en daardoor totaal controleerbare samenleving komt er nu echt
aan. Volgens Brückner zijn de opgegeven redenen voor het afschaffen van contant geld, te weten de strijd
tegen de georganiseerde criminaliteit, witwaspraktijken en terrorisme, niets meer dan loze voorwendselen. In
werkelijkheid wil de gevestigde orde met het verbod de mensen in het Westen hun laatste restjes vrijheid,
onafhankelijkheid en zelfbeschikking afpakken.
In zijn boek ‘Achtung: Bargeldverbot!’ voorspelde Brückner het al, en nu ziet hij in de aanstaande afschaffing
van het € 500 een ‘zeer ernstig’ signaal dat de eerste concrete stappen naar een verbod op contant geld
daadwerkelijk genomen gaan worden. ‘Toen ik het boek vorig jaar schreef, had ik echter niet verwacht dat
het al zo snel actueel zou worden.’
Verbod op cash moet bankrun voorkomen
Brückner wijst erop dat er in de hoogste kringen letterlijk gesproken wordt van de uitgebroken ‘financiële
crisis 2.0’. Het nul-rente beleid van de ECB was de laatste wanhopige maatregel om het systeem overeind te
houden, maar werkt inmiddels niet meer, en begint zelfs averechtse effecten te sorteren.
Volgende stap is negatieve rente invoeren voor burgers, wat oud minister van Financiën Gerrit Zalm
afgelopen week nog voor mogelijk achtte. Om te voorkomen dat veel mensen dan snel hun rekeningen
leegtrekken en een massale bankrun ontstaat –we moeten immers rente gaanbetalen over ons eigen geld!-,
moet er eerst een verbod op contant geld komen.
De politiek probeert de burgers gerust te stellen door een limiet van € 2000,- of 5000,- te suggereren, maar
‘ik geloof dat dit slechts een begin is’, aldus de auteur. Zodra dit zonder veel protest is ingevoerd, zal het
bedrag al snel worden verlaagd naar bijvoorbeeld € 1000,- of nog lager. Dit soort cash-restricties zullen
volgens Brückner op zijn laatst in 2017 worden ingevoerd.
Aangevoerde argumenten ‘nonsens en onbegrijpelijk’
Als eerste gaat de ECB het € 500 biljet afschaffen, wat de bank zonder instemming van de politiek mag
doen. Brückner: ‘Het argument dat men hiermee de belastingontduiking kan aanpakken, is onbegrijpelijk.
Dat kan namelijk net zo goed met 10 biljetten van € 50.’ De Oostenrijkse minister van Financiën gaf enkele
dagen geleden toe dat het verbod op contant geld helemaal niet nodig is om belastingontduiking tegen te
gaan.
En de georganiseerde criminaliteit dan? ‘Die heeft in principe helemaal geen euro’s nodig. Als men de
criminaliteit wil bestrijden, dan zou cash geld wereldwijd moeten worden afgeschaft, dus ook in bijvoorbeeld
Rusland en China. Tevens moeten dan ook alternatieve valuta zoals bitcoins worden verboden. Dus
beweren dat we geen (georganiseerde) criminaliteit meer hebben als we contant geld verbieden, is nonsens.
Ieder nadenkend mens zal inzien dat dit onzin is.’
Ontmoediging moet leiden tot gewillige acceptatie
In landen zoals Zweden voert men al jaren actief campagne om het gebruik van contant geld te
ontmoedigen. In het Scandinavische land wordt daardoor amper meer met cash betaald; zelfs het gebruik
van sommige openbare toiletten is enkel nog met je mobieltje af te rekenen.
In heel Europa probeert men op vergelijkbare wijze eerst de mensen zover te krijgen uit zichzelf geen
contant geld meer te gebruiken, zoals ook de Nederlanders nauwelijks meer doen. Hierdoor zal een ‘hard’
verbod straks vermoedelijk zonder veel protest worden geaccepteerd.
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‘Burgers totaal controleerbaar’
Een van de grootste gevaren van dit komende verbod is dat de burgers ‘totaal transparant’ worden, of beter
gezegd: totaal controleerbaar. Aankopen, betalingen, (financieel) gedrag – werkelijk alles zal door banken en
autoriteiten met één druk op de knop zijn op te vragen. Erger nog: met dezelfde knop kan men mensen die
‘ongewenst’ gedrag vertonen –Brückner noemt bijvoorbeeld een hoog alcoholverbruik- de toegang tot hun
eigen rekening beperken of zelfs volledig blokkeren.
Maar ook de minst schadelijke variant, waarin bedrijven deze informatie gebruiken om u specifieke reclame
toe te sturen, grijpt direct in op het privé leven van ieder mens. In het geval van de alcoholliefhebber zou
men echter ook kunnen besluiten om deze gegevens aan de ziektekostenverzekeraars te verkopen, die
vervolgens hun premies kunnen bijstellen bij bepaald risicogedrag (dat gebeurt overigens nu al bij rokers).
‘Het argument dat steeds wordt gebruikt, nl. dat als je niets te verbergen hebt je nergens bang voor hoeft te
zijn, brengt mensen op een dwaalspoor. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Het gaat er niet om of ik
iets te verbergen heb, maar dat er zaken zijn die de staat gewoon helemaal niets aangaan. Het contant geld
verbod, wat begint met restricties, maakt de burgers nog doorzichtiger. Ik zou zeggen dat het niet
doorzichtiger kan.’
Massaal weigeren enige optie
Er zit een ‘zeer invloedrijke elite’, die aan het hoofd van banken, overheden en bedrijven staat, achter het
plan om cash geld af te schaffen. Doel is totale controle en de onbegrensde mogelijkheid om mensen te
manipuleren en in de politiek- en sociaal gewenste richting te dwingen.
Het enige wat dit proces in Brückners ogen nog zou kunnen stoppen is als een zeer groot aantal mensen
simpelweg weigert contant geld in te leveren, en er hierdoor een groot ‘zwart’ circuit ontstaat. Zodra de
eerste bedrijven daarvan mee willen profiteren, dan zou er wellicht een proces van herbezinning op gang
kunnen komen.
Maatschappij stort in als elektriciteit uitvalt
Daarnaast schuilt er nog een ander levensgroot gevaar in een volledig digitaal financieel systeem: stel dat
de elektriciteit door bijvoorbeeld een zonnevlam, een massale storing, door terreuraanslagen of een oorlog
(EMP-bom) langere tijd of zelfs permanent uitvalt, dan gaan alle betaalsystemen op zwart en kan niemand
meer iets kopen. In zo’n situatie zal het hooguit 2 tot 3 dagen duren voordat de maatschappij in totale chaos
en anarchie belandt, met talloze slachtoffers als gevolg.
Xander - (1) KOPP, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Financieel-expert-Europees-verbod-op-contant-geld-komt-veelsneller-dan-gedacht

Aarde draait anders om haar as: ‘Klimaat verantwoordelijk’
De planeet draait anders om haar as. Wetenschappers stellen dat
er op de polen zoveel ijs smelt, dat zelfs de locatie van de
Noordpool is veranderd. “Zowel de Noord- als de Zuidpool
verschuiven”, schrijft The Washington Post. “De Noordpool drijft nu
in de richting van het Verenigd Koninkrijk (De Noordpool schuift
ongeveer 17 cm per jaar op, n.v.d.r.).”
NASA stelt dat de nieuwe omwenteling van de Aarde voornamelijk
wordt beïnvloed door een herverdeling van de (water-)massa. “Als we in Groenland ijs verliezen, dan
betekent dat dat de massa moet worden herverdeeld, waardoor de aarde een andere omwenteling maakt.
Dat is wat we met polaire beweging bedoelen.”
Volgens berekeningen smelt het ijs op de Noordpool dubbel zo snel als het ijs op de Zuidpool.
De nieuwe omwenteling en het overtollige water zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat het klimaat nog
drastischer zal veranderen, met onder meer hevige regenbuien en ander onweder als gevolg.
Foto: Jdportfolio.de
https://restkerk.net/2016/04/12/aarde-draait-anders-om-haar-as-klimaat-verantwoordelijk/

DISCLAIMER
De samensteller van deze nieuwsbrieven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
brieven die nu en in het verleden zijn gepubliceerd. Bepaalde artikelen kunnen meningen
weergeven die in strijd kunnen zijn met algemeen heersende opvattingen zoals die
verkondigd worden in de mainstream media.
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Islamisering: Duitsland wil reclame met schaars geklede vrouwen verbieden
Grote delen van Berlijn in snel tempo overgenomen door gewelddadige moslimbendes, die inmiddels bijna
de complete prostitutie beheersen
Als het aan de Duitse regering ligt gaan dit soort reclames uit het
straatbeeld verdwijnen, zodat de miljoenen moslimmannen niet
extra worden aangezet tot aanrandingen en verkrachtingen.
Vrouwelijke bankmedewerkers die in Frankfurt hun haren moeten
bedekken, steeds meer restaurants, scholen en bedrijfskantines die
worden gedwongen ‘halal’ te gaan om moslims maar niet te
kwetsen, treinen tussen Leipzig en Chemnitz met aparte coupés
voor vrouwen – het zijn allemaal recente signalen van de
razendsnelle islamisering van Europa die dankzij de massa immigratie onstuitbaar lijkt. De Duitse regering
gaat daar onverminderd mee door, en wil nu reclames met schaars geklede vrouwen gaan verbieden,
zogenaamd om een ‘modern genderbeeld’ te creëren. Maar iedereen weet dat dit niets anders dan de
zoveelste knieval voor de islam en de Sharia is. Denkt u nu nog steeds dat uw vrouw en dochter over enkele
jaren niet gedwongen kan worden om een hoofddoekje te dragen?
De Duitse minister van Justitie Heiko Maas (sociaaldemocratische SPD) verklaarde dat advertenties waarin
‘vrouwen of mannen tot seksuele objecten worden gereduceerd’ zullen worden verboden. In het voorstel, dat
later dit jaar op tafel komt, zullen rechtbanken worden ingeschakeld om te bepalen wat seksistisch is.
‘Waanzinnige vorm van politieke correctheid’
Veel critici vinden dat de politieke correctheid in Europa hiermee waanzinnige vormen begint aan te nemen,
en dit een grote stap is naar een ‘nanny state’, een socialistische heilstaat waarin de overheid van de wieg
tot het graf letterlijke alle facetten van het openbare en persoonlijke leven bepaalt en controleert – precies
zoals de islam dat eveneens vereist. Dat verklaart mede waarom ‘links’ en ‘islam’ elkaar zo goed kunnen
vinden.
Christian Lindner, partijleider van de liberale FDP, noemde ‘het plan om naaktheid en seksueel getinte
advertenties te verbieden compleet bekrompen. Eisen dat vrouwen zich bedekken om mannen niet op te
hitsen is iets dat we kennen van radicale islamitische leiders, maar niet van de Duitse minister van Justitie.’
Ook de GWA (Gesamtverband Kommunikationsagenturen) noemde het plan van Maas ‘volledig absurd’, en
zei dat de discussie over reclameregels hiermee wordt gereduceerd tot ‘een kwestie van smaak’.
Eerste rechtszaken tegen verkrachters Köln
Het voorstel komt nadat de eerste rechtszaken zijn begonnen over de massale aanrandings- en
verkrachtingsgolf tijdens en oud-en-nieuw in Köln, die vrijwel uitsluitend door moslimmigranten –waarvan
sommigen nog maar enkele weken in het land waren- werd begaan. De eerste aangeklaagde, Toufik M,
wordt ervan beschuldigd in een groep van 15 tot 20 mannen vrouwen te hebben aangerand. In totaal zijn
alleen al in Köln meer dan 1500 Duitse vrouwen en meisjes het slachtoffer geworden. (1)
Grote delen van Berlijn overgenomen door gewelddadige moslimbendes
Ondertussen worden grote delen van de Duitse hoofdstad Berlijn in snel tempo overgenomen door
moslimbendes, die hun ledental dankzij de komst van zo’n 1,5 miljoen migranten –waarvan het leeuwendeel
sterke jonge mannen- vorig jaar flink hebben zien toenemen. Volgens een overheidsonderzoeker worden de
nieuwkomers vooral gebruikt voor ‘het vuile werk’, zoals overvallen, het vervoer van drugs, en gevechten
met rivaliserende bendes. Zelfs kinderen worden ingezet, met name omdat hun gezichten bij de politie nog
niet bekend zijn.
Het geweld van de ‘extreem gevaarlijk’ genoemde Arabische bendes is ongekend. Op klaarlichte dag
worden hotels en andere bedrijven overvallen door gemaskerde mannen die bewapend zijn met geweren,
machetes en zelfs handgranaten. Getuigen worden steevast met de dood bedreigd, waardoor het erg
moeilijk is de daders te pakken.
Aansluiten bij deze bendes is erg aantrekkelijk voor moslimmigranten, want zelfs al zouden ze worden
gearresteerd, dan is de kans dat ze worden gedeporteerd nihil. De grote misdaadfamilies controleren
inmiddels bijna volledig de prostitutie in Berlijn. Prostituees worden gedwongen om de Arabische bendes
‘liggeld’ te betalen, en hun pooiers ‘beschermgeld’, omdat ze anders in elkaar worden geslagen. Uit het
onderzoek blijkt dat bijna ieder bedrijf in de Berlijnse seksbusiness door deze bendes wordt afgeperst. (2)
Afgelopen dinsdag hield de politie een grote razzia onder de criminele Arabische families. In meerdere
wijken werden 16 woningen doorzocht, waarbij de nadruk op het beruchte door moslims beheerste stadsdeel
Neukölln en de al-Zain familie, die in verband wordt gebracht met huurmoorden, lag. Zo’n 6 mannen werden
gearresteerd. (3)
Xander - (1) Express, (2) Breitbart, (3) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Islamisering-Duitsland-wil-reclame-met-schaars-gekledevrouwen-verbieden
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De Panama Papers: Hoe het volk wordt misleid door de westerse media
Robin de Boer 13 april 2016
Umberto Eco onthult in zijn nieuwste boek Numero Zero hoe de
westerse media het nieuws manipuleren. Hij citeert de redacteur
van een krant: “Laten we gewoon verdachtmakingen blijven
verspreiden. Iemand is betrokken bij schimmige zaakjes, en hoewel
we niet weten wie het is kunnen we diegene toch bang maken. Dat is voor ons genoeg. Op dat moment
hebben we ons geld al verdiend.” Dat is precies wat er gebeurde toen alle westerse media tegelijkertijd een
artikel publiceerden over de Panama Papers. Die documenten zijn gelekt door een schimmige organisatie
die de International Coaliton of Investigative Journalists (ICIJ) wordt genoemd.
Het heeft er alle schijn van dat dit een operatie is geweest van de westerse geheime diensten in een poging
bepaalde regeringen omver te werpen, zo stelt de Canadese advocaat Christopher Black. Het belangrijkste
doelwit was natuurlijk president Poetin, om hem in het Westen af te schilderen als een crimineel.
Propagandacampagne
Wie werden er nog meer op de korrel genomen? De FIFA, omdat het wereldkampioenschap voetbal in 2018
wordt gehouden in Rusland; Lionel Messi, mogelijk omdat hij weigerde één van de dochters van president
Obama te ontmoeten toen hij een bezoek bracht aan Argentinië; Jackie Chan, vanwege zijn steun aan de
Communistische Partij van China; en verschillende mensen die door de VS op de zwarte lijst zijn gezet
omdat ze zich hebben ingelaten met Noord-Korea, Iran, Hezbollah, Syrië en andere vijanden van Amerika,
aldus Black. Onder hen vinden we de Oekraïense president Porosjenko, misschien omdat ze hem beu zijn;
de premier van IJsland, ongetwijfeld omdat hij bankiers in de gevangenis heeft gegooid; Hosni Moebarak,
die heeft geclaimd dat hij door de VS is afgezet; de vermoorde Gaddafi; en de Chinese president Xi Jinping,
vervolgt de advocaat. Geen Amerikanen of NAVO-leiders, hoewel de vader van David Cameron wel voorbij
komt, misschien als tik op de vingers omdat de Britse premier een referendum laat houden over de EU. Als
Groot-Brittannië de EU verlaat, zal de invloed van de VS in Europa afnemen.
“Deze informatie is niet vrijgegeven om de burgers te informeren, maar om bepaalde regeringen omver te
werpen of zwart te maken,” zegt Black. “Het is een propagandacampagne waarbij informatie wordt gebruikt
om de aandacht van de massa te trekken. Verhalen over rijken die hun geld verstoppen kunnen goed
worden gebruikt om onrust uit te lokken en overheden te destabiliseren, zoals we in IJsland hebben gezien.
Het maakt niet uit of de informatie klopt of niet.”
Rijke en machtige individuen
Black merkt op dat de ICIJ onder het Centre For Public Integrity (CFPI) valt. Deze organisatie wordt
gefinancierd door onder meer de Ford Foundation, de Open Society Foundation van George Soros, het
Rockefeller Brothers Fund en het Rockefeller Family Fund, oud-voorzitter van de Federal Reserve Paul
Volcker en vele andere rijke en machtige individuen. In de adviesraad van de CFPI zit onder meer Geoffrey
Cowan, van 1994 tot 1996 directeur van het Amerikaanse Information Agency en lid van de Council of
Foreign Relations, de Amerikaanse denktank waarin verschillende oud-directeurs van de CIA, oud-ministers
van Buitenlandse Zaken en mediafiguren zitten.
In de adviesraad zit ook Hodding Carter III, die onder president Carter onderminister van Buitenlandse
Zaken was en later journalist werd voor grote westerse media zoals de BBC, ABC, CBC, CNN, NBC en PBS.
Dan heb je nog Edith Everett, directeur van Gruntal and Company, één van de oudste en grootste
investeringsbanken in New York City; Kathleen Hill Jamieson, die gespecialiseerd is in het gebruiken van
media om politieke campagnes en verkiezingen te beïnvloeden; Sonia Jarvis, een advocaat die ooit
samenwerkte met president Clinton; Harold Hongji Koh, die tussen 2009 en 2013 onder president Obama
werkzaam was op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken; Harvard-professor en goede vriend
van Obama Charles Ogletree; en oud-directeur van ABC News en lid van de Council on Foreign Relations
Ben Sherwood van Disney Media.
‘Ze gebruiken de leugen als wapen’
Ook een opvallende naam in de adviesraad is Christiane Amanpour, de oorlogspropagandist van CNN die
enkele dagen geleden nog een medewerker van de ICIJ interviewde over de Panama Papers en deed alsof
ze er helemaal niets over wist. Ze interviewde in werkelijkheid een lid van haar eigen organisatie, maar zei
daar niets over. Haar naam staat niet op de website van de CFPI, maar verschijnt wel in het laatste
jaarrapport. De bestuursraad van de CFPI bestaat uit onder meer Peter Beale, de oud-directeur van
CNN.com die voor Reuters, de London Times en Microsoft werkte; Arianna Huffington van de Huffington
Post; en Bill Kovach van de New York Times. Het moge duidelijk zijn dat dit geen onafhankelijke groep is die
graag de waarheid naar buiten wil brengen. Dit is een groep propagandisten die onder het mom van
journalistiek het volk misleiden namens de Amerikaanse overheid en geheime diensten, aldus Black.
Hier heb je de informatie die CNN, The Guardian, de BBC, CBC, New York Times en alle andere media je
niet willen geven. De rol van de westerse media is niet het informeren van het volk, zegt Black, maar
‘mensen leren hoe ze moeten denken’, en dus manipuleren.
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Zoals schrijver Jose Saramago zei: “Ze gebruiken de leugen als een wapen.” Het wordt volgens Black tijd
dat deze mensen eens worden ontmaskerd en zich verantwoorden voor de manier waarop ze het volk
misleiden.
[New Eastern Outlook]
http://www.ninefornews.nl/de-panama-papers-hoe-het-volk-wordt-misleid-door-de-westerse-media/

Prikbord nr. 510 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Belangenverstrengeling
Het combineren van eigen belangen met een politieke functie, kent vele gezichten. Functies in stichtingen, in
vakbonden of bedrijven, commissariaten, adviesfuncties bij banken/verzekeraars, etc. leiden tot politieke
activiteiten die niets te maken hebben met het vertegenwoordigen van de partij of de kiezers. Daarnaast
wordt daaraan tijd besteed, ten koste van de politieke functie, waarmee vooral het eigen netwerken en de
volgende functie worden beoogd. Bij alle getwitter en andere uitlatingen dient te toehoorder zich af te vragen
welk persoonlijk belang van de betrokken politicus of van een gesubsidieerde organisatie wordt gediend.
Duitse integratiemaatregel
In Duitsland overweegt de minister van Binnenlandse Zaken om de vrije vestiging voor statushouders te
beëindigen. In een tv-uitzending werd onbedoeld duidelijk waarom. Nieuwkomers willen bij familie en
(illegale) landgenoten wonen, liefst in grotere steden, zodat ze zich meer ‘thuis’ voelen. Of ze dan sneller
Duits leren, een normale woning vinden of werk krijgen is minder belangrijk. Daar moet de overheid maar
voor zorgen, ook al spreken ze na drie jaar verblijf nog nauwelijks Duits, zijn aangewezen op hulp van
vrijwilligers of maatschappelijk werkers, en gewend geraakt aan de uitkering.
Evaluatie
Het valt te hopen dat het evaluatierapport dat de gemeente Loon op Zand heeft besteld, niet is bedoeld om
de besluitvorming over tijdelijke noodopvang van asielzoekers te rechtvaardigen. Indien het ook beschikbaar
wordt gesteld aan de VNG, zijn de € 60.000 niet helemaal weggegooid geld.
Gewenning
Frankrijk is zo gewend aan het afdwingen van voordelen en voorrechten ten koste van anderen, dat ze dit
niet als terreur beschouwen. Doch de mentaliteit is even destructief, zonder dat er gemoord wordt. Stakingen
van allerlei soort, wegblokkades, afpersing, geweld door allochtonen zodra een van hen door de politie
wordt opgepakt, het blokkeren van straten tijdens islamitische gebeden in de open lucht, het bedreigen van
onderwijzend personeel en het bezetten van universiteitsgebouwen door studenten.
Ook binnen de EU gedragen de Fransen zich als verwende kinderen die altijd hun zin moeten krijgen.
Grensovergang
Een geblokkeerde grensovergang is geen opvangkamp. Toch proberen activisten en journalisten dit ervan te
maken. En als dit niet genoeg ‘plaatjes’ oplevert dan worden gelukszoekers opgejut om geweld te gebruiken,
zich niet te laten registreren en over-brengen naar opvangkampen, en het gebrek aan voeding en medische
verzorging te etaleren. Zouden diezelfde activisten zich ook schuldig maken aan de foute voorlichting over
asielkansen, de ‘voordelen’ die Europa te bieden heeft (allemaal gratis) en over de vrije keuze van
woonplaats en van het afwijzen van integratieverplichtingen?
Nieuwe leugens‘
Nederland geeft niets om Oekraïne en speelt Poetin in de kaart’. Een nieuwe leugen van de EU-verslaafden,
want dan had de NAVO een lidmaatschap moeten aanbieden. Doch daar is méér gezond verstand
aanwezig.
Voorts wil premier Rutte wellicht voorstellen dat het associatieverdrag toch kan worden getekend, mits het
niet leidt tot lidmaatschap van de EU. Dit zou zijn volgende leugen zijn, want slechts enkele jaren geleden
nog werd in Brussel gesteld dat het verdrag met Turkije moest worden omgezet in een lidmaatschap, omdat
de Turken daar recht op hebben. Slechts een storm van verontwaardiging, kritiek en waarschuwingen heeft
dit voorkomen. Het geheime voornemen is echter nog niet van de baan, zodat het volgende referendum kan
worden voorbereid. Uiteraard nadat Den Haag de spelregels heeft ‘aangepast’.
Ongeloofwaardig
Dat er op dit tijdstip van de politiereorganisatie al weer deskundigen zijn, die met een nieuw
organisatiemodel komen, is volstrekt ongeloofwaardig. Dit kan niet gebaseerd zijn op enige bruikbare
evaluatie, maar past hoogstens in een scenario van de top, waarbij de feitelijke situatie moet worden verhuld
door een nieuw rookgordijn. Het terugkeren naar districten die dan gekoppeld worden aan de grote steden,
had eerder overwogen moeten worden, omdat dit gewoon een andere vorm van versnippering is.
Waartoe dit kan leiden toont de Duitse FIOD: 16 verschillende organisaties, gelieerd aan twee ministeries,
met eigen werkmethodes, computerprogramma’s, databases en bronnen. En niet in staat om onderling
samen te werken, als men dit al zou willen.
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Europese bevolking heeft genoeg van haar leiders
Het Nederlands referendum heeft laten zien dat de Europese bevolking
genoeg heeft van hun ongekozen leiders in Brussel die hun
persoonlijke veiligheid en welvaart verwoesten.
Het blindelings volgen van de krankzinnige Amerikaanse politiek in
Oekraïne en het Midden Oosten brengt Europa aan de rand van de
afgrond.
Voormalig presidentskandidaat Ron Paul is een man die niet te koop is.
Daarmee heb je dan ook direct de reden dat zo’n man niet wordt gekozen.
Maar zo iemand geeft bij tijd en wijle vlijmscherpe analyses van wat er gebeurt in de wereld en in dit geval
met Oekraïne en Europa.
Het volgende is wat Ron Paul daarover te zeggen heeft:
Afgelopen zondag nam de premier van Oekraïne, Jatsenjoek, ontslag. Vier dagen nadat de Nederlanders in
een referendum tegen een lidmaatschap van Oekraïne met Europa stemden.
Wanneer je deze twee gegevens samen bekijkt, zijn dat duidelijke signalen dat de door Amerika
gesteundestaatsgreep in Oekraïne geen vrijheid en democratie naar dat land hebben gebracht. Het
suggereert ook dat er een diepere ontevredenheid heerst bij de Europeanen over de verslaving van
Washington om zich overal in te mengen.
Volgens de overheden van Amerika en Europa is de bevolking van Oekraïne spontaan en uit eigen
beweging in opstand gekomen om de ketenen van een corrupte overheid die deed wat Moskou wilde, af te
schudden en zichzelf in het pro Westerse kamp te positioneren. Een standpunt dat zonder het stellen van
enige kritische vragen door de mainstream media werd herhaald.
Volgens al deze mensen had de Amerikaanse overheid die koekjes uitdeelde en zelfs op een podium in Kiev
ging staan om de mensen op te roepen hun regering omver te werpen, helemaal niets te maken met de
staatsgreep.
Toen de Assistent Minister van Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, op video werd vastgelegd dat ze
opschepte over hoe Amerika maar liefst 5 miljard Dollar had gespendeerd om de democratie in Oekraïne te
bevorderen, had dit uiteraard helemaal niets te maken met het omver werpen van de regering van
Janoekovytsj. https://youtu.be/dexrP27MMdU
Toen Nuland wederom werd betrapt op band waarbij zij de Amerikaanse ambassadeur in Kiev vertelt dat zij
wil dat Jatsenjoek premier wordt, heeft ook dat niets te maken met bemoeienis van Amerika met interne
zaken van Oekraïne. Tot op de dag van vandaag wordt het door de neocons nog steeds als een
samenzweringstheorie beschouwd om te suggereren dat Amerika iets van doen had met het omver werpen
van de regering in Kiev. https://youtu.be/mWKhiHGsZOY
(Victoria Nuland, de vrouw waarover wij eerder schreven, is ook de vrouw die zonder dat ze het zelf in de
gaten had ooit de waarheid sprak door haar historische woorden: Fuck the EU)
Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat de vorige regering corrupt was. Corruptie is een ingebouwde
eigenschap van overheden. Maar volgens Transparency International is de corruptie in Oekraïne ongeveer
gelijk aan die vóór de door Amerika gesteunde staatsgreep. Dus, de inmenging heeft geen enkele
verbetering gebracht en nu valt de door Amerika geïnstalleerde regering uit elkaar. Gaat men de chaos in
Oekraïne beschouwen als weer een Amerikaans succesverhaal?
Dat brengt ons terug tot het referendum in Nederland. De overweldigende “nee” stem tegen het EU plan
voor lidmaatschap van Oekraïne laat zien hoe diep de frustratie en woede is geworteld over het leiderschap
van de EU die blind de inmenging van Amerika in andere landen volgt ten koste van de Europese veiligheid
en welvaart. De andere leden van de EU hadden niet eens het lef om een populair iets zoals een
referendum te houden. Hun overheden keurden het verdrag blindelings goed.
Brussel steunt de Amerikaanse bombardementen in het Midden Oosten en de honderdduizenden
vluchtelingen die dit oplevert, overstromen Europa. Er wordt de mensen verteld dat ze nog meer belasting
moeten gaan ophoesten voor het bekostigen van de slachtoffers van de buitenlandse politiek van
Washington.
Brussel steunt de Amerikaanse plannen voor een verandering van regime in Oekraïne en Europese burgers
wordt verteld dat zij de last moeten dragen om een economisch hopeloos geval te laten stijgen tot de
Europese standaard.
Hoeveel zou het de Europese burgers kosten om Oekraïne binnen te halen als lid? Niemand durft die vraag
te stellen. Maar, de Europeanen zijn terecht boos op hun leiders die Washington blindelings volgen die de
puinhoop vervolgens bij Europa neerlegt.
De woede wordt groter en niemand weet waar het zal eindigen. In juni zal er in Engeland worden gestemd
over of zij wel of niet de Europese Unie zullen verlaten. De campagne om de EU te verlaten heeft een brede
basis, van conservatieven, populisten tot progressieven.
Ongeacht de uitkomst moet deze stemming als heel belangrijk worden beschouwd. De Europeanen worden
moe van hun ongekozen leiders in Brussel die hen van hot naar her sturen en hun persoonlijke en financiële
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veiligheid verwoesten door blind achter de dwaze interventies van Washington aan te hollen. Niemand kan
welke recente interventie dan ook een succes noemen en de Europese bevolking weet dit.
Links- of rechtsom komt het Amerikaanse keizerrijk aan haar einde. Of het geld zal verdwijnen of de
bondgenoten, maar deze situatie kan niet voortduren. Hoe eerder de Amerikaanse bevolking eist dat er een
einde komt aan deze waanzinnige politiek des te beter.
Tot zover Ron Paul:
Om zijn gelijk te bewijzen verschijnen er berichten in de mainstream media dat het kabinet niet eerder dan in
september zal reageren op de uitslag van het referendum. En dan maar hopen dat in september iedereen
het alweer vergeten is omdat er ondertussen alweer zoveel andere dingen zijn gebeurd.
Het lijkt intussen hoog tijd voor de hooivorken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10546:europese-bevolking-heeftgenoeg-van-haar-leiders&catid=37:wereld&Itemid=50

Russische jagers reageren op provocaties Amerikaans marineschip
Xander 14-04-2016
Het ziet er inderdaad gevaarlijk uit, maar wie provoceerde nu
eigenlijk wie?
De hetze tegen Rusland in de Westerse media wordt verder
opgevoerd, met mogelijk zeer gevaarlijke gevolgen. Op
onbeschaamd misleidende wijze berichtten ‘onze’ media dat
Russische jagers een Amerikaans marineschip ‘in internationale
wateren’ zouden hebben geprovoceerd (2). De beelden doen dat
inderdaad overkomen, maar er wordt niet bij gezegd dat het oorlogsschip vlakbij de kust van Rusland voer,
en volgens enkele onbevestigde Poolse mediaberichten (3) eerst elektronische storingsapparatuur tegen
Rusland gebruikte. Kortom: het begint er steeds meer op te lijken dat de Amerikanen daadwerkelijk een
oorlog tegen Rusland in Europa willen veroorzaken.
Stelt u zich eens voor dat het omgekeerde was gebeurd: een Russische marineschip, bewapend met
kruisraketten, dat duizenden kilometers van huis is en in de Golf van Mexico zijn elektronische wapens op de
Verenigde Staten richt. Als er dan Amerikaanse jagers over het schip waren gevlogen, had iedereen dat een
normale reactie gevonden, en hadden de Westerse ‘kwaliteits’media óók over een Russische provocatie
gesproken – maar dan terecht.
De torpedojager USS Donald Cook - voerde op 11 en 12 april manoeuvres uit in de Baltische Zee (bij ons
beter bekend als de Oostzee) toen twee Russische SU-24 jets elf of twaalf keer pal langs en over het schip
vlogen. Het Pentagon veroordeelde deze ‘schijnaanval’ onmiddellijk als ‘onprofessioneel’ en onveilig’, en
verklaarde dat ‘deze acties de spanningen tussen landen mogelijk onnodig kunnen doen escaleren, en
kunnen leiden tot een misrekening of ongeluk dat ernstig gewonden of doden kan veroorzaken.’ Het Kremlin
heeft nog niet op het bericht gereageerd.
Schip zou in 2014 elektronisch zijn uitgeschakeld door Russen
In 2014 schreven Russia media dat de USS Donald Cook, die destijds in de Zwarte Zee voer vanwege de
burgeroorlog in Oekraïne en spanningen rond de Krim, elektronisch vleugellam werd gemaakt door vlakbij
passerende Russische jagers, die zouden zijn uitgerust met het allernieuwste ‘Khibiny’ storingswapen. Het
Amerikaanse marineschip is uitgerust met het moderne Aegis radarsysteem, dat onder andere gebruikt
wordt voor het tegen Rusland gerichte anti-raketschild dat in Europa wordt opgebouwd.
De VS ontkende echter in alle toonaarden dat de Donald Cook was uitgeschakeld. Amerikaanse alternatieve
media zoals Infowars wisten echter te melden dat 27 bemanningsleden na aankomst in een Roemeense
haven hun ontslag zouden hebben ingediend vanwege het gebeuren, omdat ze niet langer hun leven wilden
wagen op een schip dat zo eenvoudig volslagen weerloos kon worden gemaakt.
Het is slechts speculatie, maar mogelijk was de werkelijke reden waarom het marineschip deze week
opnieuw vlakbij Rusland werd ingezet het uittesten van een verbeterde versie van de Aegis radar, waar de
Amerikaanse marine na het incident in de Zwarte Zee in alle haast aan gewerkt zouden hebben.
Waar blijft het protest?
Het is onbegrijpelijk dat er geen enkel protest komt uit Den Haag en andere Europese regeringssteden tegen
de zich almaar agressiever opstellende Amerikanen. Het is alsof ‘onze’ leiders zich er al bij neergelegd
hebben dat we dankzij Washington op de Derde Wereldoorlog afstevenen, die als het zo doorgaat bijna
onvermijdelijk lijkt te worden.
Xander - (1) Infowars, (2) NU, (3) Fakt.pl
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Russische-jagers-reageren-op-provocaties-Amerikaansmarineschip
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Eerste tekenen wereldwijde paniek (video)
Naarmate op meer en meer plaatsen op de wereld zich
verschijnselen voordoen die alleen omschreven kunnen worden als
"economische ineenstorting" begint de paniek toe te slaan bij de
wereldleiders.
Het is dan ook niet voor niets dat er gisteren een onverwachte
ontmoeting plaatsvond tussen Obama en de voorzitter van de
Federal Reserve, Janet Yellen.
Terwijl de aandelenbeurzen nog altijd doen alsof de zon eeuwig in
het water zal schijnen, beginnen de eerste tekenen van paniek zich in de achtergrond af te tekenen.
In de loop van vorig jaar begon het werkelijke afremmen van de wereldhandel en het is sinds die tijd
toenemend erger geworden. De economische ontwikkelingen op mondiaal niveau zijn allesbehalve
rooskleurig.
Niet alleen waarschuwen wij al heel lang voor wat er gaat komen, ook talloze experts hebben dit gedaan en
het lijkt alsof die waarschuwingen nu beginnen uit te komen. We bevinden ons in de eerste stadia van een
verpletterende economische crisis die gevolgen zal hebben voor iedere man, vrouw en kind op deze aarde.
Wanneer we kijken naar Brazilië dan praten we over de op 7 na grootste economie van de wereld. Een
economie die zich al in de ergste recessie bevindt van de afgelopen 25 jaar. Het woord recessie is nog veel
te optimistisch en banken zoals Goldman Sachs spreken dan ook al van een depressie daar.
Terwijl de bevolking roept dat President Dilma Rousseff moet worden afgezet, zal de economie daar dit jaar
zo'n 3,5 procent krimpen in plaats van de minder dan twee zoals eerst werd gedacht.
Een land in Zuid Amerika waar de situatie nog veel erger is, is Venezuela. Dat is een land waar de basis
levensbehoeften al bijna niet meer te krijgen zijn en waar de inflatie is opgelopen tot 720 procent.
Het land is op dit moment in meer dan totale chaos en is nu bezig
met de verkoop van hun laatste goudreserves, terwijl de president
van het land, Nicolás Maduro, aankondigde dat vanaf nu iedere
vrijdag een vrije dag is om hiermee het gebruik van elektriciteit
terug te dringen.
Uiteraard is dit het begin van het einde van dit eens welvarende
land en het zal dan waarschijnlijk ook niet lang meer duren voordat
het land compleet wegzakt in totale chaos.
Het is zelfs al zo erg dat de stank in het centrum van Caracas niet
te harden is vanwege het mortuarium waar de lijken zich
opstapelen en mensen niet meer tijdig worden begraven of gecremeerd. Dit wordt dan veroorzaakt door het
te grote aanbod van lijken. Voorheen waren dat er 7 of 8 per weekend; nu is dat door de ontstane wild west
toestanden in het land al opgelopen naar zo’n 50. https://youtu.be/UOQb7Y5QVO8
In Europa beginnen zich ook onheilspellende scenario’s te ontwikkelen. Zoals wij al enige tijd aangeven zijn
de Europese bail-in regels niet voor niets in sneltreintempo in Europees verband er doorheen geduwd.
De eerste Oostenrijkse bail-in is nu een feit. Zoals Maarten Verheyen schrijft in zijn nieuwsbrief.
Oostenrijk heeft de twijfelachtige eer om als eerste, maar zeker niet als laatste, uit te pakken met een bail-in
van de schuldeisers.
Heta Asset Resolution AG, zeg maar de "bad bank" van het gefaalde Hypo Alpe Adria, kampt met een tekort
van $8,5 miljard en dit verlies wordt nu netjes doorgeschoven naar de schuldeisers.
De Oostenrijkse bankenregulator dwingt de schuldeisers tot een haircut van bijna 54%.
Een vordering van 100.000 euro wordt zo gereduceerd tot een 46.000 euro.
Een ander land waar we al regelmatig voor waarschuwen en waar nu echt de paniek heeft toegeslagen is
Italië.
Op dit moment worden daar allerlei spoedvergaderingen georganiseerd om een soort laatste reddingsplan
poging voor de Italiaanse banken in elkaar te draaien, voordat deze crisis zich als een olievlek over Europa
gaat verspreiden.
Het grote probleem waar de Italiaanse banken mee te kampen hebben, zijn de niet terugbetaalde leningen.
Die vormen tezamen een bedrag van 360 miljard Euro, iets minder dan de totale jaaromzet van de B.V.
Nederland.
Een groot deel daarvan, ongeveer 50 miljard Euro, ligt bij de bank die te groot is om te mogen omvallen en
dat is de geplaagde Monte die Paschi di Siena.
Wat men nu wanhopig probeert, is om de problemen binnenshuis op te lossen, maar experts hebben hele
grote twijfels of dit zal gaan lukken.
Sinds het begin van dit jaar zijn de Italiaanse bankaandelen naar een dieptepunt gekelderd en mocht het de
Italianen niet lukken om zelf hun problemen op te lossen, krijgen we een soort tweede Griekenland.
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Met dit verschil dat de economie van Griekenland op positie 44 staat van de wereldranglijst en die van Italië
op positie 8.
De bankproblemen blijven echter niet beperkt tot Oostenrijk en Italië. Zo zei Francois Perol, voorzitter van de
BPCE Bank, de tweede grootste bank in Frankrijk, dat hij zich nu veel meer zorgen maakt dan in 2009.
Tot zover hebben we het alleen nog maar gehad over Zuid Amerika en Europa. Azië is ook een groot
zorgenkind op dit moment met een Chinese economie die heel erg hard terugloopt.
De beurs in China is al rond de 40 procent gezakt vanaf het hoogst geregistreerde punt en de Chinese
export is het afgelopen jaar met 25,4 procent gedaald. En dat zijn de officiële en dus gemanipuleerde cijfers.
Japan hebben we de laatste tijd uitgebreid over geschreven en ook in dat land loopt de economie nog verder
terug. We hebben vorige maand de grootste industriële terugval gezien sinds de tsunami in 2011.
Ogenschijnlijk gaat het in Amerika op dit moment nog redelijk, maar ook daar zijn steeds meer bedrijven met
winstwaarschuwingen en dat berichten dat de resultaten van bedrijven kwartaal na kwartaal verslechteren.
Dit is nu al vier kwartalen achter elkaar gebeurd en het is natuurlijk ook niet voor niets dat verdere
renteverhogingen door de Federal Reserve zijn afgeblazen.
Het is ook niet voor niets dat er plotseling een ingelaste vergadering wordt gehouden tussen Obama en
Janet Yellen. Ogenschijnlijk draait alles nog, maar in de achtergrond heeft de paniek toegeslagen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10543:eerste-tekenen-wereldwijdepaniek&catid=15:financieel&Itemid=28

You-tubes of websites die verdwijnen
Bron / origineel: archive.org
Bij het onderzoek, via diverse fora naar o.a. valse vlag aanslagen wordt er met regelmaat
verwezen naar U-tubes en/of nieuwsberichten. Nog vaker gebeurt het dat enkele uren of
dagen later de U-tube verwijdert is of dat het (kranten)artikel geheel verdwenen is.
Dat heeft natuurlijk niet van doen met de bewijslast en of verschrijvingen in de getoonde Utube en/of krantenartikel (kuch)
Wat te doen tegen de steeds meer en meer verdwijnende links ?
Sinds enige tijd bestaat er een Internet Archief website-pagina. Deze website beslist op
bepaalde voorwaarden (veel bezocht bijv.) welke websites opgenomen dienen te worden in het Internet
Archief.
Maar, het is ook mogelijk om zelf een opdracht aan het Internet Archief te geven om websites of andere
linken te laten bewaren, via de Save Page Now.
Dus, als u interessante U-tubes gebruikt in een artikel, is het misschien de moeite waard om deze ook op te
slaan in het Internet Archief. Behalve de video, dient u dan ook de video/kranten -link op te nemen in de
tekst zodat deze in het BROWSE HISTORY veld ingegeven kan worden om deze link weer boven water te
halen.
Zelf doe ik dat zelf ook al met artikels van Zaplog.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/you_tubes_of_websites_die_verdwijnen

Kunstmest verzwakt planten
Bron / origineel: (c) www.ipsnews.be
Kunstmest verstoort de belangrijke symbiose tussen planten en
bacteriën. Biologen zien zelfs een genetische verandering.
Als planten langdurig stikstofhoudende kunstmest krijgen, verandert hun relatie
met bepaalde bacteriën. Het gaat om rhizobia, bacteriën die planten ook op
stikstofarme grond laten groeien. Onder meer peulvruchten als bonen, erwten,
sojabonen en linzen halen daar profijt uit.
Rhizobia komen voor op de wortels van de plant. Ze houden voor de plant de
stikstof uit de lucht vast. De bacteriën halen op hun beurt suiker uit de plant.
Symbiose verstoord
Die wederzijds voordelige relatie is het gevolg van een miljoenen jaren lange evolutie. “Deze lange, tientallen
miljoenen jaren oude symbiose is behoorlijk belangrijk voor het vermogen van groenten om zich te
handhaven in natuurlijke ecosystemen”, zegt onderzoeker Katy Heath van de Universiteit van Illinois (VS).
Kunstmest blijkt die symbiose nu te verstoren, heeft haar team vastgesteld. Na langdurige bemesting halen
de planten minder voordeel uit de bacteriën.
Lees verder: IPS.be
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/kunstmest_verzwakt_planten
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Merkteken van het beest komt akelig dichtbij
Wanneer we willen weten wat er bij ons binnenkort gaat gebeuren,
hoeven we alleen maar te kijken naar Japan.
Door de negatieve rente en het oppotten van geld, gaat men daar
deze zomer beginnen met het betalen via vingerafdrukken.
Alles wat er nu om ons heen gebeurt, is al beschreven, zoals onder
andere in de Bijbel:
Het merkteken van het Beest is een teken dat, in de oordeelstijd die
voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op een
groot deel van de mensheid op aarde zal worden aangebracht. Er is in het bijbelboek Openbaring sprake
van 'het merkteken van het Beest' (Opb 16:2; 19:20) en van 'het merkteken van zijn naam' (Opb 14:11). De
eerste maal wordt van het merkteken gesproken in Opb. 13:
Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of
het getal van zijn naam.
Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het
getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)
Zoals wij al vele malen eerder schreven, weten centrale bankiers precies wat ze doen en zijn ze echt niet zo
dom bezig als vele experts denken.
Alles wat er nu gebeurt op financieel gebied, van negatieve rentes tot het uitbannen van contant geld, is een
stap op weg naar een maatschappij waarbij je zo alleen nog elektronisch kunt betalen met een systeem dat
gekoppeld is aan persoonlijke lichaamskenmerken. De grote angst bij velen is dat men in de toekomst
microchips gaat implanteren bij de mensheid, waardoor dan de Bijbelse voorspelling bewaarheid zou
worden. Echter, door een elektronisch betaalsysteem te koppelen aan iemands vingerafdrukken ben je in
feite al een heel eind met dat systeem zonder dat er chips aan te pas hoeven komen.
In Japan zit men zogenaamd met de handen in het haar, want de centrale bank aldaar heeft er een
puinhoop van gemaakt door het introduceren van negatieve rente.
Dit zou dan een averechts effect hebben veroorzaakt waarbij mensen in plaats van uitgeven meer contant
geld, is gaan oppotten. Dit heeft een run op kluisjes veroorzaakt en heeft nu ook tot gevolg dat men extra
bankbiljetten moet bijdrukken. Dan komt men nu met een andere maatregel waardoor nu eindelijk de
consument dan wel gemakkelijk geld gaat uitgeven en dus wordt er in Japan vanaf deze zomer een systeem
geïntroduceerd waarbij men kan betalen via vingerafdrukken. Dit systeem wordt natuurlijk een Walhalla voor
overheden, want iedere (financiële) scheet die een burger laat, wordt op deze manier vastgelegd.
Natuurlijk komt de overheid met de aloude bekende argumenten
zoals dat dit een groot gemak zal opleveren voor de bevolking
omdat niemand meer geld of bankpassen hoeft mee te sjouwen.
Daarnaast is het argument natuurlijk dat het veel veiliger is omdat
niemand meer beroofd kan worden.
Met de twee toverwoorden “gemak” en “veiligheid” hoopt de
Japanse overheid dat de bevolking massaal zal overstappen op dit
nieuwe systeem. Dat niet alleen, ze denken in Japan ook dat dit een prachtig systeem is voor toeristen die
het land bezoeken. Het enige wat je moet doen bij aankomst is even je vingerafdrukken laten registreren, is
zo gebeurd en doet geen pijn en je kunt veilig in Japan rondlopen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je
wordt beroofd of je geld verliest.
Daarnaast wordt er dan de gebruikelijke PR verhalen vertelt dat het bijhouden van het koopgedrag van de
toeristen handig is omdat men daar op in kan spelen en bovendien kunnen bepaalde belastingvoordelen
voor toeristen op deze manier ook nog eens worden verrekend.
Dit systeem wordt dit jaar in Japan geïntroduceerd en het is de bedoeling dat het in 2020 overal door het
gehele land werkt. Ondertussen zijn de eerste pinautomaten ook al aangepast. Bij de Aeon Bank in Tokio zal
heel binnenkort de eerste pinautomaat worden geplaatst waarbij mensen door gebruik te maken van hun
vingerafdrukken kunnen pinnen.
De volgende fase wordt natuurlijk dat dit systeem door alles en iedereen tot een daverend succes wordt
verklaard en omdat in de praktijk is gebleken dat het zo ontzettend gemakkelijk is in het gebruik en het
aantal berovingen in het land drastisch is gedaald, worden stukje bij beetje de pinautomaten verwijderd.
Wanneer een land als Japan op deze manier vele problemen kan oplossen, zal dit systeem overal ter wereld
navolging vinden. Geen gedoe meer of het buskaartje wel of niet contant betaald kan worden. Je hoeft
alleen nog maar even je vinger uit te steken.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10541:merkteken-van-het-beestkomt-akelig-dichtbij&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Geen enkele reden meer om nu nog JA te stemmen
Oekraïense premier sluist miljarden weg
Soms is het niet meer bij te houden. Zó zit je in een radiouitzending met onder andere Janneke Monshouwer over het
referendum van a.s. woensdag te praten en zó zit je een paar
minuten daarna ellenlange berichten te lezen over grootscheepse,
wereldwijde belastingfraude omdat de Panama Papers naar buiten
rollen als ‘Wiki- Picky- Tricky- Slicky-leaks’. Er zijn maar liefst 11,5
miljoen bestanden gelekt bij het Panamese advocatenkantoor
Mossack Fonseca.
En het is nog maar het begin van een enorme ‘Disclosure’ (onhulling). Een ‘Full disclosure’ wel te verstaan.
Ik krijg er al een tijdje informatie over binnen: absoluuut geen gedeeltelijke onthullingen zoals de griezelige
schaduw-machthebbers willen, maar ‘Full disclosure’. Houd je maar goed vast aan de metalen stang van je
karretje op de achtbaan. We zullen nog veel te verstouwen krijgen.
Onze held Edward Snowden heeft niet zitten neuspeuteren in
Rusland zoals we weten. Ook alweer wat langer geleden schreef ik
over een enorme data-dump die al langer gaande is, en er komt
een dag dat dit allemaal als pop-up schermen naar boven floept bij
de diverse nieuwsmedia. En het zal echt tijd worden.
Hoe zit zoiets nu toch? Op 30 april 2015 schreef ik dit
artikel ‘Nederland wel een belastingparadijs!’ En nu, bijna een jaar
later, lezen we het in de mainstream pers. Ja schoorvoetend, want
het valt op dat Nederland wel even wordt aangestipt, maar namen
waarover we nog het nodige verwachten te horen te krijgen, zie je
nog niet direct genoemd worden. Die moeten we ongetwijfeld uit het
buitenland halen, onze gecontroleerde staatsmedia kennende en
dan hebben we het nog maar niet over de schrijnende
‘onschendbaarheid’ van sommige figuren. Opvallend is, zeker als
je alle berichten leest (van the Guardian tot en met ‘De Tijd’ in België), dat de grootste pijlen uiteraard weer
op Rusland en Vladimir Poetin zijn gericht, al is die ene zin dat Poetin zelf in de documenten niet voor komt
wel bijzonder te noemen. De anti-Rusland politiek gaat dus ondertussen gewoon door. Maar laten we wel
zijn; in deze in-en-in corrupte wereld kan er geen leider, geen land verschoond blijven van schandalen. Alles
hangt met alles samen.
Daarnaast is het zeker ook opvallend dat Petro Porosjenko uit Oekraïne wel voor het voetlicht wordt gezet.
Zeker in het kader van het belangrijke referendum van a.s. woensdag. Het wordt nu immers steeds
dubieuzer. Wat dat betreft lijkt de timing niet toevallig. Het ging werkelijk door mijn hoofd dat het hele
referendum afgeblazen zou kunnen worden. Ze kunnen nu beter eerst hun eigen rotzooi gaan opruimen.
Wat hier gebeurt vraagt vele bezems en stokken en wie gaat die nu weer betalen? Bezems om eigen
stoepjes schoon te vegen en stokken om mee te slaan naar de ander met ‘jij-bakken’. Het is een politiek
spektakel wat hopelijk veel mensen nu echt wakker maakt.
De volgende vragen rijzen nu: zijn de politici werkelijk zo naïef of zijn ze gewoon echt doortrapt? Waarom
weten wij dingen waar we over schrijven, die zij niet weten? Zitten ze daar niet namens ons en worden ze
niet door ons betaald? Je zou je longen uit je lijf lachen als het allemaal niet zo zuur was.
Alternatieve radio en nieuwssites; actueel nieuws!
Finding Voices Radio is, zoals velen inmiddels weten, een internet-radiostation met alternatief nieuws en dat
is een welkome
aanvulling op onze websites, en dat nog steeds in een
uitbreidingsfase is. In het archief kun je de uitzendingen
terugluisteren (zie bovenaan in het menu). Jeroen Ghuijs werkt
onvermoeibaar aan zijn radiostation en het is 24 uur per dag ‘in de
lucht’ met overdag muziek en ‘s avonds met diverse
praatprogramma’s. Houd ook deze radio-uitzendingen in de gaten, want daarin brengen we nieuws wat we
eenvoudigweg niet allemaal kunnen beschrijven en bovendien is radio een heel snel medium. Ook als er
belangrijke dingen gebeuren kunnen we op elk moment van de dag inbreken en nieuws brengen. Daar
zullen we je dan van op de hoogte brengen via onze diverse sites.
Radioprogramma ‘From the unseen worlds’
Afgelopen woensdag hadden we in ‘From the unseen worlds’ radiocollega Johan Oldenkamp in de
uitzending. Hij vertelde over zijn video-cursus ‘Wholly Science’ die hij aan het ontwikkelen is en waar je op in
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kunt schrijven. Zie deze link met het radioprogramma en interessante video’s van Pateo TV waar we het ook
met hem over hebben gehad.
Gewoon-nieuws van 3 april 2016
Ondertussen is ‘De Omkering’ bezig om de AWBZ-claim te
verzilveren van de 70 miljard die verdwenen zijn in ongrijpbare
(doof-) potten (zonder oren uiteraard) en daarvoor hadden we
gisterenavond Rob Otten wederom in de uitzending. Je kunt nu nog steeds meedoen met de gezamenlijke
claim dus mocht je die nog niet hebben ingediend, doe dat dan alsnog hier, nu het nog kan, zodat ook jij
juridisch vertegenwoordigd kunt worden door het team van De Omkering. Die 70 miljard teruggeven aan de
burgerbevolking moet eigenlijk niet moeilijk meer zijn als je het recht zou laten zegevieren, en wat er nu
allemaal uit de Panama Papers blijkt. Volledig eens met wat De Tijd schrijft in het artikel ‘onhoudbare
oneerlijkheid’
Ook hadden we Janneke Monshouwer uitgebreid aan de telefoon in deze uitzending. Over de achtergrond
van de EU en het aankomende ‘niet bindende’ referendum. Het is -opnieuw- een CIA-operatie en heeft zijn
roots in Engeland liggen, waar ze in haar boek ook al over schreef. Worden we nu wakker?
Daarna volgde een gesprek met Désirée Röver, medisch journalist, over o.a. het plotseling terugtrekken van
de documentaire Vaxxed met Robert de Niro, die ook onmiskenbaar wederom bedreigd is door Big Pharma,
en kort voor de vertoning op het Tribeco-filmfestival ineens een ander geluid liet horen. De vertoning werd
geannuleerd. We hadden het er vorige week in de uitzending van Gewoon-nieuws al even over. Désirée
doet meer onthullende mededelingen over vaccinaties, artsen en de sinistere lobby van de farmaceutische
industrie.
Dat deze dreigende partijen overal actief zijn werd duidelijk toen we tot twee keer toe uit de lucht werden
gehaald door een aanval. Gelukkig merkten de mensen in de chat het op en zag Jeroen wat er mis ging, dus
we konden snel weer door. Tja, er zijn diverse onverlaten die niet willen dat we deze informatie naar buiten
brengen. Maar we laten ons er niet door indoctrineren.
Hier kun je dit radioprogramma ‘Gewoon-nieuws’ van zondagavond 3 april terugluisteren.
Ondertussen blijven we alert en houden we de vinger aan de pols.
To be continued…
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/04/referendum-geen-enkele-reden-meer-om-nu-nog-ja-te-stemmen/

De strijd om spaargeld: van Panama naar Bail-in naar Cashless
Complete artikel: www.counterpunch.org (49x geklikt)
Het doorspelen van de Panama Papers naar de reguliere media
was geen doordachte daad. Er zal veel naar buiten komen over
Rusland, Iran en Syrië, de aartsvijanden van de Aanstormende
Nieuwe Wereldorde, en over kleine lastpakken van het Westelijke
Systeem zoals IJsland. Maar niet over Westerse landen en hun
financiële praktijken. De jacht op belastingparadijzen en geld dat wordt gestald buiten het zicht van de
Grijpgrage Belastingdienst kreeg op het juiste moment uiterst krachtige munitie aangereikt.
In een wereld die is gebaseerd op transparantie (van u, niet van de staat) bestaat geen ruimte meer voor
contant geld. We kunnen alvast wachten op de invoering van biometrisch geld en het demoniseren van het
laatste overgebleven geld (en goud). Zonder contant geld kan geen enkele rekeninghouder nog geld van de
bank halen en wordt daarmee een weerloze prooi voor bail-ins en negatieve rente.
Het organiseren van netwerken tegen het regime wordt in een transparante, cashloze samenleving
onmogelijk gemaakt waardoor het onder druk zetten van het regime bij voorbaat kansloos is geworden. In de
cashloze samenleving zal het dictatoriaat opbloeien en welig tieren.
Bij de onderlaag valt niet veel meer te halen. De jacht op geld lijkt zich te richten op de 10%, de groep juist
onder de 1%, die netto overhoudt en niet hoeft te lenen.
Een bank die slecht presteert krijgt met de bail-in een middel in handen waarmee het de rijkere klanten kan
uitkleden.
In Davos wordt besloten dat een cashloze samenleving negatieve rente mogelijk zal maken.
Europese banken hebben weinig speelruimte meer over om de rente te verlagen. De situatie is veel slechter
dan in 2007. Toch lijkt het beleid erop gericht om juist de banken overeind te houden, en niet de
samenleving. Het is wachten totdat belastingontwijking wordt gelijkgesteld aan terrorisme.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_strijd_om_spaargeld_van_panama_naar_bail_in_naar_cashless
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Marine Le Pen: Duits-Nederlandse deal met Turkije is hoogverraad
Turkse president wil visumvrijheid misbruiken om honderdduizenden Koerden naar Europa te deporteren –
Erdogan laat islamistisch-fascistische ‘Grijze Wolven’ terreuraanslagen op Koerdische burgers plegen
Laten we islamist Erdogan en zijn hielenlikkers zoals Merkel de toekomst
van Europa bepalen?
De door Duitsland en Nederland beklonken vluchtelingendeal met Turkije
is volgens Front National leider Marine Le Pen ‘hoogverraad aan het
volk’, omdat uit alle onderzoeken blijkt dat een grote meerderheid van de
Europeanen geen nieuwe moslimmigranten wil, en zeker niet de vele
miljoenen die de EU in de komende jaren verplicht naar onze landen wil
halen. Bovendien ‘hoort Turkije noch historisch, noch cultureel of
geografisch bij Europa, en heeft het daarom niets te zoeken in de EU.’
Turkije en de EU kwamen overeen dat Europa voor iedere uit Griekenland teruggestuurde asielzoeker één
Syriër opneemt. Deze afspraken blijken een grote aanzuigende werking te hebben, waardoor de
migrantenvloedgolf naar Europa verder is aangezwollen.
‘Deze overeenkomst is ernstig democratisch probleem,’ aldus Le Pen in een interview met LifeNews. Ten
eerste was de Duitse bondskanselier Merkel niet bevoegd om –met enkel de steun van de Nederlandse
regering- deze deal met de Turken te sluiten. ‘En ten tweede handelde ze tegen de wil van de meeste
Europeanen, omdat ze met Erdogan over voorwaarden onderhandelde die van tevoren onacceptabel waren:
6 miljard euro subsidies, visumvrijheid voor de Turken, en het Turkse lidmaatschap van de EU.’
‘Turkije mag nooit EU-lid worden’
De FN-leider, die volgens veel peilingen grote kans maakt om volgend jaar de nieuwe Franse president te
worden, wees er tevens op de Turkije zeer clement met ISIS omgaat, en zelfs gestolen aardolie van de
jihadisten koopt. De nauwe banden tussen de Turkse regering en de islamitische fundamentalisten gaan
volgens Le Pen tegen de belangen van Frankrijk en Europa in. Tel daarbij op de Turkse uitroeiingsoorlog
tegen de Koerden, en de almaar harder wordende islamistische onderdrukking van de eigen bevolking, wat
maakt dat Turkije nooit onderdeel mag en kan worden van de EU. (1)
‘Erdogan gaat honderdduizenden Koerden in Europa dumpen’
Volgens onderzoeksjournalist Peter Orzechowski is in grote Europese steden te zien wat er werkelijk achter
de overeenkomst met de Turken schuilgaat. Erdogan wil de visumvrijheid namelijk gebruiken om
honderdduizenden Koerden in Europa te dumpen. Daarmee zal ook de burgeroorlog tussen de Turken en
Koerden naar onze straten worden geïmporteerd. Orzechowski heeft het zelfs over Erdogans ‘Endlösung’,
een verwijzing naar de beruchte term waarmee de Nazi’s zich van de Joden wilden ontdoen. Met dat doel
lanceerden de Turken half maart een nieuw offensief tegen de Koerdische bevolking. Wekenlang werden
met stilzwijgende instemming van de NAVO Koerdische dorpen en steden beschoten en
platgebombardeerd. Ankara noemde het ‘een complete zuivering’, zogenaamd ‘van terroristen’, maar in
werkelijkheid waren vrijwel uitsluitend Koerdische burgers het slachtoffer.
Islamistische-fascistische Grijze Wolven plegen terreuraanslagen
Zo werd bijvoorbeeld de 70.000 inwoners tellende Koerdische stad Yüksekova door 20.000 Turkse soldaten,
special forces en 80 gevechtstanks aangevallen. Erdogan wil nu ook Koerden die lid zijn van de PKK het
staatsburgerschap ontnemen. Orzechowski: ‘Erdogans strategie is al heel lang duidelijk: het collectief
straffen van de burgerbevolking en het creëren van een atmosfeer van angst.‘
‘Met name de uit islamistische en fascistische strijders bestaande speciale eenheden van de politie en
gendarmerie (PÖH en JÖH) plegen terreurdaden tegen burgers. Op internet poseren ze trots naast
verwoeste woonhuizen... en brengen boven de lijken van Koerden de fascistische ‘Grijze Wolven’ groet.’
Erdogan wil de Koerden met aanslagen uit hun thuislanden verdrijven, en hen vervangen door vluchtelingen
uit Syrië. AKP minister van Milieu en Stedelijke planning had het eind vorig jaar zelfs over het creëren van
‘Neue lebensräume’, een net zo beruchte (hier vanuit het Turks vertaalde) term waarmee de Nazi’s hun
militaire verovering van Europa aankondigden.
Burgeroorlog in onze straten
Nationalistische Turkse groepen en organisaties in Europa hebben al gedreigd zich met geweld te gaan
verzetten tegen de komst van honderdduizenden Koerden. Afgelopen zondag waren er in tal van Duitse
steden grote Turkse demonstraties tegen de Koerden. De slogan waarmee de Turken de straat opgingen?
‘Alles voor het vaderland. Martelaren zijn onsterfelijk. Het vaderland is ondeelbaar.’
Conclusie: Zo’n 80 jaar geleden keek Europa willoos de andere kant op toen het Nazi-socialisme in opkomst
was, en werd zelfs tot pal voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog over ‘altijd durende vrede’
gesproken. In onze tijd kijkt Europa weliswaar niet de andere kant op, maar doet het iets wat nog veel erger
en gevaarlijker is, namelijk doelbewust meewerken aan de opkomst en verspreiding van het IslamoNazisme, dat zich in toenemende mate concentreert in en rond Turkije.
Xander - (1) Sputnik News, (2) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Marine-Le-Pen-Duits-Nederlandse-deal-met-Turkije-is-hoogverraad
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De tempel van Baal en het Illuminati kaartspel (video)
Langdurig schrijven wij al over dat alles om ons heen wordt gepland
door een kleine machtige elite, die ook wel bekend staan als de
Illuminati. Ze geven ons iedere keer boodschappen, zoals nu over
de komst van hun god Marduk en de komende New World Order.
Onlangs schreven wij een artikel over de plannen om in zo’n 1.000
steden over de hele wereld een replica neer te zetten van de door
ISIS verwoeste tempel van Baäl/Palmyra, ook wel tempel van de zon genoemd.
Dit gebeurt op initiatief van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties en het is niet
voor niets dat deze tempels, of althans de bogen die de ingang vormen, wereldwijd worden geplaatst. De
bogen zijn occulte triomfsymbolen.
Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die
tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet
zichtbaar is voor astronomen.
Ook wordt verteld dat de Baylonische zon-God Nimrod, uitvoerder van satan op aarde, na zijn dood
verheven werd tot de goddelijke Marduk. Satan wordt ook wel Moloch genoemd en dat is ook de naam van
de uil in het Amerikaanse Bohemian Grove waar leiders van over de wereld ieder jaar een (menselijk)
offerfeest houden ter ere van satan.
In dat licht is duidelijk dat die 1.000 tempelbogen niet alleen een eerbetoon zijn aan de terugkerende Marduk
de handlanger van satan, het is ook een boodschap voor ons.
Daarnaast een boodschap die al in 1988 door de toenmalige president George H.W. Bush werd
aangekondigd.
Hij refereerde verschillende keren aan deze gebeurtenissen en noemde het steevast “een duizend
lichtpunten”. In het Engels heet het dan: the illumination of a Thousand Points of Light.
De eerste keer dat hij deze uitdrukking gebruikte was toen hij in 1988 de Republikeinse presidentsnominatie
in de wacht sleepte. Daarna heeft hij deze zelfde uitdrukking nog diverse keren gebruikt, waaronder bij zijn
inhuldigingstoespraak. Wat de werkelijke achtergrond is van deze door George
H.W. Bush gebruikte uitdrukking wordt uitgelegd in eenuitgebreid artikel van Zen
Gardner van enkele jaren geleden. Dat het altijd weer leidt naar occulte
achtergronden en betekenissen. Nu komen er wereldwijd dus 1.000 tempels voor
Baäl/Marduk. Een duizend lichtpunten zoals die uiteraard ook weer voor komen
in het beruchte Illuminati kaartspel van Steve Jackson. Satan wordt ook gezien
als de lichtdrager/-brenger (vandaar ook de andere gebruikte naam Lucifer) en
dat is nogal verwarrend voor de meeste mensen omdat licht geassocieerd wordt
met positief en liefde.
Het zijn allemaal gecodeerde boodschappen en vormen occulte referenties die
voor de ingewijden een bepaalde macht vertegenwoordigen.
Zoals wij al lang vertellen, leiden alle wegen tenslotte naar
Lucifer, de lichtbrenger.
Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk “lichtbrenger” betekent. In
het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het
Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of,
preciezer, de duivel voor zijn val.
Het volgende is afkomstig uit een eerder artikel en in het schema
kun je Marduk of Baäl plaatsen naast Lucifer.
De Papal Bloodlines, de directe afstammelingen van Lucifer,
bestaan uit een aantal families, dit zijn ze:
Orsini, Breakspear, Aldobrandini, Farnese, Somaglia.
Hieronder volgt een schema met de werkelijke machtsstructuur op
aarde, zoals opgetekend door de auteur Eric Phelps.
Er zijn ondertussen wat berichten verschenen dat de boog van de
tempel van Baäl niet gelijktijdig in Londen en New York zal worden
onthuld, maar eerst in Londen en daarna New York. Ook zou het
gekozen ontwerp afwijken van wat het eerst was uitgekozen.
Kortom, een beetje verwarring op dit moment over wat er nu wel of niet gaat gebeuren in die twee steden.
Echter het plan van een tempel(boog) in 1.000 steden over de gehele wereld staat nog recht overeind, voor
zover ons bekend.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10550:de-tempel-van-baal-en-hetilluminati-kaartspel-video&catid=69:occult&Itemid=81
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Ook na Panama Papers blijft inkomstenbelasting gewoon diefstal
George Orwell had in zijn boek "1984" wel een heel voorspellende blik van een
wereld waar alles precies het tegenovergestelde is van wat je denkt.
Een wereld waar de slachtoffers van afpersing door de overheid, criminelen
worden genoemd.
Alles en iedereen is in rep en roer omdat uit de Panama Papers is gebleken dat
de rijken en machtigen der aarde niet of nauwelijks belasting betalen.
En dat is niet eerlijk volgens vele verontwaardigde burgers, want zij werken
hard en betalen netjes de bij hen door de belastingdienst afgeperste bedragen.
Het is niet voor niets dat we hier het woord afpersen noemen, want:
Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin
dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of
bedreiging.
Dit is onder andere heel duidelijk gemaakt door de Amerikaanse rechter Napolitano zoals wij schreven in
een eerder artikel:
Het komt niet vaak voor dat je een rechter dit soort dingen zult horen zeggen. Toch is er een die dat doet en
wel de bekende Amerikaanse rechter Napolitano.
Hij geeft een voorbeeld:
Je zit ’s avonds thuis televisie te kijken en er wordt aangebeld. Je doet de deur open en staart in de loop van
een pistool terwijl een man zegt, “Geef mij je geld, want ik wil het in jouw naam weggeven”. Verontwaardigd
bel je later de politie om te melden dat je bent overvallen en je krijgt te horen dat het iemand van de
belastingdienst was.
Dat is wat belasting is. Het is een overheid die tegen je zin in geld uit je perst om het vervolgens in jouw
naam weg te geven.
Het waren ooit diezelfde Amerikanen die een vrijheidsstrijd leverden om te ontsnappen aan de belasting van
de Engelse overheid.
Tijdens zijn inhuldigingstoespraak zei de beroemde Amerikaanse president Thomas Jefferson het volgende:
“Een wijze en zuinige overheid zal ervoor zorgen dat mensen elkaar niet verwonden en zal hen verder vrij
laten om hun eigen zaken te regelen ten aanzien van industrie en zelfverbetering en zal niet het brood uit
hun mond nemen dat ze met werken hebben verdiend”.
Tegenwoordig is het andersom. Je moet eerst de gulzige mond van de overheid voeden en de kruimels die
er dan overblijven mag je zelf opeten.
In een eerder artikel hebben we geschreven over hoe een land er uit zou zien zonder inkomstenbelasting.
Eenklein gedeelte daaruit:
Als je de mainstream media moet geloven zal een land al snel veranderen in totale chaos als men bij de
overheid niet nauwkeurig de vinger aan de pols houdt voor wat betreft economie en financiën.
Wat dat betreft is Amerika een prachtig voorbeeld van hoe het omgekeerde waar is. De beste periode
economisch gezien in de VS was die tussen de burgeroorlog (1861-1865) en 1913.
In die periode bestond er geen Centrale Bank en geen inkomstenbelasting en maakte het land een
explosieve economische groei door. Voor de meeste mensen zal een dergelijke maatschappij vandaag de
dag onvoorstelbaar zijn, maar het systeem werkte destijds goed, heel erg goed zelfs.
Het is dan ook in die tijdsperiode waarin veel uitvindingen werden gedaan die onze wereld er nu heel anders
uit doet zien. Het is wonderbaarlijk wat er allemaal mogelijk is als de overheid aan de kant stapt. Je hoeft
alleen maar even in de Wikipedia te kijken om te lezen wat er economisch gezien in die tijd gebeurde in
Amerika.
Wanneer hardwerkende mensen de vrijheid wordt gegeven om hun dromen waar te maken dan schijnen er
grote dingen te gebeuren. De mens is natuurlijk ook geschapen om te creëren, uit te vinden, te bouwen en
met elkaar te handelen. Allemaal hebben we iets bij te dragen aan de maatschappij en als de gezinnen en
families sterk zijn en men laat de onzichtbare hand van de vrije markt haar werk doen, dan hebben
gemeenschappen de neiging om te floreren.
Het is dan ook absoluut geen toeval dat de periode van grootste economische groei in de Amerikaanse
geschiedenis plaatsvond tussen de burgeroorlog en 1913. Daarna veranderden er een aantal dingen. De
Centrale Bank (Federal Reserve Bank) werd opgericht en voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis
werd inkomstenbelasting ingevoerd.
De Federal Reserve werd opgericht in 1913, een jaar nadat de Titanic tot zinken werd gebracht door de
Jezuïeten en daarmee hun grootste en machtigste tegenstanders naar de bodem van de oceaan
verdwenen.
Zoals wij schreven in het uitgebreide artikel over het tot zinken brengen van de Titanic:
In 1910 kwamen er een aantal mannen bij elkaar op Jekyll Island, net voor de kust van Georgia, om plannen
te maken voor de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED). Aanwezig waren ondermeer Nelson
Aldrich en Frank Valderclip namens de Rockefeller familie. En verder Henry Davidson, Charles Norton en
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Benjamin Strong als vertegenwoordigers van J.P. Morgan. Tenslotte was er Paul Warberg, de
vertegenwoordiger van de Rothschilds bankdynastie.
Zoals je ook op het plaatje kunt zien staan de Rothschilds volledig onder controle van de Jezuïeten en zij
treden dan ook op als hun bankiers en zijn de houders van de “sleutel” tot de rijkdommen van de Katholieke
Kerk. Alhoewel de Morgans, Rothschilds en Rockefellers ogenschijnlijk concurrenten van elkaar waren zijn
ze gezamenlijk het bankkartel met de naam Federal Reserve Bank, aangegaan.
Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen voorstander waren van het Federale Reserve
Banksysteem. Dat waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John Jacob Astor. Deze drie
behoorden tot de rijkste mensen op aarde, waren felle tegenstanders van de FED en stonden dus in danig
de weg bij de plannen van de Jezuïeten.
Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan van het prachtige drijvende paleis met de
naam Titanic. Niet alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar ook zouden zij hun
rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen.
Volgens Wereldbank klokkenluider Karen Hudes is het cirkeltje weer rond omdat tot op de dag van vandaag
nog een groot deel van het Amerikaanse belastinggeld in het Vaticaan terechtkomt zoals wij schreven in een
eerder artikel:
Wanneer men in Amerika belasting betaalt, gaat dit niet naar de Amerikaanse overheid, maar direct naar de
Federal Reserve Bank (FED).
Vervolgens wordt het geld doorgestuurd naar Londen waar de bankiers 40 procent houden en de andere 60
procent gaat direct naar de Jezuïeten in het Vaticaan.
Dat is wat klokkenluider Karen Hudes onder meer vertelt in het mogelijk meest onthullende interview ooit,
wat er gebeurt met de opbrengsten van de Amerikaanse belastingen. Deze geldstroom hangt direct samen
met de geheime machtsstrukturen in de wereld en alle criminaliteit die eruit voortkomt.
Zo kan het zijn dat een overheid de slachtoffers van hun uitzuigen en afpersen namens de duistere elite
verklaart tot misdadigers.
Geheel in de traditie van het boek "1984" van George Orwell waar Big Brother vandaan komt en waar alles
precies het omgekeerde is van wat je denkt.
In een dergelijke waanzinnige wereld kan het voorkomen dat een
Nederlandse staatssecretaris, Wiebes, namens de elite de strijd
gaat aanbinden met mensen die niet langer beroofd en afgeperst
wensen te worden.
In binnen- en buitenland proberen de autoriteiten grip te krijgen op
belastingontduikers en -ontwijkers. Staatssecretaris Eric Wiebes
van Financiën maakte dinsdag bekend dat de boete voor
Nederlandse spijtoptanten vanaf 1 juli verdubbelt.
De boete gaat van 60 procent bovenop het ontdoken
belastingbedrag naar 120 procent. Hiermee wil Wiebes mensen met een zwart vermogen in het buitenland
aansporen hun vermogen aan te geven. Doen de belastingontduikers niets dan kan de boete oplopen tot
300 procent.
De boeteverhoging is een reactie op de recente onthullingen van de zogenoemde Panama Papers. De
staatssecretaris wijst er daarnaast op dat de Belastingdienst vanaf 2017 bankgegevens krijgt uit honderd
landen. 'Verstoppen kan niet langer', aldus Wiebes. 'Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Het spel is
klaar.'
De keihard werkende en netjes belasting betalende burger gelooft Wiebes, helaas.
Het begint zo langzamerhand echt tijd te worden voor een nieuwe vrijheidsstrijd. Net zoals de Amerikanen
dat ooit deden om te ontsnappen aan het belastingjuk van de Engelsen.
Helaas hebben ze daar toegelaten dat de bankiers van de Jezuïeten toch weer een poot tussen de deur
kregen. Hun grootste fout ooit, waarvoor ze tot op de dag van vandaag de prijs betalen.
Dat het mogelijk is om de bloedzuigende bankiers het land uit te schoppen, bewijst het fascinerende verhaal
van de Amerikaanse president Andrew Jackson die eerdere pogingen van de Rothschilds en consorten rond
1835 de nek omdraaide zoals wij schreven in een eerder artikel.
Het verhaal speelt zich af rond 1835 en het is fascinerend om te lezen. Ook toen zat Amerika gevangen in
de klauwen van de bankiers via een Centrale Bank. Ook toen hadden zij de volledige controle over het geld
en bepaalden zij of er wel of niet een depressie zou komen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10549:ook-na-panama-papers-blijftinkomstenbelasting-gewoon-diefstal&catid=20:het-complot&Itemid=33
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