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2016 dreigt het meest aangename jaar ooit te worden
De Economist stookte het vuurtje weer op van Global Warming, met
beweringen zoals die er vrijwel dagelijks door onze objectieve
kwaliteitsmedia in gehamerd worden tot schuld en boete van ons
allen.
Earth is already about 0.85°C warmer than last century’s average
temperature. Thanks to the combined influence of greenhouse-gas
emissions and El Niño, a heat-releasing oceanic phenomenon, 2016
looks set to be the warmest year on record, and by a long way.
Ze weten zelfs met 0,05 graden nauwkeurig hoeveel de aarde
GEMIDDELD is opgewarmd IN EEN EEUW. Dus dat al die Piet
Pelleboers en Gerrit Hiemstra’s van China tot Nieuw Zeeland en van
Eskimoland tot Nigeria 100 jaar lang op de zelfde wijze de temperatuur opnamen, in gebied dat geheel gelijk
bleef zonder bebouwing…..en vervolgens stuurden ze al die exacte
gegevens naar 1 centrale autoriteit vol belangeloze mensen met
een onfeilbare statistische methodiek.
En die maakte daar de exacte gemiddelde wereldtemperatuur 0,85
van. Op de honderdste graad nauwkeurig.
Alleen objectieve kwaliteitsmedia kun je zoiets wijsmaken. Je hebt
dus mensen die Godsgeloof atavisme noemen, en dit De
Verlichting! Mogen wij niettemin de handen ten hemel heffen en de
Schepper aanroepen? Heer ontferm U over ons!
1998: El Nino
Dat andere ramp-recordjaar met El Nino, 1998, toen was ik in Schotland, op Isle of Rum en voor het eerst in
eeuwen was het daar die zomer toen regelmatig lekker weer en zonnig. ‘ We don’t have a Climate’ zeggen
de Schotten normaal gesproken.
We keken zeevogels vanaf de boot richting eiland, Jan van Genten, zwarte zeekoeten, zagen orca’s,
genieten!. We visten in de baai op makreel, en zopen ons ’s avonds klem met de lokale jagers en andere
verzamelaars. Om vervolgens de volgende dag op hertjes te jagen, die een mattie van mij dan met
rozemarijn wijnsaus klaar maakte.
Had je toen iets geks geroepen over CO2? Met witte jassen was je afgevoerd, in volle overeenstemming met
de eilandgemeenschap. En terecht. De lokaleshopkeeper was een Engelse, die trakteerde ons op Mc
Ewan’s lager omdat Nederland Argentinië had verslagen. Het was WK en Nederland telde nog mee. Ik
rookte toen nog, je bestelde dan ‘Shag’: en dan keek ze je schuin aan.
2016: El Nino strikes back
En nu in 2016 ervaar ik- afgezien van het koude vroege voorjaar- ook het lekkerste goede seizoen (voorjaar
tot herfst) in Friesland in 5 jaar. Lekker buiten tussen het werken en schrijven door is de regel. Bij schrijven
nu lonkt opnieuw de zon. Dat de Milieubeweging nu maar gauw in actie komt!
Gelukkig, fiew, onze groene overheid spendeert nu onder bazuingeschal van Greenpeace 105 miljard
euro– althans volgens de berekeningen die Marcel en Theo maken- voor het Energieakkoord met haar
windturbines en bosverbranding (biomassa). Dat moet deze ramp- genaamd ‘lekker weer en buiten zitten’
kostte wat kost voorkomen.
We weten nog wat 6 procent meer ‘duurzame’ energie aan afkoeling/slechter weer zou opleveren, dat getal
gaf Sharon Dijksma zelf al: 0,000045 graden. Dus dan geeft die 105 miljard euro van Henk Knotsgekke
Kamp een afkoeling van 0,000045/6 = 0,0000075 graden

Laten we dan nu eens echt vervelend doen:
Nederland heeft ongeveer 253 miljard euro aan belastinginkomsten per jaar. Dus hoeveel jaar zou
Nederland in alleingang ‘klimaatbeleid’ moeten voeren in Energieakoord-stijl, om 1 graad
klimaatveraangenaming en lekkerder weer te voorkomen? Ik kom dan op meer dan 50 duizend jaar
belastinginkomsten, waarbij we nutteloze zaken als onderwijs, gezondheidszorg en andere overbodige
luxe even laten voor wat het is.
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En dan is er al lang weer een ijstijd. Sterker nog, die kan dan al weer afgelopen zijn waarbij we in een nieuw
Interglaciaal leven dat veel warmer is dan nu. Er leefden al eerder nijlpaardjes in Zeeland, in het Eemien.
Wat we toen niet hadden was De Milieubeweging. En De Verlichting! Die Verstandige Belangeloze
Wetenschappers, waarvan 97 procent zegt: Kop dicht, betalen!
Het is maar een bierviltje-oefening. Maar toch wel een indicatie van uitzinnigheid van onze ‘elite’. Dus niet
zomaar ‘gek’. Maar volslagen krankzinnig toedeloepoedel aaaaajaaaa bliiplerlbliihop zeggestijge hup, met
z’n zessuh. Planeetjeredden. Thermometertje in de mond ‘Gaat het nog een beetje, meneer Droge?’
Iemand die poedelnaakt op de Dam het Wilhelmus zwaaiend met zijn geschoren lul zingt met een papegaai
op zijn hoofd, dansend als een Beierse trekzakzanger: die komt toch gezonder over dan Henk Kamp?
U bent gek: gelukkig!
Er is werkelijk niets zo gek als normale mensen. Daarom ook de kreet ‘doe normaal, dan doe je al gek
genoeg’. Want normale mensen, mensen die voldoen aan het gemiddelde, blind nalopen achter wat
iedereen doet. Die zijn het ergste. Je kunt kortom maar beter een beetje gek heten. Voor de kwalificatie
‘gek’ heb je andere mensen nodig, terwijl je gezond kunt voelen als een vis. Een gebroken been, dat heb je
ook alleen.
En dan is er wel echt iets aan de hand.
Als iemand jouw ‘gek’ noemt wil die hooguit in sociale rangorde klimmen over je rug. En dan is er iets met
hem aan de hand.
http://climategate.nl/2016/06/26/2016-lijkt-meest-aangename-jaar-ooit-worden/

Hoe wordt Engeland binnen de Europese Unie gehouden? (video)
Toen wij als eerste schreven dat Engeland nooit of te nimmer de EU
zal verlaten, was dit in schrille tegenstelling tot wat overal elders in
hoera-stemming of diepe somberheid werd geschreven over dat
Brexit een feit was geworden. En toch, nu ineens komen er meer die
dit durven voorspellen en zijn er steeds meer signalen dat het vertrek
van Engeland nog lang geen gelopen race is. Overal in de
alternatieve wereld ging de vlag uit, want “we hadden gevochten”
tegen alles wat lelijk was en gewonnen, terwijl anderen zelfs zo naïef
waren om te schreeuwen dat de eurofile elite was verslagen.
Word wakker, zouden we zeggen.
Er gebeurt helemaal niets bij toeval. Wat wel mogelijk is, is dat ook de elite, wie weet, wel een kleine
misrekening heeft gemaakt die ze dan weer heel snel zullen herstellen.
In principe zijn er bij de gebeurtenissen afgelopen week twee scenario’s mogelijk.
De ene is dat de Brexit uitslag van te voren was voorzien/geprogrammeerd/gemanipuleerd en dient als
onderdeel van het grote New World Order plan waarbij uiteindelijk hun nieuwe orde zal worden gecreëerd uit
de chaos die ontstaat als gevolg van een Brexit. Ordo ab Chao.
De tweede mogelijkheid is dat men ook bij de elite volkomen verrast is door de uitslag, omdat werkelijk
helemaal niemand dit had verwacht en dat nu alles in het werk wordt gesteld om de ontstane situatie te
herstellen. We weten pas een beetje later welke van de twee scenario’s van toepassing zal zijn.
We krijgen echter wel heel snel al aanwijzingen.
Als men nu toestaat dat dit het moment is dat ook de financiële markten volledig in elkaar storten, waarbij
bijvoorbeeld een megabank als de Deutsche Bank klapt, dan is het waarschijnlijk dat het eerste scenario van
toepassing is.
Het resultaat zal dan zijn wereldwijde chaos en anarchie, zowel bij ons in Europa als in Amerika, waarbij een
fiks deel van de bevolking door de dan ontstane Martial Law situatie richting FEMA kampen zal verdwijnen.
De essentie van dit eerste scenario is dat alles wat er nu gebeurt tijdens de afgelopen Bilderberg
Conferentie enkele weken geleden is doorgenomen. Dat deze Brexit de oorzaak (gecreëerd) zal zijn voor
een uiteenvallen van de Eurozone, een financiële crisis vele malen groter dan die in 2008 zal veroorzaken
en mogelijk zelfs met een Derde Wereldoorlog tot gevolg.
Uit de ontstane chaos komt dan de roep van het volk: "Dit nooit meer" en het gevolg is een “stabiele”
wereldregering waar oorlogen nooit meer voor kunnen komen, omdat er geen individuele landen meer
bestaan.
De mogelijkheid van dit eerste scenario wordt uitgebreid onder de loep genomen in de volgende video:
https://youtu.be/wH4j3cwo0Iw
Herstellen de markten zich weer enigszins en volgt er geen complete financiële meltdown, dan is
waarschijnlijk het tweede scenario van toepassing en moet de ontstane schade worden hersteld omdat de
ineenstorting op een wat later tijdstip plaatsvindt.
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Bovengenoemd eerste scenario zal absoluut plaatsvinden, maar waar het om gaat is de timing van het
geheel.
En in dat kader kan de uitslag van deze Brexit een niet ingecalculeerde vergissing zijn geweest die nu zo
snel mogelijk moet worden hersteld.
We zien nu natuurlijk al overal berichten verschijnen over een petitie die inmiddels door miljoenen mensen is
getekend voor een tweede referendum, omdat de marge tussen de stemmen te klein zou zijn.
Dat is een beetje het principe wat wel vaker wordt gehanteerd van: Net zolang stemmen totdat je de
gewenste uitslag hebt verkregen.
In de mainstream-media wordt gesuggereerd dat alles en iedereen in Engeland overstuur is, dat dit niet is
wat ze gewild hadden en dat er duizenden mensen de straat zijn opgegaan om te protesteren.
Zo schrijft de Daily Mail:
His comments come as thousands flooded the streets of London to demonstrate against Thursday's Brexit
result, and more than 2.5million people signed a petition asking for another vote
Als je dan echter bij bijvoorbeeld Breitbart kijkt, zie je het volgende:
Alas only around 50 people turned up (fewer than huddle around during a Farage pub stop) to demand an
overturning of the result of the European Union referendum.
Kortom, complete programmering om de bevolking voor te bereiden op het feit dat Engeland wel eens
helemaal de Eurozone niet gaat verlaten.
Waarschijnlijk is de oplossing om Engeland in de Europese Unie te houden veel eenvoudiger en eigenlijk
iets wat door bijna niemand in dit stadium nog wordt aangekaart.
Dat is dat waarschijnlijk zowel Schotland als Noord Ierland het vetorecht hebben voor wat betreft een Brexit.
Er zijn klaarblijkelijk een aantal geleerden die nu komen met dat het wellicht niet zou eenvoudig is als het lijkt
om Brexit in de praktijk uit te voeren.
Er schijnt een Engels overheidsdocument te zijn dat heet The Process of withdrawing from the European
Union,waarin in detail wordt ingegaan op het inmiddels beruchte en nog nooit gebruikte artikel 50 uit het
verdrag van Lissabon over de uittreding van een land uit de EU.
In dat 28 pagina tellende document wordt klaarblijkelijk gestipuleerd dat zowel Noord Ierland en Schotland
het recht van veto hebben voor wat betreft een uittreding.
Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, dan lijkt dit de aangewezen route om Engeland binnen de Europese
Unie te houden want zowel Noord Ierland als Schotland willen in de EU blijven. Zo wordt dan gelijk ook de
verdeeldheid tussen de Engelsen, Schotten en Ieren nog wat verder aangewakkerd, een mooi side effect
voor de ordo ab chao believers.
Dan krijg je het volgende: “Natuurlijk willen wij graag voldoen aan
het verzoek van de kiezers, maar helaas onze handen zijn
gebonden”.
De eindconclusie is wat ons betreft dan ook duidelijk:
Of het eerste scenario treedt nu in werking en we krijgen in de zeer
nabije toekomst te maken met totale chaos waardoor de New World
Order regering ook de daadwerkelijke controle over de planeet kan
nemen.
Of, het is nog iets te vroeg, de uitslag was een kleine vergissing en
er worden allerlei kunstgrepen uitgevoerd om Engeland binnen de
EU te houden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10831:hoe-wordt-engeland-binnende-europese-unie-gehouden&catid=20:het-complot&Itemid=33

De vermoorde Jo Cox was een extreem-linkse pro-islam ‘activiste’
Posted on juni 23, 2016 by Fubar
HLN: Jo Cox, het parlementslid voor Labour dat vorige week
donderdag op straat werd vermoord, werkte aan een parlementair
rapport over de toenemende islamofobie en de gevaren van
nationalistische radicalen.
Islamofobie bestaat niet. Kritiek op de sekte islam, die tussen
de 280 en 670 miljoen doden op zijn geweten heeft, is geen irreële
angst zoals ‘fobie’ suggereert. Islamofobie is een (door Khomeini) verzonnen, en door de OIC verspreidde,
term om die kritiek te smoren. Waarbij geweld en racisme, verboden in onze samenleving, en kritiek,
toegestaan, op één hoop gegooid worden met het doel kritiek te verheffen tot geweld en racisme, waarmee
er een reden is om die kritiek te verbieden.
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Islamophobia was invented to silence those Muslims who
question the Koran and who demand equality of the sexes. By
Pascal Bruckner
At the end of the 1970s, Iranian fundamentalists invented the term “Islamophobia” formed in analogy to
“xenophobia”. The aim of this word was to declare Islam inviolate. Whoever crosses this border is deemed
a racist. This term, which is worthy of totalitarian propaganda, is deliberately unspecific about whether it
refers to a religion, a belief system or its faithful adherents around the world.
But confession has no more in common with race than it has with secular ideology. Muslims, like Christians,
come from the Arab world, Africa, Asia and Europe, just as Marxists, liberals and anarchists come or came
from all over. In a democracy, no one is obliged to like religion, and until proved otherwise, they have the
right to regard it asretrograde and deceptive. Whether you find it legitimate or absurd that some people
regard Islam with suspicion â€“ as they once did Catholicism â€“ and reject its aggressive proselytism and
claim to total truth â€“ this has nothing to do with racism.
Do we talk about ‘liberalophobia‘ or ‘socialistophobia’ if someone speaks out against the distribution of
wealth or market domination. Or should we reintroduce blasphemy, abolished by the revolution in 1791, as a
statutory offence, in line with the annual demands of the “Organisation of the Islamic Conference”.Â Or
indeed the French politician Jean-Marc Roubaud, who wants to see due punishment for anyone who
“disparages the religious feelings of a community or a state”. Open societies depend on the peaceful
coexistence of the principle belief systems and the right to freedom of opinion. Freedom of religion is
guaranteed, as is the freedom to criticise religions. The French, having freed themselves from centuries of
ecclesiastical rule, prefer discretion when it comes to religion. To demand separate rights for one community
or another, imposing restrictions on the right to question dogma is a return to the Ancien Regime.Â Â Â
Lees verder >>
En dezelfde Pascal Bruckner in Trouw:
‘Dit is een oorlog tegen onze vrijheid’
Bruckner is door de aanslag op Charlie en de Joodse supermarkt
Hyper Cacher vastbeslotener dan ooit om te strijden tegen de
radicale islam. Op zijn manier. Door er bijvoorbeeld op te wijzen,
zoals hij jaren geleden al deed, dat het begrip ‘islamofobie’ werd
gelanceerd door wijlen de Iraanse ayatollah Khomeini, om kritiek op
zijn religie gelijk te stellen aan racisme. En dus te criminaliseren.
Khomeini heeft met zijn vondst veel succes gehad, stelt Bruckner
vast in zijn werkkamer. Zoveel dat het gevaar van de radicale islam
is onderschat. Toen Charlie Hebdo in 2006 een speciaal nummer
maakte rond de beruchte Mohammed-cartoons in de Deense krant
Jyllands-Posten, vonden velen dat Charlie te ver was gegaan. “Ik
zou nu niet graag in de schoenen staan van degenen die er toen op
aandrongen om onze toon te matigen”, zegt Bruckner.
HLN: De 41-jarige Cox had een video opgenomen waarin ze het
heeft over het bestrijden van moslimhaat. Ze zei daarin dat in haar
kieskring “veel jonge vrouwen zich niet veilig voelen op straat”, zo
meldt The Times.
HLN: Cox werkte voor het rapport samen met Tell Mama, een
organisatie die antimoslimincidenten in Groot-Brittannië registreert.
Vorig jaar waarschuwde de organisatie nog toegenomen agressie
en moslimhaat. Fiyaz Mughal, directeur van Tell Mama, verklaart in
The Times dat het jaarrapport van de organisatie details geeft over
de escalatie van antimoslimincidenten in 2015.
En ondanks wat onder andere het ANP u wijs probeert te maken,
net als deze extreem-linkse ‘activiste’, is ‘extreem-rechts’ of ‘nationalistische radicalen’ zoals Jo Cox
‘onderzoek’ naar deed niet gevaarlijker dan Mohammedanen (GS).
Het kiesdistrict waar Jo Cox voor uitkwam was West-Yorkshire. Jo Cox was zo begaan met het lot van
vrouwen en meisjes dat ze de hele wereld over reisde van Soedan, om verkrachtte vrouwen bij te staan, tot
Afghanistan, waar ze weer andere moslims kon knuffelen. Niet zo gek als je bedenkt dat ze haar
goedbetaalde parlementszetel te danken had aan de moslimgemeenschap in haar kiesdistrict.
Vanaf 1974 ligt het dan niet meer in West-Yorkshire, de county waar Jo Cox voor uitkwam maar in SouthYorkshire bij de buren en dat zou kunnen verklaren waarom ze zich er niet voor interesseerde. Maar het lijkt
waarschijnlijker dat Jo niet ‘haar’ stemvee voor het hoofd wou stoten, bovendien zou dat maar tot
islamofobie leiden niet, en dus bleef ze maar stil.
https://fenixx.org/2016/06/23/de-vermoordde-jo-cox-was-een-extreem-linkse-pro-islam-activiste/
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Voorzeggingen van heiligen en profeten
Enkele profetieën van heiligen en mystici
Opmerking: Sommige profetieën zijn voor verschillende interpretaties vatbaar en kunnen al zijn vervuld of
afgewend.
 Sint-Antonius de Abt – 4de eeuw:
“Mensen zullen zich overgeven aan de geest van de tijd. Ze zullen zeggen dat, als ze in onze dagen zouden
hebben geleefd, geloof makkelijk en simpel zou zijn. Maar in hun dagen, zullen ze zeggen dat de dingen
complex zijn, dat de Kerk moet worden vernieuwd om met de problemen van de tijd te kunnen omgaan.
Wanneer de Kerk en de wereld één zijn, dat zal de tijd zijn. Valsheid zal de mannen die zich uitspreken over
de wet karakteriseren. Vaders en zonen zullen mekaar vervolgen. De clerici in de heilige Kerk zullen zijn
verslaafd aan trots en onrechtvaardigheid. Vrouwen zullen zich niet langer bekommeren om delicate en
gevoelige onderwerpen, en zullen met mannen samenleven zonder getrouwd te zijn. Zeven jaren voor de
laatste dag, zal Ierland overstromen en in zee verdwijnen.”
 Sint-Columba – 6de eeuw:
“De elite zal wrok koesteren, als het gaat over hun onbeduidende
giften. Bloedverwantschap zal van weinig betekenis zijn. Kerken
zullen het bezit van leken worden. Dat is de beschrijving van de
mensen die in de komende tijden zullen leven, de ene generatie
nog onrechtvaardiger en onbillijker dan de vorige. De bomen zullen
niet hun gewoonlijke hoeveelheid vruchten dragen, de visvangst zal
van weinig betekenis zijn en de aarde zal minder vruchtbaar zijn.
Het weer zal abnormaal zijn, mensen zullen honger lijden en vissen
zullen de rivieren verlaten. De mensen die zullen worden verdrukt
omdat ze eten willen, zullen met een lege maag sterven.
Verschrikkelijke stormen en orkanen zullen hen teisteren. Talloze
ziektes zullen heersen. Versterkingen zullen overal worden
gebouwd, tijdens die tijden van verschrikkelijk gevaar. Dan zal iets groots gebeuren. Ik slaag er niet in het te
zien. Het zal gebeuren op basis van rechtvaardigheid, en als je niet echt heilig bent, zal een nog ergere
gebeurtenis niet eens kunnen gebeuren.”
 Sint-Odilia – 7de/8ste eeuw:
“Hoor, hoor, mijn broeders en zusters. Ik zag bossen en bergen beven. Er zal een
tijd komen, waarin oorlog zal uitbreken, erger dan alle andere oorlogen, die ooit de
mensheid hebben bezocht, gecombineerd. Een verschrikkelijke strijder zal hem
veroorzaken, en zijn tegenstanders zullen hem Antichrist noemen. Alle naties der
Aarde zullen elkaar in deze oorlog bevechten. De soldaten zullen ten hemel varen
om de sterren te nemen en ze op de steden te gooien (bommenwerpers, nvdr), om
de gebouwen te doen branden en immense vernietiging te veroorzaken. Oceanen
zullen de grootse machten scheiden (merk op dat deze profetie werd voorzegd in
een tijd waarin Amerika nog niet was ontdekt, nvdr)en de monsters der zeeën,
bang van alles wat op de zee of eronder gebeurt, zullen naar de dieptes vluchten.
Eerdere veldslagen zullen lijken op simpele zwaardgevechten, vergeleken bij wat
zal komen. Want de Aarde zal rood kleuren, en zelfs de lucht, het water en de
hemel, omdat bloed alle richtingen zal uitstromen. De Aarde zal beven door het
verschrikkelijke gevecht. Hongersnood en pestilentie zullen de oorlog vervoegen. De naties zullen dan
roepen om ‘vrede, vrede,’ maar er zal geen vrede zijn. De zon zal drie keer rijzen, over de hoofden van de
strijders, zonder dat ze hem hebben gezien (drie donkere dagen, nvdr). Maar daarna zal er vrede zijn, en
allen die de vrede verbroken hebben zullen hun levens hebben verloren. Op een enkele dag zullen meer
mensen worden vermoord dan het aantal dat ooit in Roomse catacomben zal zijn begraven. In de luchten
zullen vreemde tekenen te zien zijn, beide kanten van de Maan zullen het kruis vervoegen… Wee diegenen
in die dagen, die Antichrist niet vrezen, want hij is de vader van diegenen die niet door misdaad worden
afgeschrikt. Hij zal meer moorden plegen en zijn slechte gewoontes zullen vele mensen doen huilen.
Mannen zullen iedereen tegen elkaar opzetten, tot ze uiteindelijk weer orde zullen willen. Maar dat zal niet
lukken, en de situatie zal nog erger zijn dan voorheen. Maar als de dingen zo erg zijn geworden dat ze niet
meer erger kunnen worden, en als de hand van de mens niks meer kan doen, zal het in de Handen worden
gelegd van Diegene die zo’n verschrikkelijke straf kan sturen, dat zoiets nooit eerder zal zijn gezien. God
heeft al de Zondvloed gestuurd, maar Hij heeft gezworen om dat nooit meer te doen. Wat Hij zal doen zal
iets onverwachts en verschrikkelijks zijn.”
 Sint-Malachius O’Morgair – 11de/12de eeuw:
“In de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein heersen, hij die gedurende de
vele verdrukkingen zijn kudde zal voeden, en dan zal de stad van de zeven heuvels worden verwoest, en zal
de gevreesde Rechter over de mensen oordelen.”
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 Caesarius van Heisterbach – 12de/13de eeuw:
“Vele en verschrikkelijke tekens zullen in de luchten verschijnen, de zon zal verduisteren en bloedrood ogen.
Iemand zal twee manen kunnen zien, op hetzelfde moment en uren aaneen, omringd door de meest
verbazende dingen”
 Sint-Hildegardis – 13de eeuw:
“De tijd breekt aan waarin prinsen en volkeren de autoriteit van de paus zullen
verwerpen. Sommige landen zullen hun eigen kerkleiders verkiezen nog voor de paus.
Het Duitse Rijk zal zijn verdeeld. Voor de komeet komt, zullen vele naties, buiten de
goeie, worden geteisterd door hebzucht en hongersnood. De grote natie in de oceaan,
dewelke wordt bewoond door mensen uit verschillende stammen en van verschillende
afkomst, zal worden verwoest door aardbevingen, stormen en vloedgolven. Het zal
worden verdeeld en voor een groot deel overstromen. Die natie zal veel ongeluk kennen
op zee en zal haar kolonies verliezen. Na de grote komeet zal de grote natie worden
vernield door aardbevingen, stormen, en grote watergolven, die veel hebzucht en plagen
zullen veroorzaken. De oceaan zal ook vele andere landen overstromen, zodat alle kuststeden in vrees
zullen leven, en vele zullen worden verwoest. Een krachtige wind zal ontstaan in het noorden, en zal een
dikke mist en het fijnste stof meedragen, en het zal hun kelen en ogen vullen, zodat ze met hun slagerij
zullen ophouden en door de grootste vrees zullen worden neergeslagen. Hij zal komen in de laatste dagen
van de wereld. Hij zal niet Satan zelf zijn, maar een mens die hem weerspiegelt met de lelijkste, meest
gruwelachtige daden. Net voor de Antichrist zullen er hongersnood en aardbevingen zijn.”
 Bisschop Christianos Ageda – 13de eeuw:
“In de 20ste eeuw zullen er oorlog en woede zijn, welke een hele tijd zullen duren, hele provincies zullen van
hun bewoners worden ontdaan, en koninkrijken zullen in verwarring worden meegesleurd. De grond zal op
veel plaatsen onbebouwd zijn en de hogere klasse zal worden afgeslacht. De rechterhand van de wereld zal
de linkerhand vrezen, en het noorden zal het zuiden overwinnen.”
 Johannes van Vitiguerro – 13de eeuw:
“De paus zal van woonplaats veranderen en de Kerk zal gedurende 25 maanden of langer niet worden
verdedigd omdat er gedurende die tijd geen Paus in Rome zal zijn. Na vele verdrukkingen zal de Paus
worden verkozen uit diegenen die de vervolgingen hebben overleefd.”
 Abt Werdin D’Orante – 12de eeuw:
“De grote Monarch en de grote Paus zullen aan de Antichrist voorafgaan. De naties
zullen gedurende vier jaar oorlogvoeren en een groot stuk van de wereld zal worden
vernietigd. De Paus zal de zee oversteken, op zijn hoofd het teken van Verlossing
dragend. De grote Monarch zal de vrede herstellen en de Paus zal delen in de zege.”
 Sint-Vincentius Ferrer – 14de eeuw:
“In de dagen van vrede die zullen volgen op de verwoesting door revoluties en oorlogen,
voor het einde van de wereld, zullen de christenen zo laks worden dat ze zullen
weigeren om het Sacrament van Bevestiging te ontvangen, zeggend dat het een
onnodig Sacrament is.”
 Kloosterorde van Maria Laach – 16de eeuw:
“De twintigste eeuw zal dood en vernieling zaaien, apostasie in de Kerk, ruzies in families, steden en
regeringen. Het zal een eeuw van drie grote oorlogen zijn, met intervals van een paar decennia. Ze zullen
almaar meer verwoestend en bloederig worden en zullen niet alleen Duitsland tot ruïnes herschapen, maar
uiteindelijk ook alle landen in het Oosten en Westen. Na een verschrikkelijke nederlaag in Duitsland zal de
volgende oorlog volgen. Er zal geen brood meer zijn voor de mensen, of voeder voor de dieren. Giftige
wolken, vervaardigd door mensenhanden, zullen neerkomen en alles vernietigen. De menselijke geest zal
zijn overgenomen door ziekte.”
 De eerbare Bartholomeus Holzhauser – 17de eeuw:
“De vijfde periode in de Kerk, die omstreeks 1520 begon, zal eindigen met de komst van een heilige Paus,
en van een machtige monarch, die de ‘hulp van God’ zal worden genoemd, omdat hij alles zal herstellen. De
vijfde periode is er een van vernieling, verwoesting, vernedering en armoede in de Kerk. Jezus Christus zal
Zijn mensen zuiveren met verschrikkelijke oorlogen, hongersnood, plagen, epidemieën en andere
verschrikkelijke wandaden. Hij zal de Latijnse Kerk ook met veel ketterijen verzwakken. Het is een periode
van gebreken, vernieling en verwoesting. De christenen die op Aarde het zwaard, de plagen en de
hongernood zullen hebben overleefd, zullen weinigen zijn. Gedurende deze periode zullen mensen hun
geweten misbruiken. Het is over die mensen dat de apostel Judas Taddeüs sprak toen hij zei dat ‘deze
mannen ontheiligen wat ze niet begrijpen, en de natuur besmetten, zoals irrationele dieren dat doen.’ Ze
zullen christelijke simpelheid belachelijk maken, ze zullen het gekheid en nonsens noemen, maar ze zullen
de wetenschap hoog in het vaandel dragen, en de Heilige Wetten en religieuze dogma’s zullen worden
overschaduwd door wetten die zullen zijn gebaseerd op nutteloze vragen en uitgewerkte argumenten. Dit
zijn de slechte tijden, een eeuw vol van gevaar en vernielingen. Ketterij is overal, en diegenen die ketteren
zijn overal aan de macht. Maar God zal een groot kwaad tegen Zijn Kerk toestaan: Ketters en tirannen zullen
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onverwacht en plots opstaan, ze zullen de Kerk overnemen. Ze zullen Italië binnengaan en Rome
vernietigen, ze zullen kerken in brand steken en alles vernietigen.”
 De eerbare Maria van Agreda – 17de eeuw:
“Het werd aan mij onthuld dat door de tussenkomst van de Moeder van God, alle ketterijen zullen
verdwijnen. Deze overwinning op de ketterijen is weggelegd door Christus voor Zijn Gezegende Moeder…
Voor de Tweede Komst van Christus, moet Maria meer dan ooit stralen, vol van barmhartigheid, macht en
genade, om de ongelovigen tot het Katholieke geloof te bekeren.”
 Zuster Marianne de Jesus Torres – 17de eeuw:
“Dit (de 20ste eeuw, nvdr) zal een tijd zijn waarin de gebruiken zullen zijn verdorven. Het heilige Sacrament
van de Heilige Orders zal worden belachelijk gemaakt en worden verdrukt en veracht, dat doend zullen ze
de Kerk van God belagen en ontheiligen, zelfs God Zelf, Die door Zijn priesters wordt vertegenwoordigd. De
demon zal proberen om de Ministers van de Heer te vervolgen, op iedere mogelijke manier.”
 Gezegende Rembordt – 18de eeuw:
“God zal de wereld straffen, als mensen schitterende uitvindingen zullen hebben gedaan, wat ertoe zal
leiden dat ze God zullen zijn vergeten. Ze zullen paardenloze karren hebben, die zullen vliegen als vogels.”
 Vader Nectou, S.J. – 18de eeuw:
“De verwarring zal zo omvangrijk zijn dat mensen niet goed meer zullen kunnen nadenken, alsof God Zich
van de mensheid zou hebben teruggetrokken, en dat tijdens de ergste crisis, het beste wat men zou kunnen
doen, te blijven is waar God ons heeft geplaatst, volhardend in fervent gebed… Op dat moment zal er zo’n
verschrikkelijke crisis zijn dat mensen zullen geloven dat het einde der tijden nabij is. Bloed zal vloeien in
grote steden. Zelfs de elementen zullen stuiptrekken. Het zal zijn alsof er zich een klein, algemeen Oordeel
afspeelt.”
 De Extatische van Tours – 19de eeuw:
“Voor de oorlog weer uitbreekt, zal voedsel zeldzaam en duur zijn. Er zal weinig werk zijn en de vaders
zullen hun kinderen om voedsel horen schreeuwen. Er zullen aardbevingen zijn, tekenen in de Zon. Naar het
einde toe zal duisternis de Aarde bedekken. Als iedereen gelooft dat de vrede is verzekerd, als men het het
minst verwacht, zal de grootste gebeurtenis aanvangen. In Italië zal de revolutie uitbreken, op bijna hetzelfde
moment als in Frankrijk. De Kerk zal enige tijd geen Paus hebben.”
 Matthias Stormberger – mysticus – 1830:
“En na de Tweede Grote Oorlog zal er een derde, universele gruwel komen, die alles zal beslissen. Er zullen
compleet nieuwe wapens zijn. In één dag zullen meer mensen sneuvelen dan in alle vorige oorlogen. De
strijd zal met artificiële wapens worden uitgevochten. Immense catastrofes zullen zich voltrekken. De naties
der Aarde zullen deze gebeurtenissen met ogen open ondergaan. Ze zullen niet weten wat er gebeurt, en
diegenen die het wel weten zullen gedwongen moeten zwijgen. Alles zal anders zijn dan daarvoor, en vele
plaatsen op Aarde zullen een groot kerkhof zijn. De Derde Oorlog zal het einde van vele naties zijn. Jullie,
mijn kinderen, zullen het grootste geweld niet meemaken, jullie, mijn kleinkinderen, zullen het ook niet
meemaken, maar de derde generatie, zij zullen het meemaken. Maar het is nog lang, tot het zich zal
afspelen, en mensen zullen niet meer weten waar Zwiesel en Rabenstein zich bevonden. Na deze
gebeurtenissen zal het een mirakel zijn als twee of drie heersers samenkomen, na deze gebeurtenissen zal
alles worden vernieuwd, en diegenen die het hebben overleefd zullen een hoopvolle tijd tegemoet gaan.”
 Zuster Maria van de Gekruisigde Jezus – 19de eeuw:
“Alles naties zullen door oorlogen en civiele revoluties worden dooreengeschud. Tijdens
een duisternis van drie dagen zullen diegenen die zich aan het kwaad hebben
overgeven vergaan, zodat slechts een vierde van de mensheid zal overleven.”
 Therese Neumann – 20ste eeuw:
“Op het eind van de eeuw zal Amerika economisch worden vernietigd, door een reeks
van natuurrampen.”
 Pius X:
“Wat ik heb gezien is verschrikkelijk! Zal ik diegene zijn, of zal het een opvolger zijn?
Wat zeker is, is dat de Paus Rome zal verlaten en dat hij, als hij het Vaticaan verlaat, zal
moeten stappen over de dode lichamen van zijn priesters! Ik heb één van mijn opvolgers
gezien, met dezelfde naam, die vluchtte over de lichamen zijner broeders. Hij zal zich verschuilen in een of
andere schuilplaats, maar na een korte tijd zal hij een verschrikkelijke dood sterven. Respect voor God is uit
de menselijke harten verdwenen. Ze willen zelfs Gods Geheugen uitwissen. Deze perversiteit is niets meer
dan het begin van de laatste dagen op Aarde.”
 Pius XII:
“De mensheid moet zichzelf voorbereiden op het leed, zoals het nooit voorheen is ervaren. Het zal de
donkerste tijd zijn, sinds de zondvloed.”
“En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen
wil zullen die dagen verkort worden” – Mattheüs 24:22.
Bron: futurerevealed.com
https://restkerk.net/2016/06/26/voorspellingen-van-heiligen-en-profeten/
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“De familie Rothschild is het probleem, zien politici dit niet?”
in: Het Complot Robin de Boer 26 juni 2016
Tijdens de laatste financiële crisis kwam de naam Rothschild
diverse keren voorbij. In 2008, op het hoogtepunt van de
kredietcrisis, werd bekend dat de Rabobank een belang van 7,5
procent had genomen in het Rothschild-imperium. Terwijl veel grote banken omvallen, boekt de Rothschild
Investment Bank een recordwinst. Volgens schrijver Robin de Ruiter is deze familie nauw verbonden met de
zogeheten Illuminati. “De Rothschilds zijn sinds het ontstaan van de Illuminati nauw met deze groep
verbonden,” schrijft hij.
“Nadat de samenzwering van de Beierse Illuminati onthuld werd, heeft deze machtige occulte organisatie die
alle Europese geheime genootschappen leidt, een andere naam aangenomen: Carbonari ofwel de Alta
Vendita. Zij stonden onder leiding van Karl Rothschild,” vervolgde hij.
Occulte macht
In het boek ‘Be Wise as Serpents’ van Fritz Springmeier valt te lezen dat de Rothschilds veel familieleden
zouden hebben die tot de dertiende bloedlijn behoren. De occulte macht van de bloedlijn van de Rothschilds
komt volgens De Ruiter door de overdracht van deze macht van generatie op generatie.
Men moet in dit verband ook letten op andere achternamen zoals Bauer en Sassoon. Een bekende
voorvader van de bankiersfamilie was Mayer Amschel Bauer, die onder meer het geld van de vorst Wilhelm
von Hessen beheerde. Bauer koos voor zijn zonen zonder uitzondering vrouwen uit zeer invloedrijke families
die tot de Illuminati behoorden. Op dezelfde manier traden zijn dochters in het huwelijk met voorname
bankiers die eveneens tot de Illuminati behoorden.
De privé-inlichtingendienst die door de eerste Rothschilds werd opgericht zorgde ervoor dat ze het
fundament voor hun kolossale rijkdom konden leggen. James Rothschild, stichter van de Franse tak van
deze familie, stond aan het hoofd van de machtigste bank van heel Europa doordat hij de Franse heersers
van Ludwig XVIII tot en met Napoleon III van dienst was.
Manipulaties verhullen
Als we terugkijken op alle oorlogen uit het verleden, zien we dat ze allemaal zijn geëindigd in een zeker
machtsevenwicht. Iedere keer als er een oorlog uitbrak, werd er een nieuwe basis van macht voor het huis
Rothschild gelegd. Op deze manier konden de Rothschilds de oorlogen manipuleren door eenvoudig de
geldstromen te controleren. Als we de staatsschuld van elk land in de loop van de geschiedenis onder de
loep nemen, kunnen we exact zien welk land waar en wanneer door de Rothschilds gemanipuleerd werd,
schrijft De Ruiter.
Acteur Jean-Claude Van Damme op Franse tv: “Families Rothschild en Rockefeller staan boven alles en
iedereen”: https://youtu.be/claY2UU9-5c
Keizer Franz-Josef II gaf de Rothschilds de rang van baron. In 1885 werden de Rothschilds door de
Oostenrijkse keizer en de koningin van Engeland verheven in de adelstand. Toen al lag het noodlot van
naties in handen van de Rothschilds.
Het is volgens De Ruiter een bewezen feit dat de Rothschilds al sinds de jaren zestig hun vermogen zoveel
mogelijk verdeelden onder vele andere personen en instellingen. Enerzijds om de werkelijke grootte van hun
vermogen te verbergen en anderzijds om de politieke manipulaties voor de buitenwereld te verhullen.
Best bewaarde geheim
Deze personen moesten lid zijn van de vrijmetselarij voordat ze met het kapitaal van de Rothschilds
mochten opereren. De exclusieve controle over de geldstromen in de wereld door de Rothschilds is één van
de best bewaarde en minst doorzichtige geheimen van de moderne en actuele wereldgeschiedenis, schrijft
Johannes Rothkranz in zijn boek ‘JA zu Europa, heißt NEIN zu Maastricht’.
De City of London vormt het financiële hart van de wereld. De City, die vaak wordt gekenschetst als de
rijkste paar vierkante kilometer ter wereld, is geen eigendom van Engeland, het Britse koningshuis of de
door het parlement gekozen regering. Het is net als het Vaticaan in Rome een aparte onafhankelijke staat.
Theoretisch wordt Engeland geregeerd door de premier en een groepje adviseurs. Deze schijn wordt met
veel moeite opgehouden om bij iedereen de indruk te wekken dat zij bepalen wat er gebeurt, schrijft De
Ruiter. In werkelijkheid zijn het gewoon marionetten aan de draden van de schatrijke Illuminati die achter de
schermen het spel bepalen.
Macht versluierde
Anthony Sampson schrijft in zijn boek ‘The Money Lenders’ dat de grote filosoof en dichter Heinrich Heine
ooit zei: “Geld is de god van deze tijd en Rothschild is zijn profeet.”
Hoewel het Amerikaanse Standard Oil van de familie Rockefeller en het Nederlands-Britse Royal Dutch
Shell tot de jaren vijftig streden om het marktleiderschap, zagen zelfs ervaren experts over het hoofd dat
beide oliegiganten van Rothschild waren.
Henry Coston onthult in zijn boek ‘Les financiers qui mènent le monde’ dat deze zogenaamde concurrentie
enorme winsten opbracht en de werkelijke macht achter de schermen versluierde.
Tot besluit een passage uit een inmiddels verwijderd stuk op de website Evestor.nl: “De familie Rothschild is
geen oplossing, ze is het probleem. Met alle verkopen aan haar, belonen we juist de familie die in de kern de
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oorzaak van de problemen is! Het moet in de wereld niet veel gekker worden. Zien politici dit niet? Zijn ze zo
ontzettend stekeblind, of zijn ze al lang geleden ‘gekocht’ door deze familie?”
Boekentip: De 13 Satanische Bloedlijnen
Dit gebeurt er als je een Rothschild-bankier confronteert: https://youtu.be/6sCioKnpHdY
http://www.ninefornews.nl/de-familie-rothschild-is-het-probleem-zien-politici-dit-niet/

De absurde kankerlogica
Hoe kan het dat normaal logisch denkende mensen dat plots niet
meer kunnen als er een ziekte als kanker in het spel komt?
Hoe kan het dat ze zich van alles laten wijsmaken en zich
overgeven aan een behandeling die door artsen zelf zoveel mogelijk
wordt vermeden?
In het algemeen kunnen wij mensen wel aardig logisch denken.
Onze hersenen werken dan meestal op een soort oorzaak en
gevolg principe en als iets dan ook logisch aandoet, voelen wij ons
daar goed bij.
Wanneer het echter aankomt op de bestrijding of het voorkomen van ziektes, dan schijnen er ineens allerlei
andere processen in werking te treden.
De logica die ons normaal in het dagelijks leven van dienst is, ontbreekt dan plots volkomen.
Normaal gesproken denken wij: “Ik moet hier goed op mijn snelheid letten, want er is hier trajectcontrole en
het laatste dat ik wil is dat ik die burgers gijzelende oplichters in Den Haag nog wat meer ga spekken”.
Dat is een logica waarmee je thuis kunt komen.
Maar, nu blijkt ineens dat we kanker hebben. Onze wereld stort zo’n beetje in, want we zijn ongetwijfeld op
weg naar het einde.
De medische specialisten die weten wat goed voor ons is, maken het ons dan ook heel duidelijk dat de enige
kans die we hebben om ons leven nog wat te rekken of om heel misschien zelfs nog te kunnen genezen,
bestaat uit het volgen van een behandeling waaraan ze zich zelf nooit zouden blootstellen.
Zoals we schreven in een eerder artikel:
Sinds het begin van de jaren '50 is er zo goed als geen enkele vooruitgang geboekt. Nog steeds worden
“behandelmethoden” uit die periode gehanteerd, namelijk chirurgie, radiotherapie en de grootste verdiener
van allemaal en ook de meest schadelijke voor de mens, chemotherapie.
En uit een artikel van vier jaar geleden:
Al sinds chemotherapie werd geïntroduceerd in de Westerse gezondheidszorg, hebben artsen en oncologen
geprobeerd één prangende vraag te beantwoorden: “Hoe komt het dat het is alsof chemotherapie in eerste
instantie lijkt te werken, maar dat na verloop van tijd de kankercellen opnieuw terugkomen en nu agressiever
dan ooit, terwijl het lichaam dan bijna niet meer reageert op chemotherapie?”
Naar nu blijkt komt dat doordat chemotherapie gezonde cellen beschadigt, waardoor deze een proteïne
gaan afscheiden wat ervoor zorgt dat kankertumoren sneller groeien. Deze proteïne, die WNT16B heet,
wordt opgenomen door kankercellen in de buurt, waardoor ze groeien, uitbreiden en in staat zijn weerstand
te bieden tegen chemotherapie. Dit volgens Peter Nelson van het Fred Hutchinson
Kankeronderzoekscentrum in Seattle. Hij is mede auteur van het onderzoekteam wat dit fenomeen op papier
heeft gezet en gepubliceerd in een artikel in Nature Medicine.
Het nummer één bijverschijnsel van chemotherapie is overigens dan ook: kanker. Ze kunnen de naam van
kankercentra misschien beter veranderen in vergifcentra, omdat hun business bestaat uit het vergiftigen van
patiënten middels een chemische cocktail, waarvan de moderne wetenschap nu definitief heeft vastgesteld
dat het de groei van kankercellen bevordert.
Daarnaast is ook al langere tijd bekend dat mensen die geen chemotherapie gebruiken bij kanker, langer
levendan mensen die dit wel doen:
Dan opeens wordt duidelijk dat de logica van de mens die hem of haar in het dagelijks leven zoveel baat
biedt, spoorloos is verdwenen.
Dan geven ze zich tóch over aan de chemische fabrieken die ook wel bekendstaan als ziekenhuizen en
vergeten compleet dat ze ook even logisch kunnen nadenken zoals ze dat met andere dingen ook doen.
Alleen al met de informatie in dit artikel zegt de logica dat wanneer je getroffen wordt door kanker, je geen
behandeling moet accepteren die de artsen voor het merendeel zelf weigeren.
Artsen zijn ook niet gek, daarnaast weten ze dat wanneer ze hun baan willen houden ze zich moeten
conformeren aan de geldende protocollen en die worden helaas opgesteld door de farmaceutische industrie.
Die behandelprogramma's hebben heel weinig met je gezondheid te maken, maar wel alles met geld.
Wanneer je dan eindelijk toch logisch gaat nadenken en je weet dat mensen die geen chemo nemen langer
leven dan mensen die dat wel doen, dan lijkt het antwoord duidelijk.
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Dan ga je je eigen immuunsysteem aan het werk zetten, aangevuld met hulpmiddelen zoals die beschikbaar
zijn gesteld door moeder natuur.
De fantastische helende eigenschappen van de cannabisplant zijn onder een groeiende groep mensen
bekend, maar vandaag aandacht voor een ander fenomeen uit de natuur en dat zijn Salvestrolen.
Navolgend een gedeelte uit een eerder artikel over wat kanker nu precies is en wat Salvestrolen in dat
verband doen.
Dan zie je dat je met je normale logisch denken een stuk verder komt dan de “behandeling” zoals die wordt
gedicteerd uit de op geld beluste farmaceutische industrie:
Wat is kanker eigenlijk?
Tumor- of kankercellen zijn in beginsel onsterfelijk, ze hebben geen apoptose.
Apoptose is het proces van geprogrammeerde celdood. Apoptose is belangrijk bij de embryonale
ontwikkeling, in het immuunsysteem en in alle levende weefsels. In de embryonale ontwikkeling zorgt
apoptose ervoor dat niet noodzakelijke of ongewenste weefsels verdwijnen.
Omdat tumorcellen geen geprogrammeerde celdood kennen, blijven ze doorgroeien en verwoesten
uiteindelijk het menselijk lichaam.
Laat nu de natuur een stof bieden, Salvestrolen, waardoor die broodnodige apoptose, die geprogrammeerde
celdood, weer op gang komt bij tumorcellen. Ook bij tumorcellen die lang voordat de gangbare medische
wereld kan vaststellen dat er sprake is van kanker, in je lichaam kunnen groeien. Kanker ontwikkelt zich over
een langere periode en pas als het in een vergevorderd stadium verkeert, kan men met de gangbare
technologie zien dat je kanker hebt.
Salvestrolen zijn specifieke fytonutriënten (fytoalexinen) die vroeger volop in onze groenten en fruit
voorkwamen, maar nu alleen nog in relevante hoeveelheden aanwezig zijn in biologische groenten en
fruit (redactie: en hetvoedingscentrum maar propageren dat het geen verschil maakt of je bespoten of
biologisch voedsel eet). Fytoalexinen zijn plantaardige afweerstoffen die de plant beschermen tegen
schimmels, virussen, bacteriën, UV-licht en insecten. De plant maakt ze alleen in grotere hoeveelheden aan
als dit noodzakelijk is. Aangezien gangbaar geteelde groenten en fruit worden bespoten met fungiciden en
andere bestrijdingsmiddelen, hebben deze meestal een laag gehalte aan fytoalexinen.
Tumorcellen maken een bepaald enzym aan dat niet wordt aangemaakt door gezonde cellen. Het heet
CYP1B1 en wordt aangemaakt door alle typen kankercellen. Met andere woorden bij íedere kankersoort
komt dit bepaalde enzym voor. Zelfs cellen die nog in het voorstadium van kanker verkeren maken dit enzym
aan.
Wanneer Salvestrolen in aanraking komen met dat CYP1B1 enzym wordt een toxische stof geproduceerd
die de apoptose van de cel weer activeert en deze vernietigt. Het onderzoek hiernaar en de ontdekking dat
Salvestrolen in combinatie met het enzym CYP1B1 tumorcellen vernietigen, komt voor een groot deel op het
conto van twee Engelse professoren, Dan Burke en Gerry Potter. Wie het verhaal wil lezen over hoe dit alles
is ontdekt en hoe het exact werkt, verwijzen wij naar deze website.
Het is dan ook logisch dat een ziekte zoals kanker zo’n 150 jaar geleden bijna niet voor kwam. Alle groente
en fruit die mensen in die dagen tot zich namen was biologisch en dus kregen ze voldoende Salvestrolen
binnen. Salvestrolen worden voornamelijk aangemaakt in het laatste rijpingsstadium van de vrucht wanneer
deze het gevoeligst is voor schimmels en bacteriën, als beschermingsmechanisme. Fruit en groente die
buiten het seizoen uit verre oorden worden gehaald, worden voordat de rijping is voltooid, geplukt omdat het
dan uiteindelijk in de winkel goed gerijpt zal zijn. Jammer is dat daardoor het stadium voor de aanmaak van
Salvestrolen niet wordt bereikt.
Mensen die wel voldoende Salvestrolen binnen krijgen zullen waarschijnlijk nooit weten dat er waarschijnlijk
een fase was in hun leven waarbij hun lichaam in een voorstadium van kanker verkeerde. Waar het lichaam
het enzym CYB1B1 al produceert en omdat men voldoende Salvestrolen binnen krijgt, potentiële wildgroei
van tumorcellen al bij voorbaat wordt voorkomen.
Gelukkig is er een voedingssupplement beschikbaar dat hoge doseringen Salvestrolen bevat. Een versie ter
preventie (Shield) en één hoog gedoseerd (Platinum) voor wanneer er al sprake is van ziekte.
Het is dan ook verstandig om, ook al heb je geen kanker, een onderhoudsdosering van Salvestrolen te
nemen. Salvestrolen hebben ook een voordelige anti oxidante werking in het lichaam. Voor mensen die
kanker hebben, is het uiteraard een onmisbaar hulpmiddel in hun strijd om deze ziekte de baas te worden.
Wel opletten met het gebruik van B17/Laetrile/Amygdalin/abrikozenpitten want dit interfereert met de werking
van Salvestrolen. Advies is dus om ze niet tegelijk te gebruiken.
Deel deze kostbare informatie met je familie, vrienden en op sociale media.
Salvestrolen zijn verkrijgbaar via de webwinkel van Orjana.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10828:de-absurde-kankerlogica&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Hoe werkt het écht? : over de toevloed van migranten/vluchtelingen
Posted on januari 24, 2016 by Tijl Uylenspiegel
Waar hééft hij het over? Nou dat zal ik vertellen, nagenoeg elk
weldenkend mens heeft een mening over de toevloed van
migranten/vluchtelingen.
Maar lang niet iedereen weet hoe die fabriek van opvang nu
eigenlijk werkt. Te makkelijk wordt er geroepen “ze krijgen alles”.
Dat valt namelijk best tegen. Laten we het dus maar eens op een
rijtje zetten (met dank aan weekblad Elsevier van een paar maanden terug)
Een persoon komt ons land binnen.
Hij dient zich dan aan te melden en te registreren, dat duurt twee dagen, gedurende die twee dagen wordt hij
ondergebracht in een opvanglocatie. Hij mag dan niet werken, krijgt alleen noodzakelijke medische hulp,
heeft geen recht op hereniging, krijgt geen geld en geen verzekering. Hij krijgt wel gratis vervoer naar de
opvang en een tolk tot zijn beschikking.
Terwijl hij in de opvang verblijft gaat de procedure tot voorbereiding in, dit duurt 6 dagen tot 6 maanden, hij
blijft gedurende die tijd in de opvang en de condities blijven hetzelfde.
Daarna start de asielprocedure. Deze duurt 8 tot 40 dagen en de condities verbeteren iets, hij gaat dan naar
een AZC mag nog steeds niet werken maar krijgt wel volledige medische zorg, hereniging is nog niet
toegestaan maar hij krijgt wel een weekgeld van € 60,00. Minderjarigen krijgen bovendien onderwijs
vanwege de leerplicht en hij krijgt gratis vervoer naar een advocaat, een WA verzekering en een tolk.
Dan wordt het moeilijker en met meer mogelijkheden.
A) het asielverzoek wordt afgewezen en de asielzoeker gaat niet in beroep. Hij moet dan Nederland verlaten
maar een (groot) aantal blijft illegaal.
B) Verzoek wordt afgewezen maar de asielzoeker gaat in beroep, deze procedure kan jaren duren. De
condities blijven hetzelfde als in de asielprocedure.
C) De IND heeft meer tijd nodig, de beslissing moet binnen 12 maanden komen.
Werk is dan beperkt toegestaan en hij krijgt het recht op recreatie erbij, de rest blijft ongewijzigd.
D) Er komt een directe inwilliging van het asielverzoek en hij krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar en hij
gaat er flink op vooruit.
Hij maakt aanspraak op een sociale huurwoning, hij mag aan het werk, hij krijgt medische zorg, hij heeft
recht op gezinshereniging, hij krijgt een uitkering plus toeslagen, hij mag onderwijs volgen, hij krijgt een WA
verzekering, een inburgeringscursus en Nederlandse taallessen. Hiep hiep hoera!
Na vijf jaar volgt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en alles blijft als onder D, halleluja dus!
De laatste fase is dat hij de toekenning krijgt van de Nederlandse nationaliteit.
Opvallend daarbij is (naar mijn mening) dat ze dus in eerste instantie niet zoveel krijgen als dat velen
denken. Daarna gaat het echter steeds rapper.
Het vervelende is dat of ze nou wel of niet een voorlopige verblijfsvergunning krijgen de mogelijkheden tot
uitzetten minimaal is, ze duiken de illegaliteit in of beginnen de ellenlange beroepsprocedure en laten zich
daarin bijstaan door gespecialiseerde advocaten. Dit zijn veelal linkse hippieachtige figuren die met de
hakken over de sloot advocaat zijn geworden (als ze echt goed waren dan konden ze met gemak een salaris
van enige malen modaal verdienen), het gaat deze figuren niet om recht, eerder het tegenovergestelde, ze
strooien bewust zand in de gerechtelijke machine door ook in uitzichtloze gevallen tegen beter weten in
beroep aan te tekenen. Helaas valt daar nauwelijks tegen op te
treden.
Nou en zo werkt het dus écht! Valt dat mee of tegen?
https://fenixx.org/2016/01/24/hoe-werkt-het-echt/

Ze integreert zo lekker in de familie. Op bezoek in Neurenberg
Posted on april 15, 2016 by Fubar
Volgende keer toch maar weer gewoon hakenkruisje Maxima?
Daar waar ze in 2.0 terecht zullen staan.
Wat past ze zich leuk aan he.
Of toch: “een beetje dom”.
https://fenixx.org/2016/04/15/ze-integreert-zo-lekker-in-de-familieop-bezoek-in-neurenberg/
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De PvdA vindt kosten verstandelijk gehandicapten te duur dus Jetta Klijnsma bedenkt opvolger voor
Hitlers Aktion T4.
Posted on juni 26, 2016 by Bolo
De gezondheidszorg is te duur, veel te duur en aangezien het
verzorgen van onze ouderen en mindervaliden medemensen als
een molensteen om de nek van ‘ons’ huidige kabinet hangt is men
aldaar kennelijk van mening dat zo een beetje alles wel geoorloofd
is om de kosten nog verder te drukken.
Alles lijkt dan te zijn toegestaan om maar te kunnen bezuinigen op
dit kostenplaatje, zo maakt men in eerste instantie de eigen bijdrages dusdanig hoog dat middels een
natuurlijke selectie de mensen die dit niet meer kunnen betalen en om die reden toch al geen geld meer in
het laatje van de schatkist doen vloeien eenvoudigweg eerder sterven.
Klinkt dit weer een onnodig grof, hard en kwetsend?
De waarheid is vaak hart en doet pijn, veel pijn iets dat je rustig eens na kunt vragen aan die mensen die
amper rond kunnen komen van het pensioen waar ze hun helen leven voor hebben kromgelegen. Vraag dit
maar eens aan de mensen die nu eigenlijk een beroep moeten doen op de gezondheidszorg en dankzij de
eigen bijdragen langer dan nodig blijven rondlopen met diverse kwalen en ziektekenmerken aangezien ze
eenvoudigweg geen geld hebben om aan de betalingen te kunnen voldoen. Vraag het maar eens aan
ouders met kinderen die zorg nodig hebben en alles zelf moeten regelen en het leeuwendeel zelf moeten
ophoesten aangezien het kabinet andere ‘belangrijke’ prioriteiten blijkt te hebben dan het helpen van de
eigen mensen.
Op deze manier krijgen wij in Nederland vanzelf een natuurlijke selectie waarbij de zwakkere vanzelf
afvallen, ‘op weg naar één gezond Arisch ras’, wie had dit doel ook al weer voor ogen? Uiteraard kan in de
situatie waarin wij nu verkeren dat Arisch rustig weggelaten worden.
Nazi-Duitsland geeft in 1933 de aftrap tot een openbare campagne om honderdduizenden (geestelijk)
gehandicapten te steriliseren. Sterilisatie leidt al gauw tot het echte plan: moord. In het geheim laat Hitler
Aktion T4 opzetten; een massale vergassing van de zwaksten uit de Duitse samenleving.
Ouders van Verstandelijke Gehandicapten moeten euthanasie op hun kinderen in overweging nemen. Indien
de ouders daadwerkelijk hier iets voor voelen kunnen ouders dus op oudere leeftijd van Verstandelijke
Gehandicapten nog euthanasie verrichten. Volgens Klijnsma zouden daardoor al heel veel kosten kunnen
worden bespaard. Volgens Klijnsma is het zelfs zo dat mensen met een verstandelijke beperking geen
invulling hebben voor de samenleving omdat zij geen werk kunnen verrichten en dus geld kosten in plaats
van opleveren.
Ja zeg het maar, roep het maar hoeveel anders is dit?
In de periode 1939-1945 werden tussen de 250.000 en 300.000 gehandicapten vermoord in zogenaamde
euthanasiecentra verspreid over heel Duitsland en Oostenrijk. Met 18.000 doden was Slot Hartheim in
Oostenrijk het meest “effectieve” euthanasiecentrum.
Krijgen wij een soortgelijke periode in de Nederlandse geschiedenis met als startdatum eind 2016, begin
2017? Wanneer het aan Jetta Klijnsma ligt wel.
Middels de zogenaamde Participatie Wet heeft Klijnsma een poging ondernomen on verstandelijk beperkte
mensen in het normale bedrijfsleven te laten functioneren. Dit nadat eerst de sociale werkplaatsen zijn
wegbezuinigd en zo veel mogelijk zijn gesloten. Sociale werkplaatsen met een veel groter doel dan enkel
mensen met een verstandelijke beperking aan het werk helpen. De belangrijkste functie was om de mensen
die daar aan het werk waren op een sociale manier te laten omgaan met andere mensen, met of zonder
beperking zodat de werknemers in sociale werkplaatsen het gevoel hadden dat ze nuttig waren, dat ze een
positieve bijdrage aan de maatschappij konden leveren, Ervoor zorgen dat deze mensen zich nuttig voelde
en dat ze geen minderwaardige schepsels zijn.
De regering was van mening dat dit te duur was, nutteloos was en dat het geld veel beter gebruikt kan
worden voor totaal nutteloze ontwikkelingshulp, parasietenopvang en projecten om licht getint kut tuig
middels cursussen een vak te leren dat ze toch niet gaan uitoefenen daar ze te lui zijn om te werken. Dit en
nog veel meer moois waarvoor ons belastinggeld over de balk gesmeten moet worden.
De Participatie Wet is gigantisch mislukt, het kabinet is gigantisch mislukt, eigenlijk is alle mislukt maar ze
zullen doorgaan, met oogkleppen voor en oordoppen in zullen ze doorgaan met der Untergang, nee onze
ondergang.
Klijnsma wil nu alvast beginnen door een soortgelijk systeem in te voeren zoals ook in Denemarken
geïntroduceerd is. Vrouwen die zwanger raken moeten gelijk bij de echo een bloedtest afleggen. Middels
deze bloedtest is te zien of een kind mogelijk gehandicapt is of niet, deze test kan pas na 6 weken worden
gedaan en het is uiteraard voor de ouders geen enkel probleem om dan bij twijfel maar een abortus uit te
voeren en weer opnieuw te beginnen.
Nederland, het land waar een mensonwaardig beleid enkel gerechtvaardigd kan worden indien het om de
Nederlanders gaat, er is ruim voldoende geld aanwezig om het voltallige islamitische koppensnellers kalifaat
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in opvangcentra van luxe, eten, drinken en kindbruidjes te voorzien maar zodra het over onze eigen oudere
en zwakkere gaat dan kan het niet mensonwaardig genoeg zijn voor het PvdA, VVD en D’66.
Ik zou me compleet kapot schamen wanneer ik dit onmenselijke wanbeleid zou moeten verkopen aan me
achterban, ik zou me de ogen uit de kop schamen wanneer ik mijn stem gegeven zou hebben aan dit
Eurofiel Neo Nazi gezelschap.
Mensen met een verstandelijke beperking laten afmaken, het liefst nog voor ze geboren zijn : Adolf je
opvolgster is een vrouw en dat had zelfs jij niet verwacht. Het nieuwe ‘Aktion T4’ staat klaar in de
startblokken.
https://fenixx.org/2016/06/26/de-pvda-vindt-kosten-verstandelijk-gehandicapten-te-duur-dus-jetta-klijnsmabedenkt-opvolger-voor-hitlers-aktion-t4/

Een paspoort voor 54 Afrikaanse landen
The Washington Post | 5 juli 2016
Terwijl de Britten afscheid nemen van de Europese Unie, zet Afrika een grote stap naar hechtere
samenwerking. De AU, de Afrikaanse Unie van 54 landen, zal deze maand tijdens een topconferentie in
Rwanda het Afrikaanse e-paspoort lanceren, schrijft de Washington Post.
De gedachte achter het pan-Afrikaanse paspoort komt overeen met die van de EU: reductie van
handelsbarrières en vrijer verkeer van mensen, goederen, ideeën, diensten en kapitaal moeten voor een
sterkere sociaal-economische ontwikkeling gaan zorgen. Tegenstanders vrezen dat terrorisme, smokkel en
illegale immigratie door de invoering van het paspoort zullen toenemen. Het Afrikaanse paspoort geeft
houders toegang tot 54 Afrikaanse lidstaten, zonder dat ze een visum nodig hebben.
Aanvankelijk is het document alleen beschikbaar voor staatshoofden, ministers van Buitenlandse Zaken en
permanente vertegenwoordigers van het AU-hoofdkantoor, dat is gevestigd in Addis Ababa. Maar in 2018
moeten alle AU-ingezetenen over een electronisch paspoort kunnen beschikken. Voor het zover is zal er nog
een hoop moeten gebeuren, want 37 procent van de mensen in Sub-Sahara Afrika heeft geen
identiteitspapieren, een voorwaarde voor het verkrijgen van een paspoort.
De invoering van het e-paspoort is onderdeel van Agenda 2063, een plan om zelfredzaamheid en solidariteit
op het continent te versterken door de krachten te bundelen. Mobilisering van de omvangrijke hulpbronnen
zal Afrika tot een mondiale speler moeten maken.
Lees hier meer - Foto: Embassy of Equatorial Guinea
http://www.360magazine.nl/politiek/5372/een-paspoort-voor-54-afrikaanse-landen

Is de grote financiele ineenstorting begonnen?
We weten dat de huidige financieel/economische systemen met kunst
en vliegwerk bij elkaar worden gehouden.
Maar, door een al dan niet toevallige serie gebeurtenissen lijkt het alsof
de grote financiële ineenstorting misschien al is begonnen.
Voor de trouwe lezers van deze website zou een dergelijke mededeling
niet als een verrassing moeten komen. Al jarenlang schrijven wij dat het
moment waarop het huidige systeem met een enorme dreun in elkaar
zal storten dichterbij komt.
Tot nu toe hebben de centrale tovenaars, ook wel centrale bankiers genoemd, met hun gelddrukpersen de
zaak nog in de lucht kunnen houden. Wat zij echter niet kunnen, hoe graag ze dat misschien ook zouden
willen, is de wereldwijde economie weer op gang krijgen.
En daar zit de kern van de huidige situatie. Alles wordt "gestimuleerd" door centrale banken, maar de
werkelijke economie loopt wereldwijd steeds verder achteruit.
Wat je dan nodig hebt om de zaak in elkaar te (laten) storten, is een aanleiding.
Voor wat er nu gebeurt, krijgt Brexit over het algemeen de schuld, maar het is niet specifiek dát wat
problemen veroorzaakt, het kan een willekeurige aanleiding zijn die ervoor zorgt dat er ergens enkele
dominostenen zullen omvallen en de rest tot geschiedenis maken.
Iedere gebeurtenis in de wereld kan aanleiding zijn om de eerste dominostenen te laten omvallen.
Het kan heel goed de situatie zijn rondom de failliete Italiaanse banken die nu opeens in de schijnwerpers
staat. De aandelen van een aantal van deze banken zijn de afgelopen dagen zo snel gedaald dat de handel
in bepaalde bankaandelen werd stilgelegd.
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De derde grootste bank van Italië is Banca Monte dei Paschi Siena (BMPS). In juli 2007 stond dit aandeel
nog op 93 euro. Sinds die tijd heeft het 99,7 procent aan waarde verloren en staat nu bijna op nul.
De Italiaanse overheid heeft ingegrepen en een verbod ingesteld op short selling van BMPS aandelen. Met
andere woorden, verboden erop te gokken dat dit aandeel nog verder gaat zakken en daarop verdienen.
Dit is echter slechts één van de vele Italiaanse banken die zwaar in
de problemen zit. In totaal bezitten deze banken iets minder dan 400
miljard euro aan leningen die nooit terug betaald zullen worden.
Het wordt een verhaal van de ene bank is gered en de volgende
staat alweer op de stoep.
Naast de Italiaanse bankenchaos is er nog een heel groot gevaar
(en ja, dit superlatief is op z'n plaats hier) en dat zit bij onze
oosterburen.
Het betreft de bij ons inmiddels welbekende Deutsche Bank. De bank waarvan het koersverloop van de
aandelen akelig nauwkeurig overeenkomt met die van Lehman Brothers in 2008. De bank die omviel en
waarmee de vorige crisis begon en at te zien is op de onderstaande grafiek.
Als de trend zich voortzet zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we allemaal het saldo op onze
bankrekeningen vaarwel kussen.
Misschien hebben we in Duitsland te maken met de befaamde kat
met negen levens. (redactie: Nee, niet die in Ierland die in de pub zit
te complotten, dat is een andere.
Maar, de echte crisis zal waarschijnlijk beginnen net zoals in
2008, met onroerend goed.
Terwijl alle ogen gericht zijn op van alles en nog wat, vinden er in de
achtergrond een aantal rampen plaats en wel in de Engelse
onroerend goed sector.
Daar doet zich een situatie voor die akelig veel overeenkomsten vertoont met de in 2008 ter ziele gegane
Amerikaanse bank Bear Stearns.
Twee onroerend goed investeringsfondsen van Bear Stearns werden toen eerst bevroren en later
geliquideerd en daarmee werd eigenlijk de onroerend goed bubbel in Amerika pas goed blootgelegd.
Precies hetzelfde gebeurt nu in Engeland.
Er zijn inmiddels al drie grote onroerend goed investeringsfondsen in Engeland die voor 12 miljard dollar aan
investeringen hebben bevroren.
Het gaat hierbij om UK’s Standard Life, Aviva en M&G. De reden is dat na de Brexit uitslag talloze beleggers
hun geld terug wilden halen uit de fondsen. Dan ontstaat er een soort bankrun om die fondsen die natuurlijk
nooit geld genoeg in kas hebben om iedereen ter plekke te kunnen uitbetalen.
Op het volgende plaatje zie je wat er gebeurde met de aandelen van
Engelse onroerend goed fondsen.
Dit soort dingen gaat natuurlijk, net zoals in 2007/2008, een
sneeuwbaleffect veroorzaken. De fondsen worden gedwongen om
snel hun onroerend goed te verkopen, wat betekent dat de prijzen
zullen kelderen. Beleggers gaan harder drammen omdat ze in
paniek raken enzovoorts. Niet bekend is hoe dit zich precies verder
zal gaan ontwikkelen, maar het lijkt ons dat de ingrediënten voor de
“perfect storm” meer dan aanwezig zijn.
Toen deze website eind vorig jaar een prijs won voor het correct voorspellen van de goudprijs op 31
december, gaven wij onze lezers een gratis tip.
Dat was het volgende:
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig
is om ook eens te kijken naar andere vormen van beleggen in plaats
van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het
nieuwe jaar om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat
niet voor niets soms “de beste aankoop van de eeuw” wordt
genoemd.
Mensen die onze raad hebben opgevolgd, kunnen zich in de handen
wrijven. Helaas hebben wij zelf wegens gebrek aan middelen niet
mee kunnen doen, maar wij feliciteren iedereen die het wel heeft
kunnen doen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10862:is-de-grote-financieleineenstorting-begonnen&catid=15:financieel&Itemid=28
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Dissidente ‘katholieken’ verwelkomen uitspraken Bergoglio over homoseksuelen
DOOR CRUSADER OP 28/06/2016
Media van over heel de wereld geven verslag over Bergoglio’s
oproep voor christenen om zich te verontschuldigen en vergiffenis
te vragen tegenover homoseksuelen. Zijn uitspraken kwamen net
op de eerste verjaardag van de legalisatie van het homohuwelijk in
de VS.
Bergoglio citeerde selectief de Catechismus, waarbij hij gelijk welde
vermelding van problemen met seksuele daden van homoseksuelen
achterwege liet. Hij herhaalde ook de nu beroemde uitspraak ‘Wie
ben ik om te oordelen’, die geresulteerd heeft in massale verwarring
de afgelopen drie jaar. Deze keer zei hij: “Het probleem is een
persoon die in een omstandigheid leeft, die de goede wil heeft en
die God zoekt, wie zijn wij dan om te oordelen?”
Bergoglio nam ook even het woord ‘veroordelen’ in de mond, maar
dan weer op een sluwe manier: “Iemand kan veroordelen, maar niet
voor theologische redenen, maar voor redenen van politieke
aard… Sommige
manifestaties
zijn
een
beetje
te
aanstootgevend voor anderen, nietwaar?“, waarbij hij duidelijk
verwees naar de ‘gay pride parades’.
Lof van dissidente katholieken
Francis DeBernard, uitvoerend directeur van New Ways Ministry,
een dissidente groep, die vroeger door het Vaticaan werd
veroordeeld, verheugde zich over Bergoglio’s uitspraken, en
noemde ze een “immense zegen van genezing”. Hij zei dat hij
uitkijkt naar een “serieuze herevaluatie van de kerkelijke
afkeuring van toegewijde seksuele relaties van lesbische,
biseksuele en homoseksuele koppels.”
“Geen paus heeft meer verwelkomende woorden gesproken tot
LHBT (Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender) mensen gesproken, dan toen paus Franciscus zijn aanbeveling
meegaf dat de Kerk – inderdaad, alle christenen – zich zouden
moeten verontschuldigen voor de schade die religieuze tradities
veroorzaakt hebben tegenover LHBT-mensen,” zo zei
DeBernardo. “De verklaring van de paus was eenvoudig, maar
krachtig, en het kwam zo gemakkelijk van zijn lippen.”
Een andere dissidente groep, DignityUSA, prees de opmerkingen
van Bergoglio als een “zeer belangrijke stap in het genezen van
de relatie tussen de Katholieke Kerk en LHBTmensen.” Uitvoerend directeur van DignityUSA, Marianne DuddyBurke, zei dat haar groep nu veranderingen eist aan de
Catechismus. “De stellige erkenning door de paus dat de
Kerkelijke Leer en praktijk enorme schade hebben toegebracht
aan LHBT-mensen door de eeuwen heen – dat leidde tot vormen
van kwaad zoals geweld, verdrukking, zelfhaat, de scheuring van
families, jeugddakloosheid en zelfmoord – is essentieel.”
Michael Sean Winters van ‘National Catholic Reporter‘, loofde de
opmerkingen van Bergoglio en maakte van de gelegenheid gebruik
om de getrouwe bisschoppen te beledigen. “Ik vrees dat gelijk
welke angst en haat sommige kerkleiders voelen tegenover de
homogemeenschap, zoals de moordenaar in Orlando, het versterkt
wordt door een stuk zelfhaat… misschien is het een toeval dat de luidste stemmen die de
homogemeenschap tegenwerken, komen van die prelaten die het meest vast hangen aan het zich
kleden in kant en verwaterde zijde, zoals diegenen die de traditionele Latijnse Mis aanhangen.”
Call to Action noemde de woorden van Bergoglio “wijs” en ziet ze als “een verwelkomend en bemoedigend
teken.” Ryan Hoffmann, co-uitvoerend directeur, riep de kerk op om te handelenen “leer en praktijk te
hervormen.”
Bron: LifeSiteNews
https://restkerk.net/2016/06/28/dissidente-katholieken-verwelkomen-uitspraken-bergoglio-overhomoseksuelen/
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CNN bericht over snelle vorming Europese Superstaat, fel verzet uit Polen
‘Heel Europa straks in één land verenigd, geregeerd door Nazi-achtige dictatuur die geen uittredingen meer
zal toestaan’ – ‘Technocracy Rising’: Marxistische werelddictatuur, ontdaan van het Bijbelse christendom, in
vorming - Oost Europa wijst Frans-Duitse plannen voor Europese eenwording resoluut van de hand
Frankrijk en Duitsland willen het Brexit aangrijpen om de EU zo snel
mogelijk om te vormen tot een totalitair geregeerde, Sovjet-achtige
dictatuur, waarin de nationale parlementen alleen nog maar bestaan
om de schijn van democratie hoog te houden.
In de media wordt er nauwelijks ruchtbaarheid gegeven, en dat komt
omdat slechts een kleine minderheid van de Europeanen hier
voorstander van is: een federale Europese Superstaat, waarin vrijwel
alle macht in Brussel is geconcentreerd, en de nationale parlementen
feitelijk overbodig zullen zijn geworden. CNN bericht dat de gevestigde
orde in Brussel, Berlijn en Parijs het Brexit wil aangrijpen om zo snel mogelijk zo’n ‘Verenigde Staten van
Europa’ te vormen, te beginnen met de oprichting van een EU-leger. Uit Polen en Tsjechië komt echter nu al
fel verzet tegen dit Duits-Franse streven.
‘CNN promoot het globalistische plan voor een Europese superstaat door heel Europa in één land te
verenigen, dat geregeerd zal worden door ongekozen technocraten, wat heel veel lijkt op Adolf Hitlers
heerschappij over Europa in het vroege stadium van de Tweede Wereldoorlog,’ schrijft Infowars journalist Kit
Daniels. ‘De EU lidstaten zal het niet worden toegestaan om deze Nazi-achtige dictatuur te verlaten.’
‘Alle EU lidstaten moeten opgaan in één land’
De Amerikaanse nieuwszender sleepte voormalig Amerikaans ambassadeur in Irak Christopher Hill voor de
camera, die een vurig pleidooi hield voor een totale machtsovername van de soevereine Europese landen
door de EU. Van Duitsland en Nederland tot aan Italië en Griekenland – alle lidstaten moeten volgens hem
opgaan in één land. ‘Wat meerdere regeringslagen kunnen wellicht net de boterberg managen, maar zijn
nauwelijks geschikt voor het maken van besluiten over bijvoorbeeld wapens.’
CNN voorspelde dat de Britten wel eens jarenlang ‘in chaos’ terecht kunnen komen nu ze de EU gaan
verlaten. Ook de buurlanden ‘zullen eronder lijden’. Wat de zender zoals alle Westerse media verzweeg is
dat de Britten nooit hebben kunnen stemmen of ze überhaupt wel lid van de bureaucratische EU wilden
worden.
Volgens Daniels was het complete interview bedoelt om zoveel mogelijk mensen te conditioneren met het
idee dat een Europese Superstaat een goed idee is. Hij wijst daarbij op Adolf Hitler, die op het toppunt van
de Nazi macht in 1942 hetzelfde bewerkstelligde, en net als de EU ongekozen technocraten op de
machtigste posities plaatste.
In versneld tempo naar federaal Europa met grenzen-loze immigratie
De Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken besloten vrijwel onmiddellijk na het Brexit dat die
federale superstaat er gaat komen. Ze stelden daar zelfs een soort ‘ultimatum’ voor. Een van de eerste
stappen is de vorming van een EU-leger, waar we op 24 juni nog over berichtten. Brussel is eveneens al ver
gevorderd met de samenvoeging van de verschillende justitiële systemen en centrale banken.
De technocratische Europese politici, waaronder ook premier Mark Rutte, zullen na het Brexit extra haast
maken met het vernietigen van de laatste resten soevereiniteit van onze landen. Rutte zal dat op zijn
inmiddels beruchte wijze doen: tegen het volk ‘A’ zeggen en beloven, maar ‘B’ of ‘C’ doen, en ondertussen
blijven beweren dat dit toch wel degelijk ‘A’ is. Vermoedelijk hoopt hij straks op een leuke positie in de
toekomstige Europese Superregering. Hij beschikt in ieder geval over alle benodigde ‘kwaliteiten’.
Ook allerlei van subsidies en giften afhankelijke organisaties stellen zich achter dit streven naar een
grenzen-loos Europa op. Meer dan 100 NGO’s willen dat de EU de poorten van Europa volledig opent voor
de onbeperkte komst van immigranten uit het Midden Oosten en Afrika (2). Zoals we al vaker schreven
houdt men in Brussel rekening met de komst van zeker 70 miljoen moslims naar de EU. De Italiaanse media
schrijven echter al over honderden miljoenen.
Technocracy Rising: Marxistische werelddictatuur, ontdaan van het christendom
Auteur Patrick M. Wood schreef in zijn boek ‘Technocracy Rising’ dat tal van academici en sociale- en
politieke activisten zich hebben verenigd in het streven naar de verwerping van de vrije markteconomie in
Europa, de socialistische herverdeling van de welvaart, het nationaliseren van industrie en bedrijven, een
historische en maatschappelijke ‘evolutie’ naar volledig met elkaar vermengde landen, volken en culturen, en
de uitsluiting van het Bijbelse christendom uit dit toekomstige Marxistische ‘Utopia’ waar de EU in
omgevormd moet worden.
Het behoeft geen uitleg dat bekende kopstukken zoals Bill Gates, George Soros, de politieke elite in
Washington en Brussel, en zeker ook paus Franciscus, zich al jaren inzetten om deze door een zeer klein
clubje geregeerde totalitaire dictatuur, die later zelfs een soort wereldregering moet worden, binnen
afzienbare tijd te realiseren, vooral nu er onder de gewone bevolking steeds meer verzet tegen komt. (1)
Oost Europa wijst Frans-Duitse plannen voor eenwording resoluut af
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Maar ook de meeste Oost Europese regeringen zien de plannen van Berlijn, Brussel en Parijs niet zitten. De
Poolse premier Beata Szydho wijst het Frans-Duitse leiderschap naar een snellere en sterkere integratie van
de EU af. ‘Wij zeggen: nee, deze weg kunnen wij niet verder begaan.’ Ze vindt zelfs dat de EU ‘nieuwe
gezichten, een nieuwe visie en een nieuw concept’ nodig heeft.
Op de EU-top die vandaag in Brussel begint gaan de Polen dan ook enkele ‘radicale’ voorstellen doen, zoals
het verplaatsten van de macht van de ongekozen Europese Commissie naar de Europese Raad, dus de
gezamenlijke regeringsleiders van de lidstaten. Jaroslav Kaczynski, voorzitter van de Poolse regeringspartij
PiS, eist dat het ‘fatale principe dat er meer Europa moet komen als iets niet functioneert, moet worden
opgegeven.’ Kaczynski wil dat Europa terugkeert naar een ‘basis van naties, van nationale staten’.
Ook de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomir Zaoralek zei dat het ‘geen zin heeft over
snelle of overhaaste integratie te spreken’. Dat zou in zijn ogen ‘een dom antwoord’ op het Brexit zijn.
Xander - (1) Infowars, (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/CNN-bericht-over-snelle-vorming-Europese-Superstaat-felverzet-uit-Polen
Pas op voor het grote “Green Screen ” bedrog !!
Geplaatst door Rene's Wereld
“De media is de meest krachtige macht in deze wereld. Ze hebben
de macht om het onschuldige schuldig te maken en het schuldige
onschuldig te maken. En dat is de ultieme macht omdat zij de
hersenen van de massa controleren.” – Malcolm X
De media heeft zeer veel invloed op ons en ons hele bestaan. We
laten ons in alles leiden door wat we via de TV en andere media tot
ons krijgen. Het beeld wat wij hebben van de wereld is voor de
meeste mensen dan ook geheel afhankelijk van wat zij via deze
media elke dag voorgeschoteld krijgen. Als echter alles waar en
oprecht was wat de media ons brengt zou het allemaal prima zijn.
Maar wat als wat je elke dag ziet op TV nu eens gemanipuleerd is en geen afspiegeling is van de
werkelijkheid. Dan zou je toch heel anders aankijken tegen programma’s als het NOS journaal en andere
actualiteiten programma’s. Nu in de onderstaande video kun je zien wat er mogelijk is met beeldmanipulatie
door gebruik te maken van het “green screen”, een techniek die al heel lang gebruikt wordt om beelden
samen te voegen en de indruk te wekken dat personen zich ergens anders bevinden dan in een studio.
Het grote gevaar zit er in dat deze techniek nu zo geperfectioneerd is dat je als kijker niet meer kunt zien of
het echt is wat je waarneemt. Hierdoor kan de media je in principe alles voorschotelen wat ze willen en je
daardoor een compleet scheef beeld van de werkelijkheid geven.
Dus wees op je hoede en wees waakzaam en neem dus nooit meer klakkeloos de informatie aan als
waarheid als je wordt gepresenteerd. https://youtu.be/c9cDUpLYkkA
Bron: Beware – The Green Screen Deception AnonHQ
https://renes-wereld.nl/author/reneswereld/

Fraude met contactloze bankkaarten!
Bij verschillende banken kan je sinds maart vorig jaar bank kaarten
krijgen waarmee je contactloos kan betalen. Je herkent zo'n kaart
aan de radiogolfjes die er op afgebeeld staan. Dit betekent dat je
betalingen kan doen zonder dat je uw kaart effectief in een card
reader moet stoppen. Bedragen onder de 50 euro kunnen
ongeoorloofd zonder PIN code van de kaart gehaald worden. Dit is
een functionaliteit die ook bij creditkaarten zoals Visa mogelijk is.
In onderstaand filmpje is te zien hoe een voorbijganger ongemerkt
duizenden euro's van je rekening kan halen. klik op de link
https://youtu.be/J-UlwW9gPuU.
Wij raden u aan om thuis het filmpje eens op uw gemak te bekijken, zdd je ook kan zien hoe je jezelf kan
beschermen tegen deze fraude praktijken waarmee je privé geconfronteerd zou kunnen worden.
In Nederland staat men al wat verder in het algemeen gebruik van deze betaalmogelijkheid, maar in België
is de intrede ervan dus ook bezig.
Een van de kaarten die voor 99,99 % de gegevens op RFID devices beschermt is de SkimBlocker. De
SkimBlocker is een proffessionele antiskim kaart die een hogere beveiligingsniveau heeft dat vele
goedkopere oplossingen. Meer info vindt u op www.skimblocker.eu
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Obama, Merkel, EU en NAVO bereiden sabotage van Brexit voor
Groot Brittannië officieel uit EU, maar blijft de facto gewoon lid – Barack Obama wijst zijn vazal Angela
Merkel aan om operatie te leiden – Al in 8 lidstaten roep om referendum over EU
Links: George Osborne, de nummer 2 van de Conservatieven, zou
Obama’s en Merkels beoogde opvolger zijn die Groot Brittannië aan
Brussel gebonden moet houden. Rechts: De Duitse president Joachim
Gauck verklaarde vorige week dat ‘niet de elite, maar de bevolking het
probleem is’.
Achter de schermen werken het Witte Huis, de NAVO, de EU en de
Duitse bondskanselier Angela Merkel druk aan een plan het Brexit te
saboteren en Groot Brittannië bij Europa te houden. Tegelijk moet de
‘Trans-Atlantische as’ met de VS in stand worden houden. Dit plan is afkomstig van de Amerikaanse
Nationale Veiligheidsraad, die het Verenigde Koninkrijk ook zonder EU-lidmaatschap strak aan Europa en de
NAVO wil binden. Daarvoor gaat de gevestigde orde in Berlijn, Londen en Washington alles op alles zetten
om te voorkomen dat euroscepticus Boris Johnson de volgende premier wordt. In plaats daarvan moet er
een pro-Europese stroman komen, die ervoor gaat zorgen dat het land weliswaar niet officieel, maar de facto
gewoon lid van de EU blijft.
Democratie, daar lacht men in de genoemde regeringssteden al jaren spottend om, vooral omdat de meeste
Europeanen en Amerikanen nog steeds geloven dat het in hun land en op hun continent nog bestaat. Dat
een meerderheid van de Britten uit de EU wil treden is in hun ogen dan ook niet meer dan een vervelende
horde op de weg naar een federale Europese Superstaat, die op de lange termijn zelfs moet samengaan in
een Unie met Noord Amerika.
De opvolger van premier David Cameron, die zijn conclusies trok uit het voor hem verloren referendum en
zijn aftreden aankondigde, mag daarom beslist niet zijn tegenstrever Boris Johnson worden, die de
afgelopen weken fel campagne voerde voor het ‘Leave’ kamp. In plaats van hem willen de ‘Transatlantisten’
iemand aanstellen die de ‘consensus’ zoekt en de ‘Britten met elkaar kan verzoenen’. Hij of zij moet de
onderhandelingen over het Brexit gaan voeren en afronden.
EU gaat afspraken en verdragen enkel anders noemen
Ondertussen gaat de EU op zijn bekende misleidende wijze de bestaande verdragen voor de Britten
vervangen door vrijwel identieke regels en afspraken. Net zoals het Verdrag van Lissabon enkel een andere
naam was voor de door de Fransen, Nederlanders en Ieren afgewezen Europese Grondwet, zo zal het EUlidmaatschap van Groot Brittannië simpelweg anders worden genoemd. Op papier en in de realiteit zal er
echter nauwelijks iets veranderen, zullen de Britten met enige aanpassingen gewoon deel blijven uitmaken
van de Europese binnenmarkt, en zal Brussel ook aan de overkant van Het Kanaal de scepter blijven
zwaaien.
Obama zet volgzame vazal Merkel in
President Obama heeft zijn immer volgzame Europese vazal Angela Merkel aangewezen om de sabotageoperatie binnen de EU te leiden, en George Osborne, de nummer 2 van de regering, naar voren te schuiven
als de nieuwe Britse premier die het in Londen voor hen moet gaan doen. ER-president Donald Tusk heeft
op 29 juni de Europese Raad bijeen geroepen, om samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens
Stoltenberg, deze plannen te concretiseren. (1)
8 landen willen referendum, en anders... revoluties
Kortom: zoals we al vreesden, verandert er... niets. De globalistische elite gaat onverminderd verder met het
afbreken van alle grenzen, het compleet negeren van de wensen en het lot van de gewone man, en het
opnieuw vorm geven van de Westerse wereld naar hun ideaal-, maar ons schrikbeeld.
In 8 landen, te weten Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Finland, Hongarije, Portugal en Slowakije wordt
de roep om een referendum over de EU / euro echter steeds sterker (2). Legt men ook deze oproepen –of
de uitslagen van eventuele referenda- naast zich neer, dan lijken revoluties het enige wat het gewone volk
nog kan bevrijden uit de wurgende greep van een elite, die overduidelijk enkel zijn eigen belangen op het
oog heeft.
Duitse president: Niet elite, maar bevolking is het probleem
Zoals Bundespresident Joachim Gauck afgelopen week treffend de minachting die ‘onze’ leiders voor de
gewone man hebben, verwoordde: ‘Niet de elite, maar de bevolking is het probleem’ (3). Dat kwam één van
de grootste voorstanders van de massale immigratie van miljoenen moslims en de creatie van een Europese
Superstaat bij een bezoek aan het dorpje Sebnitz -bepaald niet voor het eerst- op massaal boegeroep en
‘volksverrader!’ kreten te staan (4).
Xander - (1) Voltaire Net ; (2) Infowars ; (3) YouTube / Infowars ; (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ;
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Obama-Merkel-EU-en-NAVO-bereiden-sabotage-van-Brexitvoor
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Stop alsjeblieft onmiddellijk met de Postcode Loterij (video)
In onze wereld, waar zo bijna niets is wat het lijkt, wordt het
Amerikaanse volk voorgehouden dat ze kunnen kiezen uit twee
kandidaten.
De keuze is uit niets anders dan Zionistische lakeien waarvan er
één ook nog eens de zakken loopt te vullen dankzij de domme
Nederlandse burger.
Hoe groter de leugens, des te gemakkelijker worden deze door de
grote massa geaccepteerd; Hitler begreep dat al.
Zo is er dit jaar de show in Amerika over wie de volgende president
van het land mag gaan worden. Het is ook inderdaad niets meer
dan een show, want beide kandidaten komen uit precies hetzelfde
kamp en zijn niets anders dan Zionisten.
Er wordt wel gezegd dat de enige goede kwaliteit van Trump is dat
hij niet Hillary is.
Wat nog steeds niet veel mensen schijnen te beseffen, is dat die
twee veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze verschillen.
En één ding waarbij dit heel duidelijk naar voren komt, is hun ziekmakende steun voor alles wat Israël doet.
at alleen al zou een reden moeten zijn om met een grote boog om deze twee heen te lopen.
Beiden hebben ze ook volkomen maling aan het lot van de Palestijnen.
Hillary steunt onbeperkte uitbreiding van de illegale nederzettingen, terwijl ze publiekelijk iets anders
verkondigt. Ze wil geen vrede met de Palestijnen, terwijl ze net doet alsof dit haar doel is en ze is fel tegen
een onafhankelijke Palestijnse staat, terwijl ze openlijk doet alsof ze dit nastreeft.
Met Trump is het zo ongeveer hetzelfde verhaal. Eenzijdig pro Israël, anti Palestijnen en heel duidelijk over
zijn standpunten zoals bleek uit het interview dat zijn adviseur op dit gebied, David Friedman, gaf aan de
Israëlische krant Haaretz.
Als hij president wordt, zal hij de illegale annexatie van de Westoever door Israël steunen, waarbij hij het
vormen van een onafhankelijke Palestijnse staat zal verwerpen als zijnde een gevaar voor de nationale
veiligheid, volgens Friedman. Mocht Trump winnen, zal Friedman de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in
Israël worden.
Ook hier wordt voor het oog van de wereld verkondigd dat hij vrede wil, wat onmiddellijk weer wordt
ondermijnd door het steunen van onbeperkte illegale nederzettingen op land dat van de Palestijnen wordt
gestolen.
Via Friedman zegt Trump letterlijk dat Israël moet doen wat ze willen en wat ze ook besluiten, op de steun
van Donald kunnen ze rekenen.
De Palestijnen zijn in de ogen van zowel Clinton als Trump niet belangrijk; dat wat de Zionisten willen, is ook
hún belang.
De rechten van de Palestijnen en wat ze nodig hebben, komt al helemaal niet in hun gedachten op. Dan
heeft Trump bovendien ook nog de moed om te zeggen dat Israël vrede wil.
Zowel Amerika als Israël hebben gefingeerde vijanden nodig om te kunnen blijven bestaan. Ze hebben
confrontatie nodig, instabiliteit en door de staat gesteund terrorisme om hun imperialistische agenda te
bevorderen.
Welke van de twee Zionistische trekpoppen ook uiteindelijk in het Witte Huis terecht zal komen, het maakt
voor de Palestijnen weinig uit. Zij zullen hun resterende stukken land verliezen en zal er in de
geschiedenisboeken misschien staan dat er ooit een Palestijns volk op aarde leefde.
Wat criminele activiteiten van de twee betreft, spant Hillary waarschijnlijk de kroon. Samen met echtgenoot
Bill loopt er een lang spoor van lijken overal waar zij verschijnen en fraude hoort bij hun dagelijks leven.
Eén van de werktuigen voor die fraude is de beruchte Clinton Foundation. De pot van de familie Clinton,
waar eenieder die iets van Hillary en Bill voor elkaar wil krijgen, grote sommen geld in stort, pardon doneert.
Vorige maand is het onderzoek bekendgemaakt van een bekende klokkenluider en Wall Street analist,
Charles Ortel.
Hij was degene die financiële onregelmatigheden bij bedrijven zoals General Electric en AIG aan het licht
bracht.
Zijn eindconclusie over de Clinton Foundation is dat het een regelrecht fraudevehikel is, ter verrijking van de
Clinton familie. Ortel is maar liefst 15 maanden bezig geweest met dit onderzoek en heeft alle financiële
transacties onder de loep genomen.
In 2009 werd Charles Ortel door The Sunday Times in Londen omschreven als één van de beste financiële
analisten op aarde.
Dus, als deze man zegt dat de Clinton Foundation niets anders is dan een fraudevehikel is het verstandig
om te luisteren. Ortel zegt onder andere dat er geen bal van klopt wat de Clintons aangeven te hebben
ontvangen van donoren en wat die donateuren zelf zeggen dat ze hebben gedoneerd aan deze fraude.
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Daarom is het zaak dat iedere Nederlander die zijn of haar hart op de juiste plaats heeft onmiddellijk stopt
met alles was met Postcode Loterij te maken heeft.
Deze organisatie gebruikt namelijk het geld van nietsvermoedende Nederlandse burgers om de pot van
Hillary en Bill nog wat verder te spekken. Niet alleen de pot van de Clintons overigens.
Hoe halen ze het in hun hoofd?
Dit is wat er op hun website staat:
De Clinton Foundation wordt sinds 2005 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de
samenwerking ontving de organisatie 24,1 miljoen euro van de loterij.
Bij Xander Niews verwoorden ze het zo:
De Nationale Postcode Loterij ‘winnen’, en niet eens in Nederland wonen. Dat kan alleen de Clintons
‘overkomen’.
Voor of tijdens haar ministerschap kreeg ze tevens miljoenendonaties uit Kazachstan en China. De Clinton
Foundation kwam begin 2015 onder vuur te liggen omdat Hillary als minister miljoenengiften van
verschillende buitenlandse regeringen had geaccepteerd. Conservatieve politici twijfelden er toen al aan of
de Clinton Foundation nu wel een liefdadigheidsinstelling is, of dat het inderdaad een dekmantel voor de
Clintons is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hun eigen gewin en politieke ambities.
Bedenk maar heel snel wat voor goeds je kunt doen met het geld dat je via de Postcode Loterij niet langer
aan de Clintons doneert.
Misschien geven aan een Stichting die opkomt voor het lot van de Palestijnen? Of een aapje dat eenzaam
wegkwijnt en wacht op haar dood aan een fijn thuis helpen?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10833:stop-alsjeblieft-onmiddellijkmet-de-postcode-loterij&catid=37:wereld&Itemid=50

Tien redenen voor Nexit
De oprichterslanden zijn bang dat hun EU uiteenvalt met de naderende verkiezingen in Duitsland, Frankrijk
en Nederland in 2017 waar juist de anti-EU partijen het goed doen.
Tien redenen voor onze uittreding uit de EU
1. De Europese Unie is een machtsconcentratie waarin de rol van de burger nog kleiner is dan op
nationaal niveau. Binnen de EU is niet het Europese Parlement de baas. Wetten komen tot stand op
initiatief van de Europese Commissie, die dit voorlegt aan de Raad van (vak)ministers die samen
met het Europese Parlement hierover tot overeenstemming moeten
komen.
2. De rijke elite profiteert van machtsconcentraties, in 1 dag verloren de
rijken meer dan 100 miljard na de Brexit.
3. Meer dan 50 jaar van EEG en EU heeft de burger weinig goeds
opgeleverd: meer armoede, werkloosheid.
4. Een op de vier Europeanen leeft in armoede.
5. Binnen de EU bepalen de grootste landen het beleid samen met de
multinationals. Het vrijhandelsverdrag TTIP wordt in het geheim door de
Europese Commissie en de VS bekokstoofd.Alle info over TTIP.
6. De EU is doorgeschoten want de Europese samenwerking gaat veel te ver terwijl het ook op een
minder vergaande manier mogelijk is. Kijk naar Noorwegen, Zwitserland die met andere Europese
landen nauw samenwerken door middel van verdragen.
7. De invoering van de Euro is een voorbeeld dat de EU steeds dictatorialer wordt(zie Griekenland)
8. Het ambtenaren apparaat van de EU dat pendelt tussen Brussel en Straatsburg verslindt miljarden.
9. De EU is ontstaan in 2005 tegen de wil van de Nederlandse en Franse bevolking die in referenda
hebben aangegeven tegen te zijn.
10. De lidstaten leveren steeds meer onafhankelijkheid in, steeds meer wordt geregeld in Brussel. De
Europese wetgeving beslaat meer dan 100.000 pagina’s.
11. De EU staat heel ver bij de burger vandaan. Zo weet bijvoorbeeld bijna niemand dat de EU geleid
wordt door 4 presidenten. Dat is de president van de Europese Raad Tusk, president van het
Europese Parlement Schulz, tijdelijk voorzitter Rutte en President Juncker van de Europese
Commissie.
Rob Vellekoop, 26 juni 2016
http://delangemars.nl/2016/06/26/tien-redenen-voor-nexit/
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Donor schenkt orgaan EN karaktertrekken…!
Het lijkt allemaal zo mooi, ‘een ander helpen als je zelf dood
bent’. Of: ‘Je organen leven door, ná je dood’.. Ook dit verhaal zit
echter totaal anders in elkaar dan het zo oppervlakkig lijkt..!
Het onderstaande artikel is gebaseerd op een wetenschappelijk
onderzoek; vandaar het nogal wetenschappelijke intro. Mocht je de
essentie van het verhaal willen lezen, ga dan door naar de
voorbeelden van ‘overgedragen karaktertrekken, gevoelens en
gedragingen, die genummerd in het artikel voorkomen. De reden
dat we de wetenschappelijke context hebben laten staan, is om de
WETENSCHAPPELIJKE ESSENTIE van het bericht te
onderbouwen. Veel is te doen om de term ‘hersendood’, die bedacht lijkt door artsen, om een vrijbrief te
hebben, te gaan snijden in het nog LEVENDE donorlichaam.
In het artikel van Door Frankema en Ger Lodewick () kun je lezen welke 20 keiharde argumenten ten
grondslag liggen aan de stelling, dat organen niet uit dode lichamen worden gehaald, maar uit LEVENDE
mensen. Maar er is natuurlijk nog een heftig facet, dat velen niet weten/kennen. En dat is de overdracht van
geheugen (incl. emoties en gedrag), die plaatsvindt, wanneer een zogenaamd ‘donororgaan’ in een lichaam
wordt geplaatst. Op basis van verklaringen van donorontvangers, is het onderstaande onderzoek uitgevoerd.
Het wordt tijd dat jij als lezer, hoe je ook tegenover orgaandonatie en -transplantatie staat op dit moment,
kennis neemt van deze informatie en op basis daarvan je conclusie rondom het sprookjesachtige fenomeen
‘Laat een orgaan doorleven, na je dood’ opnieuw trekt. Alleen al het in de doofpot stoppen van dit soort
informatie, betekent dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, ‘nattigheid’ voelen en dus dit onderwerp ernstig
uit de weg gaan.. En of dat terecht is, bepaal JIJ helemaal zélf.
‘Als je wilt weerleggen dat alle kraaien zwart zijn …..
is het genoeg om te bewijzen dat er ergens één witte kraai rondvliegt’.
William James, MD.
Orgaantransplantatie en cellulair geheugen
Donor schenkt orgaan EN karaktertrekken…!
2016 © deze versie WantToKnow.nl/be
(met dank aan Ger Lodewick)
originele auteurs:
Dr. Paul Pearsall (PhD) / Dr. Gary E. Schwartz (PhD) en Dr. Linda G. Russek (PhD)
Een stortvloed van persoonlijke verklaringen van zowel donoren als
donateurs laten zien dat de fysieke overdracht van een orgaan
méér is dan een fysiek proces..
Volgens dit onderzoek dat gehouden is onder patiënten die een
orgaantransplantatie hebben ondergaan, in het bijzonder een
harttransplantatie, is het niet ongewoon dat herinneringen,
gedragingen, voorkeuren en gewoonten van de donor worden
doorgegeven aan de ontvanger. Algemeen wordt aangenomen dat
kennis vergaren primair te maken heeft met het zenuwstelsel en
secundair met het immuunsysteem. Vandaar dat patiënten, waar een minder vitaal orgaan wordt
getransplanteerd, geen persoonsverandering zouden moeten ervaren die in lijn ligt met het karakter van een
donor die zij nooit hebben ontmoet.
Als er na de transplantatie een verandering in persoonlijkheid is waargenomen, wordt onder andere als
oorzaak genoemd het effect van immuniteitsverlagende medicatie, psychosociale spanningen, en de al
bestaande psychische stoornissen van de ontvangers (1,2,3). Maar de ‘Living Systems Theory’ stelt
overduidelijk dat alle levende cellen een functioneel ‘geheugen’ en ‘besluitvaardigheid’ subsysteem bevatten
(4). Bovendien verschaft de recentelijke integratie van de systeemtheorie met het concept energie (de
‘dynamische-energiegesteltheorie’ genaamd) de niet mis te verstane logica die leidt tot het aannemen dat
alle dynamische systemen informatie en energie opslaan op verschillende niveaus (5,6,7).
Ons lichaam zit vol met geheugenplaatsen, dat gebeurt niet alleen in de ‘heilige hersenen’…
Het methodisch geheugenmechanische verschaft een geloofwaardige verklaring voor het langzaam
opkomen van nieuwe systematische eigenschappen door steeds opnieuw onderlinge feedback te geven
(bijvoorbeeld de non-lineaire circulatie van informatie en energie die de voortdurende communicatie over en
weer weerspiegelt van de verschillende delen in een ingewikkeld dynamisch netwerk). Terugkerende
feedback-cycli komen voor in alle atomaire, moleculaire en cellulaire systemen.
Vandaar, dat men in deze systemen aanwijzingen zou moeten kunnen vinden voor atomair, moleculair en
cellulair systematisch geheugen. Het systematische geheugen mechanisme is in relatie gebracht met een
verscheidenheid van controversiële en schijnbaar niet ter zake doende observaties in de complementaire en
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alternatieve geneeskunde, inclusief homeopathie (8). Het doet ook nieuwe voorspellingen. Een daarvan is
dat gevoelige ontvangers nieuwe facetten van het persoonlijke verleden van de donor kunnen ervaren die
liggen opgeslagen in het getransplanteerde weefsel.
In 1997 werd ‘A Change of Heart’ gepubliceerd.
Een boek dat de duidelijke persoonsverandering beschrijft, beleefd door
Claire Sylvia (9). Sylvia ontving een hart en longtransplantatie in het Yale –
New Haven Hospital in 1988. Ze meldde dat ze had gemerkt dat
verscheidende attitudes, gewoonten en smaak waren veranderd na haar
operatie. Ze had een niet te verklaren trek in voedsel waar ze vooraf niet
naar taalde. Bijvoorbeeld, hoewel ze danser en choreograaf was en bewust
met haar gezondheid omging had ze, toen ze het ziekenhuis verliet, een
onbeheersbare drang om naar een Kentucky Fried Chicken zaak te gaan
en daar kip nuggets te bestellen, iets wat ze nooit at.
Sylvia voelde zich aangetrokken tot koele kleuren en kleedde zich niet
langer in helder rood en oranje waar ze eerder de voorkeur aan gaf. Ze
begon zich agressief en impulsief te gedragen, gedrag dat niet bij haar
karakter paste maar dat in overeenstemming met de persoonlijkheid van
haar donor was. Interessant detail, half opgegeten Kentuky Fried Chicken
nuggets werden gevonden in de jas van de jongeman (haar donor) toen hij
verongelukte.
Meningen over de aannemelijkheid van het bestaan van cellulair geheugen
werden verzameld door William Novak, de co auteur van het boek. Pearsall
stelde dat de immuun verlagende medicatie ervoor zou kunnen zorgen dat de patiënten minder duidelijk het
cellulaire geheugen registreren dat ligt opgeslagen in de getransplanteerde organen. (geciteerd in 9 en meer
uitgebreid in 10). Russek stelden dat het afstotingsproces niet alleen zijn weerslag zou kunnen hebben op
het afstoten van het materiaal dat in de cellen zit maar ook op de systematische informatie en energie die ligt
opgeslagen binnen in de cellen. (Geciteerd in 9, uitgebreid in 7,8).
Sylvia was uniek omdat ze een grote hoeveelheid nieuw weefsel heeft ontvangen (hart en longen), ze was
zich bewust van haar gezondheid en ze was emotioneel open en gevoelig. Schwartz en Russek stelden dat
Claire Sylvia wel eens die ‘witte kraai’ zou kunnen zijn van het cellulair systematisch geheugen (7).
‘Als je wilt weerleggen dat alle kraaien zwart zijn …..
is het genoeg om te bewijzen dat er ergens één witte kraai rondvliegt’.
William James, MD.
De 10 Cases
Dít artikel meldt belangrijke observaties van 10 gevallen die illustratief zijn voor getransplanteerde
ontvangers die open stonden voor het delen van ervaringen van persoonsveranderingen volgend op hun
operaties en die in overeenstemming zijn met de voorspelling over systematisch geheugen. Om de privacy
te beschermen van de familieleden van de donoren en de ontvangers en hun families, artsen en
ziekenhuizen te beschermen wordt verwezen naar de donoren en de ontvangers met een nummer, behalve
als in de tekst hun voornaam werd genoemd door familieleden of vrienden. Alle ontvangers en familieleden
of vrienden van de donoren zijn geïnterviewd door Pearsall en op band gezet. De teksten zijn onderzocht
door Schwartz en Russek en geselecteerd om in het rapport te verwerken.
– Case 1 –
De donor was een 18 jarige jongen, omgekomen bij een auto ongeluk. De ontvanger was een meisje van 18
jaar waarbij men endocarditis, met als gevolg hartfalen, had vastgesteld.
De vader van de donor, een psychiater, zei:
“Mijn zoon schreef altijd gedichten. Na zijn dood hebben we meer
dan een jaar gewacht met het opruimen van zijn kamer. We vonden
een gedichtenbundel die hij ons nooit had laten zien, en we hebben
het ook nooit aan iemand verteld. Een van die gedichten heeft ons
geestelijk en emotioneel diep geraakt. Het ging over het zien van
zijn eigen plotselinge dood. Hij was ook muzikant, en we vonden
een liedje dat hij ‘Danny, Mijn Hart Is Van Jou’ had genoemd – de
woorden gingen over hoe mijn zoon voelde dat hij was voorbestemd
om te sterven en zijn hart aan iemand te geven. Hij had besloten
zijn organen beschikbaar te stellen voor donatie toen hij 12 jaar
was. Wij vonden dat best sterk, maar we dachten dat er op school
over was gesproken. Toen we zijn ontvanger ontmoetten, waren we
zo … we begrepen eigenlijk niet wat het inhield. We weten het nu
nog niet. We weten het gewoon niet.”
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De ontvanger vertelde:
“Toen ze mij de foto’s van hun zoon lieten zien, kende ik hem meteen. Ik zou hem overal herkend hebben.
Hij is in mij. Ik weet dat hij binnenin mij zit en dat hij verliefd op me is. Hij was altijd mijn aanbidder, misschien
ergens in een andere tijd. Hoe kon hij anders weten, jaren voordat hij stierf, dat hij zou sterven en zijn hart
aan mij zou geven? Hoe kon hij weten dat ik Danny heet? En ook, toen men mij wat van zijn muziek liet
horen, kon ik de zinnen van zijn liedjes zo afmaken. Eerst kon ik niet spelen, maar na mijn transplantatie
begon ik van muziek te houden. Ik voelde het in mijn hart. Mijn hart moest muziek maken. Ik vertelde mijn
moeder dat ik gitaarles wilde gaan nemen, hetzelfde instrument dat Paul (de donor) had gespeeld. Zijn
liedjes zitten binnenin mij. Ik voel het heel vaak ’s nachts en het lijkt alsof Paul mij een serenade brengt.”
De vader van de ontvanger vertelde:
“Mijn dochter, ze was zoals je wel zegt….. een kabaalmaker. Totdat ze ziek werd – ze zeggen van een
tandarts, denken ze – was ze een wildebras. Toen werd ze heel stilletjes. Ik denk dat het haar ziekte was,
maar ze zei dat ze zich juist energieker voelde, niet minder. Ze zei dat ze een instrument wilde bespelen en
wilde zingen. Toen ze haar eerste liedje schreef, zong ze over haar nieuwe hart als het hart van haar
vriendje. Ze zei dat haar vriendje was gekomen om haar leven te redden.”
– Case 2 –
De donor was een jongetje van 16 maanden die was verdronken in een badje. De ontvanger was een
jongetje van zeven maanden waarbij men tetralogie van Fallot had vastgesteld (een gaatje in het ventriculair
septum met verplaatsing van de aorta, pulmonary stenosis en verdikking van de rechter ventrikel).
De moeder van de donor, een arts, merkte op:
“Het belangrijkste is dat ik niet alleen het hart van Jerry (donor) kon
horen, ik kon het in mij voelen. Toen Carter (de ontvanger) mij voor
de eerste keer zag, rende hij naar me toe en duwde hij zijn neus
tegen mijn neus en wreef en wreef. Het was precies hetzelfde wat
wij met Jerry deden. Jerry met het hart van Carter is nu vijf jaar oud,
maar Carters ogen waren Jerry’s ogen. Als hij me omhelsde, kon ik
mijn zoon voelen. Ik bedoel, ik kon hem echt voelen, niet slechts
symbolisch. Hij was er. Ik voelde zijn energie. Ik ben dokter. Ik ben
getraind om een scherpe waarnemer te zijn en ben altijd van nature
sceptisch geweest. Maar dit was echt. Ik ken mensen die zullen
zeggen dat ik het nodig heb te geloven dat de geest van mijn zoon
nog leeft. En misschien is dat wel zo. Maar ik voelde het. Mijn man
en mijn vader voelden het. En ik zweer, en je kunt het aan mijn moeder vragen, Carter zei dezelfde baby
woordjes als Jerry. Carter is zes, maar hij sprak Jerry’s babytaal en speelde met mijn neus precies als Jerry
deed. Wij logeerden bij de …. (familie van de ontvanger) die nacht. Midden in de nacht kwam Carter binnen
en vroeg of hij bij mijn man en ik kon slapen. Hij rolde zich op tussen ons in precies zoals Jerry dat deed, en
we begonnen te huilen. Carter zei tegen ons dat we niet moesten huilen omdat Jerry zei dat alles goed was.
Mijn man en ik, onze ouders en iedereen die Jerry echt goed kenden twijfelen geen seconde. In het hart van
onze zoon zit veel van onze zoon en het klopt in de borst van Carter. Op een bepaald niveau leeft onze zoon
voort.”
De moeder van de ontvanger vertelde:
“Ik zag Carter naar haar (de moeder van de donor) toegaan. Dat doet hij anders nooit. Hij is heel, heel
verlegen, maar hij ging naar haar toe precies zoals hij naar mij toe rende toen hij een baby was. Toen hij
fluisterde: ‘Het is goed, mama’, barstte ik in huilen uit. Hij noemde haar ‘mamma’, of misschien was het wel
het hart van Jerry dat sprak. En nog iets deed ons versteld staan.
We ontdekten toen we met Jerry’s moeder praatten dat Jerry een lichte vorm van spasme had meestal aan
de linkerkant. Carter had last van stijfheid en wat trillen aan diezelfde kant. Dat was niet het geval toen hij
baby was en het manifesteerde zich na de transplantatie. De dokters zeiden dat het waarschijnlijk te maken
heeft met zijn medische toestand, maar eigenlijk denk ik dat er meer achter zit. Er is nog iets waar ik wat
over wil weten. Toen we samen naar de kerk gingen, had Carter nog nooit Jerry’s vader ontmoet.
We kwamen wat laat en Jerry’s vader zat met een groep mensen in het midden van de gemeente. Carter liet
mijn hand los en rende recht op die man af. Hij klom op zijn schoot, sloeg zijn armen om hem heen en zei:
‘Pappie’. Wij waren met stomheid geslagen. Hoe had hij hem kunnen herkennen? Waarom noemde hij hem
pappa? Hij deed nooit zulke dingen. Hij zou nooit mijn hand hebben losgelaten in de kerk en hij zou nooit
zomaar naar een vreemde zijn toegerend. Toen ik hem vroeg waarom hij dat had gedaan, zei hij dat hij het
niet zelf was geweest. Hij zei dat Jerry dat had gedaan en dat hij was meegegaan.”
– Case 3 –
De donor was een 24 jarige vrouw die het slachtoffer was van een auto ongeluk. De ontvanger was een 25
jarige mannelijke doctoraal student die leed aan cystic fibrosis en die een hart-long transplantatie onderging.
Het zusje van de donor vertelde:
“Mijn zus was een heel gevoelige persoon. Haar grote liefde was kunstschilderen. Ze was op weg naar haar
eerste solo expositie in een kunstwinkeltje toen een dronken bestuurder bij haar naar binnen reed. Het is
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een door lesbiennes gerunde kunstwinkel die homo artiesten steunen. Mijn zus was niet erg open over haar
geaardheid, maar ze was lesbisch. Ze zei dat haar landschapschilderijen in werkelijkheid voorstellingen
waren van de moeder of vrouwfiguur. Ze keek dan naar een vrouwelijk naaktmodel en dat inspireerde haar
tot het schilderen van een landschap. Stel je dat eens voor? Ze had een gave”.
De ontvanger vertelde:
“Ik heb het eerst aan niemand verteld, maar ik dacht dat het hebben van een
vrouwenhart mij homoseksueel zou maken. Sinds mijn operatie, ben ik geiler
dan ooit en het lijkt wel of vrouwen nog erotischer en sensueler zijn, dus ik
dacht dat ik misschien wel een interne transseksuele operatie gehad zou
hebben. Mijn arts vertelde me dat het gewoon mijn nieuwe energie en grip op
het leven was waardoor ik mij zo voelde, maar ik ben niet dezelfde. Ik weet
dat ik anders ben. Ik vrij alsof ik precies weet hoe een vrouwenlichaam voelt
en reageert – bijna alsof het mijn eigen lichaam is. Ik heb hetzelfde lichaam,
maar ik denk toch dat ik qua seks als een vrouw denk.”
De vriendin van de ontvanger zegt:
“Hij is een veel betere minnaar nu. Natuurlijk, eerst was hij zwakker, maar dat
is het niet. Hij is, ik bedoel, hij kent mijn lichaam net zo goed als ik het zelf ken. Hij wil knuffelen, vasthouden
en de tijd nemen. Voorheen was hij ook een goede minnaar, maar niet zoals het nu is. Het is gewoon
anders. Hij wil mij de hele tijd omarmen en hij wil gaan winkelen. God, hij wilde nooit mee winkelen! En weet
je wat, hij draagt nu een handtasje. Zijn handtasje! Hij gooit het over zijn schouder en noemt het zijn tas,
maar het is een handtasje.
Hij heeft er een hekel aan als ik het zeg, maar als ik met hem naar het winkelcentrum ga is het alsof ik met
een van de meiden ga. En nog iets, hij is dol op musea. Hij ging eerst nooit, absoluut nooit naar een
museum. Nu wil hij wel iedere week. Soms staat hij minutenlang naar een schilderij te kijken zonder een
woord te zeggen. Hij is dol op landschappen en staat maar te staren. Soms laat ik hem gewoon staan en
kom later terug.”
– Case 4 –
De donor was een 17 jarige zwarte mannelijke student die het slachtoffer was van een schietpartij vanuit een
rijdende auto. De ontvanger was een 47-jarige blanke man die in een metaalfabriek werkte. Bij hem was
aortic stenosis vastgesteld.
De moeder van de donor vertelde:
“Onze zoon liep naar vioolles toen hij werd doodgeschoten. Niemand weet waar de kogel vandaan kwam,
maar hij werd gewoon geraakt en viel neer. Hij stierf daar op straat, met zijn vioolkist in zijn armen. Hij hield
zoveel van muziek en zijn leraren zeiden dat hij het echt in zijn vingers had. Hij luisterde dan naar muziek en
speelde gewoon mee. Ik denk dat hij op een dag in Carnegie Hall zou hebben gestaan, maar de andere
kinderen pestten hem altijd met zijn muziekvoorkeur.”
De ontvanger vertelde:
“Ik vind het echt heel rot voor de jongen die stierf en mij zijn hart gaf, maar ik heb toch wel echt moeite met
het feit dat hij zwart was. Ik ben geen racist, denk erom, helemaal niet zelfs. De meeste van mijn vrienden op
de fabriek zijn zwarte jongens. Maar het idee dat er een zwart hart in een blank lichaam zit voelt echt… tja, ik
weet het niet. Ik zei tegen mijn vrouw dat ik dacht dat mijn penis wel eens de grootte van een negerpenis
zou kunnen aannemen. Ze zeggen dat zwarte mannen grotere penissen hebben, maar dat weet ik niet
zeker. Nadat we hebben gevreeën, voel ik me soms schuldig omdat een zwarte man met mijn vrouw naar
bed is geweest, maar zo voel ik me eigenlijk niet écht. Een ding weet ik toch zeker. Ik had vroeger een hekel
aan klassieke muziek, maar nu vind ik het geweldig. Het kalmeert mijn hart. Ik luister er steeds naar. Ik houd
er superveel van. Ik heb geen van de jongens aan de band verteld dat ik een zwart hart heb, maar ik denk er
heel vaak aan.”
De vrouw van de ontvanger vertelde:
“Hij was heel bezorgd over het idee toen hij hoorde dat het een hart was van een zwarte man. Hij vroeg me
daadwerkelijk of ik aan de arts kon vragen om een blank hart als er een beschikbaar kwam. Hij is geen
Archie Bunker, maar hij zit er niet ver vandaan. En hij zou me vermoorden als hij wist dat ik je dit vertelde,
maar voor het eerst heeft hij zijn zwarte vrienden uit de fabriek uitgenodigd bij hem thuis. Het lijkt wel of hun
kleur hem niet meer opvalt, zelfs al praat hij er nog af en toe over.
Hij lijkt meer op zijn gemak met deze zwarte jongens, maar hij heeft dat zelf niet
in de gaten. Er is nog iets dat ik zou moeten zeggen. Ik word gek van die
klassieke muziek. Hij kent niet één stuk bij naam en heeft er nooit, maar dan ook
nooit eerder naar geluisterd. Nu zit hij urenlang te luisteren. Hij fluit zelfs
klassieke deuntjes die hij nooit zou kunnen weten. Hoe kent hij die melodieën?
Je zou denken dat hij van rapmuziek of zoiets zou houden vanwege zijn zwarte
hart.”
‘Heart of Light’
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– Case 5 –
De donor was een 19 jarige vrouw die werd gedood tijdens een auto ongeluk. De ontvanger was een 29
jarige vrouw bij wie men cardiomyopathy, afgeleid van endocarditis, had geconstateerd.
De moeder van de donor vertelde:
“Mijn Sara was een schat. Ze was eigenaar en manager van haar eigen gezonde voeding restaurant en gaf
me steeds weer op mijn kop omdat ik geen vegetariër was. Ze was een geweldige meid. Wild, maar
geweldig. Ze was voor vrije liefde en had elke paar maanden een nieuwe man in haar leven. Ze was al dol
op het mannelijke geslacht toen ze een klein meisje was en dat is nooit veranderd. Ze kon nog een paar
woorden aan mij schrijven toen ze stierf. Ze was zo verdoofd, maar ze bleef maar zeggen hoe ze de enorme
klap nog voelde van de auto toen hij hun raakte. Ze zei dat ze het door haar hele lijf kon voelen.”
De ontvanger vertelde:
“Je kunt het mensen vertellen als je wilt, maar ze zullen je raar aankijken. Toen ik
mijn nieuwe hart kreeg, gebeurde er twee dingen met me. Eerst, bijna elke nacht,
en nog steeds af en toe, voel ik daadwerkelijk het ongeluk dat mijn donor heeft
gehad. Ik kan de klap voelen in mijn borst. Het dreunt bij mij binnen, maar de
doktor zegt dat alles prima is. En ook, ik haat nu vlees. Ik kan er niet tegen. Ik
was de beste klant van McDonald’s en nu moet ik overgeven van vlees. Eigenlijk,
als ik het al ruik, begint mijn hart heel snel te kloppen. Maar dat is niet zo’n
probleem.
Mijn dokter zegt dat het gewoon door de medicijnen komt. Ik kon het hem niet
vertellen, maar wat me echt dwars zit is dat ik verloofd ben en binnenkort ga
trouwen. Hij is ontzettend leuk en we houden van elkaar. We vrijen ook heerlijk. Het probleem is, ik ben
homoseksueel. Tenminste, dat dacht ik. Na mijn transplantatie, ben ik niet…ik weet niet, nou ja… ik ben een
beetje een halve- of verwarde lesbienne. Vrouwen lijken nog steeds aantrekkelijk voor me, maar mijn vriend
windt mij op; vrouwen niet. Ik voel absoluut niet de behoefte om met een vrouw te zijn. Ik denk dat ik een
geslachtstransplantatie heb gehad.
De broer van de ontvanger vertelde:
“Susie is weer hetero. Dat meen ik serieus. Ze was lesbisch en nu heeft haar nieuwe hart haar weer hetero
gemaakt. Ze heeft alle boeken en dingen over homo politiek weggedaan en praat er nooit meer over. Ze was
vroeger heel strijdlustig over dit onderwerp. Ze zit hand in hand met Steven en knuffelt hem precies zoals
mijn vriendin dat met mij doet. Ze praat met mijn vriendin over vrouwendingen, maar voorheen kon ze je de
les lezen over de kwaadaardige invloed van seksistische mannen. En mijn zus, de koningin van de Big Mac,
haat vlees. Ze wil het niet eens in huis hebben.”
– Case 6 –
De donor was een 14 jarig meisje verongelukt bij het turnen. De ontvanger was een 47 jarige man bij wie
men een kwaadaardige myxoma en cardiomyopathy had geconstateerd.
De moeder van de donor vertelde:
“Kijk eens naar haar (laat een foto zien). Mij dochter was het voorbeeld van gezondheid. Er zat geen
grammetje vet aan. Ze was turnster en haar trainer kon haar met één hand boven zijn hoofd tillen. Ze vond
het leven zo fantastisch dat ze altijd maar sprong en huppelde als een jong katje. Ze had wel wat moeite met
eten. Ze sloeg wel eens een maaltijd over, en een tijdje lang spuugde ze het eten weer uit. Ik denk dat je
haar wel een beetje anorexic zou kunnen noemen. En ze kon zo dwaas giechelen als ze zich ergens voor
schaamde. Ze klonk als een klein vogeltje.”
De ontvanger vertelde:
“Ik voel me weer als herboren. Ik voel me als een tiener. Ik voel me
echt zorgeloos en vrij. Ik weet dat het gewoon de energie is die ik
krijg van mijn nieuwe hart, maar ik voel me echt jonger in elk
opzicht, niet alleen fysiek. Ik zie de wereld ook zo. Ik ben echt jong
van hart. Ik heb die vervelende neiging om te giechelen en mijn
vrouw wordt er gek van. En er is ook iets met het eten. Ik weet niet
wat het is. Ik krijg honger, maar na het eten voel ik me vaak
misselijk en heb het gevoel dat het zou helpen als ik zou kunnen
overgeven.”
De broer van de ontvanger vertelde:
“Gus is een tiener. Geen twijfel mogelijk. Hij is weer een jongen of hij denkt tenminste dat hij er een is. Zelfs
als we gaan bowlen, schreeuwt hij en springt hij als een dwaas rond. En hij heeft dit vreemde lachje nu. Het
is een meidenlach en dat zeggen we hem ook. Hij geeft er niets om. Hij heeft nooit meer zijn trek in eten
teruggekregen na de operatie. Hij is bijna altijd behoorlijk misselijk. Na het Thanksgiving diner – en daar was
hij dol op – ging hij naar boven en gaf over. We namen hem mee naar de Eerste Hulp, maar het had niets te
maken met zijn nieuwe hart. Ze zeiden dat het waarschijnlijk een reactie was op iets in het eten. Maar, de
rest van de familie werd niet ziek. Hij moet uitkijken. Zijn arts is ongerust over zijn gewicht.”
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– Case 7 –
De donor was een 3 jarig meisje dat thuis in het zwembad verdronk. De ontvanger was een negen jarige
jongen waarbij myocarditis en septal defect was vastgesteld.
De moeder van de ontvanger vertelde:
“Hij (de ontvanger) weet niet wie zijn donor was of hoe ze stierf. Wij wel. Ze verdronk in het huis van de
vriend van haar moeder. Haar moeder en vriend lieten haar achter met een tiener babysit die aan het bellen
was toen het gebeurde. Ik heb haar vader nooit ontmoet, maar de moeder zei dat ze heel naar uit elkaar
waren gegaan en dat de vader zijn dochter nooit zag. Ze zei dat ze veel uren maakte en dat ze wilde dat ze
meer tijd had doorgebracht met haar. Ik denk dat ze zich behoorlijk schuldig voelt over alles wat gebeurd is
… weet je, die twee waardeerden hun dochter niet echt tot dat het te laat was.”
De ontvanger, die beweerde dat ze niet wist wie de donor was, vertelde:
“Ik praat soms tegen haar, ik kan haar daar in mij voelen. Het lijkt of ze heel bedroefd is. Ze is heel bang. Ik
vertel haar dat het goed is, maar ze is erg bang. Ze zegt dat ze zou willen dat ouders hun kinderen niet
weggooien. Ik weet niet waarom ze dat zou zeggen.”
De moeder van de ontvanger zei over hem:
“Tja, wat mij het meeste opvalt, is dat Jimmy nu als de dood voor water is. Hij was er voorheen gek op. We
wonen aan een meer en hij gaat de achtertuin niet meer in. Hij sluit steeds opnieuw de achterdeur en doet
hem op slot. Hij zegt dat hij bang is voor het water en weet niet waarom. Hij wil er niet over praten.”
– Case 8 –
De donor was een vrouw van 19 jaar die haar nek had gebroken op dansles. De ontvanger was een 19
jarige vrouw met cardiomyopathy.
De moeder van de donor vertelde:
“We hebben Angel (de ontvanger) ontmoet, en ze lijkt sprekend op onze dochter (Stacey). Het kon bijna een
tweeling zijn. Het zijn beide slimme meiden; ik bedoel, mijn dochter was ook slim. Ze wilde actrice worden,
maar we dachten dat ze een te hoog academisch niveau had om dat te worden. Haar vader is arts en wilde
heel graag dat ze in zijn voetsporen zou treden.”
Door de ogen van Alex Grey: het hart als een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’.
De vader van de donor vertelde:
“Stacey had een heel goed stel hersenen. Het is zo triest. Ze zou een uitstekende arts
zijn geworden, maar ze wilde dansen en zingen. Zo is ze ook gestorven. Ze is gevallen
tijdens dansles. We waren altijd op een positieve manier met elkaar aan het
bekvechten over hoe jammer het zou zijn als ze naar Hollywood zou gaan in plaats
van naar Harvard. Ik hoop dat ze wist dat ik alleen maar wilde dat ze gelukkig was.”
De ontvanger vertelde:
“Ik denk aan haar als mijn zusje. Ik denk dat we wel zussen moeten zijn geweest in
een vorig leven. Ik weet alleen dat mijn donor een meisje van mijn leeftijd was, maar
het is meer dan dat. Ik praat tegen haar ’s nachts of als ik verdrietig ben. Ik voel dat ze
me antwoord geeft. Ik kan het voelen in mijn borstkas. Ik leg mijn linkerhand daar en
duw ertegen met mijn rechter. Het is alsof ik contact kan maken met haar. Soms lijkt ze bedroefd. Ik denk dat
ze verpleegster wilde worden of zo, maar andere keren lijkt het alsof ze op Broadway wilde staan. Ik denk
dat ze liever naar Broadway wilde. Ik wil verpleegster worden maar ik zou ook arts kunnen worden. Ik hoop
dat ze gelukkig is, omdat ze altijd mijn engel zal blijven, mij zusje in mijn borst. Ik draag mijn engel overal
met me mee.”
De moeder van de ontvanger vertelde:
“We kunnen haar soms tegen haar hart horen praten. Het is zoiets als ‘Lief Dagboek’. Ze legt haar hand op
haar hart en praat tegen wie ze denkt dat haar donor is. Eens troffen we haar aan terwijl ze een stethoscoop
tegen haar borst hield in een poging haar nieuwe hart te horen. Ik denk dat ze dat nog steeds af en toe doet.
En het enige andere is dat ze medicijnen wil gaan studeren. Dat wilde ze eerst nooit, maar dat is omdat ik
niet denk dat ze dacht dat ze oud zou worden. Ze heeft haar colleges al omgeboekt.”
– Case 9 –
De donor was een 3 jarig jongetje die uit het raam van een flatgebouw viel. De ontvanger was een vijf jarig
jongetje met een septal-afwijking en cardiomyopathy.
De moeder van de donor vertelde:
“Het was bovennatuurlijk. Toen ik de familie en Daryl (de ontvanger) ontmoette op de
transplantatiebijeenkomst, barstte ik in huilen uit. Toen gingen we naar de ‘geschenkboom’ waar je een
symbolisch teken aan je donor overhandigd. Ik huilde al toen mij echtgenoot me zei naar de tafel te kijken
die we voorbij liepen. Het was de donorfamilie met Daryl die daar zaten. Ik wist het direct. Daryl glimlachte
naar me op precies dezelfde manier als Timmy (de donor) deed. Na uren te hebben gepraat met de ouders
van Daryl, waren we getroost. Op een of andere manier leek het na een poosje helemaal niet vreemd. Toen
we hoorden dat Daryl de naam Timmy had verzonnen en ook zijn leeftijd goed had, begonnen we te huilen.
Maar het waren tranen van opluchting omdat we wisten dat de geest van Timmy nog leefde.”
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Power Rangers
De ontvanger vertelde:
“Ik gaf de jongen een naam. Hij is jonger dan ik en ik noem hem
Timmy. Hij is nog maar een kleine jongen. Hij is een klein broertje,
ongeveer half zo oud als ik ben. Hij is zwaargewond geraakt toen
hij viel. Hij houdt heel veel van Power Rangers, denk ik, net als ik
vroeger. Maar ik vind er nu niet veel meer aan. Ik vind Tim Allen bij
Tool Time goed, dus heb ik hem Tim genoemd. Ik vroeg me ook af
waar mijn oude hart naar toe is gegaan. Ik mis het eigenlijk wel. Het was kapot maar het heeft wel een tijdje
voor me gezorgd.”
De vader van de ontvanger vertelde:
“Daryl heeft nooit de naam van zijn donor of zijn leeftijd geweten. Wij wisten het ook niet tot voor kort. W e
hebben nog maar net gehoord dat de jongen die is overleden uit een raam was gevallen. We wisten zelfs tot
nu toe niet hoe oud hij was. Daryl had het wel bij het rechte eind. Waarschijnlijk gewoon goed geraden of
iets, maar hij had gelijk. Hoewel, wat zo eng is, is dat hij niet alleen de leeftijd goed had geraden en een
vaag idee had over hoe hij was gestorven, hij had ook de naam goed. De jongen heette Thomas, maar om
de een of andere reden noemde zijn naaste familie hem Tim.”
De moeder van de ontvanger vertelde:
“Ga je hem het echt bizarre verhaal vertellen? Timmy viel toen hij probeerde een Power Ranger
speelgoedpop te pakken die op de rand van het raam was terechtgekomen. Daryl wil zijn Power Rangers
niet meer aanraken .…”
– Case 10 –
De donor was een 34 jarige politieman die werd doodgeschoten bij een poging tot aanhouding van een
drugsdealer. De ontvanger was een 56 jarige professor van een universiteit die atherosclerosis en ischaemic
hartziekte had.
De vrouw van de donor vertelde:
“Toen ik Ben (de ontvanger) ontmoette en Casey (de vrouw van Ben), stortte
ik bijna in. Eerst was het een opmerkelijk gevoel om de man te zien met het
hart van mijn echtgenoot in zijn borst. Ik denk dat ik Carl (de donor) bijna kon
zien in Ben zijn ogen. Toen ik Ben vroeg hoe hij zich voelde, denk ik dat ik
eigenlijk probeerde om aan Carl te vragen hoe het met hem ging. Ik zou dat
niet tegen hen zeggen, maar ik zou willen dat ik de borst van Ben had
kunnen aanraken en tegen het hart van mijn echtgenoot had kunnen praten.”
“Wat me echt dwars zit is, toen Casey plompverloren zei dat het enige echte
neveneffect van Bens operatie de lichtflitsen in zijn gezicht waren. Dat is
precies hoe Carl is overleden. Die kloothommel schoot hem recht in zijn
gezicht. Het laatste wat hij moet hebben gezien is een vreselijk flitslicht. Ze
hebben die vent nooit gepakt, maar ze denken te weten wie het is. Ik heb de
compositietekening van zijn gezicht gezien. Hij heeft lang haar, diepliggende ogen, een baard en deze
doodkalme blik. Hij ziet er een beetje uit als van die tekeningen van Jesus.”
De ontvanger vertelde:
“Als je belooft dat je niemand mijn naam zult vertellen, zal ik je vertellen wat ik geen enkele arts van mij heb
verteld. Alleen mijn vrouw weet het. Ik wist alleen dat mijn donor een 34 jarige kerngezonde knaap was. Een
paar weken nadat ik mijn hart had gekregen, ben ik gaan dromen. Ik zie dan een flitslicht recht in mijn
gezicht en mijn gezicht wordt echt heel heet. Het brandt echt. Net daarvoor krijg ik een een glimp van Jesus
te zien. Ik heb deze dromen en nu deze dagdromen vanaf die dag: Jesus en dan die flits. Dat is het enige
dat ik kan zeggen dat er is veranderd, behalve dan dat ik me echt heel goed voel voor het eerst in mijn
leven.”
De vrouw van de ontvanger vertelde:
“Ik ben heel, heel blij dat je hem hebt gevraagd over zijn transplantatie. Hij maakt zich meer zorgen over die
flitslichten dan hij je zal vertellen. Hij zegt dat hij Jesus ziet en dan een verblindende flits. Hij vertelde de
artsen over de flitslichten maar niet over Jesus. Hij zei dat het waarschijnlijk een neveneffect is van de
medicatie, maar God, we zouden willen dat het ophield.”
Wat betekent dit nu allemaal..?
De gevallen die hier zijn verteld zijn representatief voor meer dan 74 transplantatie patiënten, waarvan 23
harttransplantaties, die onder de aandacht van Pearsall zijn gebracht de afgelopen 10 jaar (10). Aangezien
de cases sporadisch en klinisch verzameld zijn, is het niet mogelijk het percentage te berekenen van
patiënten die melding maakten van gradaties van persoonlijkheidsverandering die wel of niet overeen
kwamen met de donor in meer of mindere mate. Het huidige rapport verschaft theoretische en op de praktijk
getoetste verantwoording om uitgebreid onderzoek te doen.
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De lucratieve wereldhandel zorgt er in arme landen voor, dat burgers
hun organen gaan verkopen.. Bij dubieuze bedrijfjes, die achter dit
soort borden schuilgaan..!
Historisch gezien zijn ontvangers na transplantatie terughoudend om
zulke ervaringen te delen met hun artsen (en in veel gevallen zelfs
met hun familie en vrienden). Bovendien, de heersende opvatting dat
herinneringen primair worden opgeslagen in het zenuwstelsel (en
secundair in het immuunsysteem) zou al meteen minder
waarschijnlijk maken dat ontvangers van transplantatie open zouden
staan voor het ontvangen van cellulair geheugen van de
getransplanteerde organen.
Dezelfde overtuiging zou het minder waarschijnlijk maken dat gezinsleden en vrienden, als ook chirurgen en
de gezondheidszorg in het algemeen, zouden open staan voor de verhalen van ontvangers over cellulair
geheugen. Vandaar dat het niet mogelijk is om te bepalen wat het feitelijke percentage van
persoonlijkheidsverandering is; dat men hierover informatie achterhoudt lijkt eerder regel dan uitzondering.
Case 4 illustreert dit punt expliciet.
Toen een 47 jarige blanke man metaalarbeider het hart ontving van een 17 jarige zwarte mannelijke student,
nam hij aan dat de zwarte jeugd de voorkeur zou geven aan rapmuziek. Daarom zette hij het idee van zich
af dat de oorzaak voor zijn radicaal veranderde voorkeur, die voor klassieke muziek, het hart van zijn donor
kon zijn. Maar hij was onbekend met zijn donor en wist niet dat deze in feite dol was op klassieke muziek en
stierf ‘met zijn vioolkist in zijn armen’ op weg naar vioolles.
Nadat Schwartz en Russek hun wetenschappelijk artikel hadden voltooid, hebben ze een patiënt van Dr.
Copland geïnterviewd die een harttransplantatie heeft ondergaan en een groot aantal
persoonlijkheidsveranderingen heeft ervaren. Hij ontving het hart van een vrouw, en een van de vele
persoonlijkheidsveranderingen is de passie voor de kleur roze (een kleur waar hij een hekel aan had voor de
operatie), en een voorkeur voor parfum ( iets dat hij niet kon luchten of zien en wat hij zijn vrouw niet
toestond te gebruiken). Op dit moment baadt hij erin en gebruikt vrouwelijke geurtjes.
Zijn dochters plagen hem en hij is ziet er tegenop om deze
ervaringen met zijn artsen te delen. Hij deelde ze wel met
Schwartz en Russek omdat hij er achter kwam dat zij open
stonden voor deze veranderingen en hem zouden helpen
ontdekken of ze donorgerelateerd waren (op dit moment worden er
pogingen ondernomen om contact te leggen met de familie van de
donor. Zijn geval is interessant omdat hij twee keer dood is
verklaard en weer tot leven werd gewekt, voorafgaande aan zijn
transplantatie. Hij had een bijna-dood ervaring die hem, volgens de
patiënt en zijn vrouw, veranderde en ertoe leidde dat hij meer open
stond voor dingen.
Ontvangers kunnen verschillen in hun openheid over het ontvangen van cellulair geheugen als ook in hun
duidelijkheid over hun ervaring hiermee en het melden van veranderingen. Een beoordelaar van het
manuscript vroeg:
”Kunnen de ontvangers dit zelf bepalen? Als alle ontvangers er even open over
dachten, zouden ze het dan allemaal ontvangen?” Dit is een belangrijke vraag,
een die men zou kunnen stellen in toekomstig onderzoek. Theoretisch zouden er
meer individuele personen in staat moeten zijn om informatie te ontvangen en als
ze worden aangemoedigd om meer open te staan voor het ontvangen van deze
informatie. Hypnose zou kunnen worden overwogen als een mogelijke klinische
onderzoeksmethode.
De gevallen die hier zijn besproken zijn ongewoon (niet uniek) in het feit dat
duidelijke veranderingen werden waargenomen door de ontvangers die
vervolgens werden geverifieerd door de gezinsleden en vrienden van de ontvanger. Bovendien, bij ieder
geval werd duidelijk navraag gedaan bij de familie en vrienden van de donor. Bij ieder geval waren de
veranderingen in persoonlijkheid van de ontvanger voordat er contact was geweest met de familie en
vrienden van de donor.
De ontvangers die hier zijn beschreven hadden geen psychiatrisch verleden. Zij leden niet aan extreme
stress of bezorgdheid, hoewel sommige wel melding maakten van bezorgdheid over wat ze mee maakten.
Case 10 laat dit in het bijzonder zien. Een 56 jarige ontvangende collegeprofessor droomde niet alleen van
witte flitslichten in zijn gezicht, maar net voor de flits kreeg hij soms ook ‘een glimp van Jezus’. Bang voor de
sluimerende aanwezigheid van waanbeelden en wat dat zou betekenen voor een diagnose, deelde hij de
informatie niet met zijn artsen (hoewel hij hen wel vertelde over de flitsen).

N I E U W S B R I E F 2 5 1 – 8 J U L I 2 01 6 – P A G . 3 0

De donor was een 34 jarige politieman die in het gezicht was geschoten terwijl hij probeerde een
drugshandelaar te arresteren. De vrouw van de donor vertelde: “Ze hebben die jongen nooit gepakt, maar ze
denken te weten wie het is. Ik heb de tekening van zijn gezicht gezien. De jongen had lang haar,
diepliggende ogen, een baard en een heel kalme blik. Hij lijkt een beetje op afbeeldingen die je soms ziet
van Jezus.”
Kunnen zulke verhalen statistisch gezien worden verklaard door ze
toevalligheden te noemen? De parallellen in namen die worden genoemd in
cases 1,8 en 9 kunnen waarschijnlijk wel worden uitgelegd als
toevalligheden. In case 9, bij voorbeeld, kan de keuze voor de naam Tim (
voor de donor die hij nooit had ontmoet) gerelateerd worden aan zijn
persoonlijke voorkeur. De ontvanger gaf aan: “Ik vind Tim Allen op Tool Time
leuk, dus heb ik hem Tim genoemd.”
Maar, statistisch gezien is deze verklaring minder aannemelijk toeval als je
nagaat hoe de ontvanger het verklaart: “Hij (de donor) houdt veel van Power
Rangers, denk ik, net als ik vroeger. Hoewel, ik vind er weinig meer aan. De
donor stierf zeer waarschijnlijk terwijl hij ‘probeerde de Power Ranger pop te
pakken die op de rand van het raam was gevallen’. De uitkomst van het onderzoek naar de 10 cases blijkt té
veel verrassende overeenkomsten te hebben om nog toevallig te zijn. (de statistische toeval/kans
hypothese).
Het ‘ontvanger-donor toeval’ verschijnsel
Toekomstig onderzoek is nodig om het ‘ontvanger-donor toeval’ verschijnsel systematisch te onderzoeken.
Men is al met onderzoek bezig op de Universiteit van Arizona met een representatieve groep van meer dan
300 transplantatie patiënten, om een schatting te doen van het voorkomen van toevalligheden met
gebruikmaking van half gestructureerde vraaggesprekken en systematische vragen. Daarnaast wordt een
subgroep van deze transplantatie patiënten psychologisch gevolgd om de biofysieke methoden te
onderzoeken van het hart-hersenen synchroon (11).
Het onderzoek test de voorspellingen afgeleid van de dynamische energiesysteem theorie toegepast op het
hart. Omdat het ‘energie cardiologie’ heet, is de basishypothese dat de informatie en energie
elektromagnetisch worden doorgegeven van de hersenen naar het hart, en dat door elektromagnetische
resonans de hersenen informatie kunnen verwerken die afkomstig is van het hart van de donor (12). Andere
vormen van energetisch communicatie zijn ook denkbaar en zouden in toekomstig onderzoek ook aan de
orde moeten komen (13).
Pearsall merkte buiten het onderzoek om nog op dat naast ontvangers van het hart, de ontvangers van
nieren, lever en andere organen ook aangaven veranderingen te bemerken in smaak, voorkeur voor voedsel
en emotionele factoren. Echter, deze waren meestal van korte duur en konden worden geassocieerd met
medicatie en andere factoren van transplantatie. (10) De uitkomst voor harttransplantaties blijken duidelijker
en sterker geassocieerd met het verleden van de donor. Als deze bevinding in toekomstig onderzoek wordt
geverifieerd, kunnen de gevolgen voor de grondbeginselen van de psychologie alsook de klinische medicatie
behoorlijk groot zijn.
Het uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie.
(klik voor verkoopkanaal)
Pearsall stelde zich open voor de mogelijkheid van cellulair geheugen in
getransplanteerde ontvangers, gedeeltelijk vanwege zijn eigen beenmerg
transplantatie in 1987, en ook vanwege zijn culturele en traditionele Hawaïaanse
achtergrond. Het hart wordt daar nog altijd beschouwd als een ‘denkend,
communicerend, en spiritueel orgaan’ (10).
Schwartz en Russek stelden zich open voor de mogelijkheid van cellulair geheugen,
gedeeltelijk doordat Schwartz in het begin van de jaren 80 de logica ontdekte van het
systematische geheugen, toen hij professor in de psychologie en psychiatrie was op
de Yale Universiteit, (5,6,7) en gedeeltelijk door de evolutie van de theorie van het
dynamische energie systeem medio jaren negentig zoals is toegepast op het hart door
Russek en Schwartz (12,14).
Systematisch geheugen is slechts één mogelijk cellulair geheugenmechanisme. Andere mechanismen (bijv.
microtubulair geheugen, dat ook een belangrijk deel is van het systematische geheugen proces) moeten
daar ook toe worden gerekend (15). Als in toekomstig onderzoek aanwijzingen worden gevonden voor
cellulair geheugen in transplantatiepatiënten, zijn de theoretische, klinische en ethische implicaties enorm
(16).
De huidige resultaten van het onderzoek zijn gemeld in de hoop dat ze gedegen onderzoek naar deze
hypothese in de toekomst zullen stimuleren. De auteurs betuigen hun erkentelijkheid aan de familie van de
donoren, de ontvangers en de familie van de ontvangers die de moed hadden om hun verhaal te delen en zo
vriendelijk waren toestemming te geven om het te laten vastleggen.
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De 10 gevallen van harttransplantatie die hier zijn beschreven komen uit een totale voorbeeldgroep van 74
transplantatie ontvangers (23 waren harttransplantaties), welke allen in verschillende mate veranderingen
lieten zien die in lijn lag met de persoonlijkheid van hun donoren. Wij danken de anonieme beoordelaars van
dit manuscript voor hun constructieve feedback. Wij dragen dit rapport op ter herinnering aan de donoren en
ter herinnering aan onze vaders: Frank Pearsall, Howard Schwartz en Henry I Russek.
Over de auteurs van het oorspronkelijke artikel:
 Paul Pearsall, PhD, is a Clinical Professor at the Department of Nursing, University of Hawaii. He is
the author of over 200 professional articles and 15 international best-selling books including The
Heart’s Code (Broadway Books, 1998).
 Gary E. Schwartz, PhD, is Professor of Psychology, Surgery, Medicine, Neurology and Psychiatry
at the University of Arizona. He is also Director of the Center for Frontier Medicine in Biofield
Science and Director of the Human Energy Systems Laboratory, both at the University of Arizona.
He is the co-author (with Linda Russek) of The Living Energy Universe (Hampton Roads Publishing,
1999, soon to be re-released; reviewed in NEXUS 7/04), and co-author (with William L. Simon) of
The Afterlife Experiments (Pocket Books, 2002; reviewed in NEXUS 9/04) and The G.O.D.
Experiments (Atria Books, 2006).
 Linda G. Russek, PhD, is an Assistant Clinical Professor of Medicine at the University of Arizona
and Director of The Heart Science Laboratory of The Heart Science Foundation in Tucson,
Arizona.She has co-authored more than 40 papers as well as the book, The Living Energy Universe
(with Dr Gary Schwartz; see above).
Dit artikel is gebaseerd op een origineel artikel uit ‘Journal of Near-Death Studies’, vol. 20, no. 3, Spring
2002.
Oder de titel: ‘Changes in Heart Transplant Recipients that Parallel the Personalities of their Donors’ van de
wetenschappers; Dr. Paul Pearsall (PhD) / Dr. Gary E. Schwartz (PhD) en Dr. Linda G. Russek (PhD)
Voor meer informatie over dit artikel, kun je evt. contact opnemen met Dr Gary E. Schwartz, Professor of
Psychology, Department of Psychology, University of Arizona, Box 210068, Tucson, AZ 85721-0068, USA.
(gschwart@u.arizona.edu).
Daarnaast
zijn
er
websites
zoals
http://www.biofield.arizona.edu,
http://veritas.arizona.edu en http://www.openmindsciences.com.
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Brexit effect: nóg veel meer Europa
Alle publieke functies verkiesbaar, alle politieke beslissingen via referendum. Uit de EU, uit de NATO en uit
het "Koninkrijk".
De EU bureaucraten zijn in paniek en kiezen voor de vlucht naar voren.
Na het referendum in Groot Brittannië dreigt het Project EU volledig te imploderen.
Razendsnel zijn de grote landen om de tafel gaan zitten om een antwoord te formuleren om dat te
voorkomen.
Ze zijn er ook al uit – alsof het plan er al lag.
Het ultimatum
De bureaucraten moeten gedacht hebben dat als er een ultimatum aan de andere lidstaten wordt gesteld, ze
snel en afdoende van het post-Brexit probleem af zijn. Het is een dwangmatig “Hier tekenen of ik schiet je
overhoop” gedrag. Twee ambtelijk medewerkers beslissen over het lot van pakweg 400 miljoen
Europeanen door 27 lidstaten op te heffen en een Superstaat te creëren. Superstaat Europa, waar een
ambtelijk onderknuppel voor heeft bedacht dat het Engels als voertaal wordt verboden. De haat en rancune
kent geen grenzen en de doodsangst voor baanverlies evenmin.
De Duitsers en Fransen zien hun kans schoon om het versnipperde Europa aaneen te smeden tot een goed
controleerbare Superstaat én protectoraat van Corporate D.C., die hun orders van The Crown Temple en het
Vaticaan krijgen. Dat moeten we vooral niet vergeten. Het Derde Rijk is nooit exclusief een NAZI droom
geweest, het ontvouwt zich onder onze neus. Wen er maar vast aan, beste mensen!
De Britten hebben deze dodelijke kogel dus net op tijd weten te
ontwijken.
Het opheffen van de separate natie-staten is vrij simpel te
realiseren, ook al omdat het Britse buitenbeentje voor isolement
heeft gekozen.
Het ultimatum behelst ongeveer het volgende:
1. Alle nationale krijgsmachten gaan onder de NATO
ressorteren;
2. Er komt één rechtssysteem met eenduidige wetgeving;
3. Alle belastingwetgeving wordt gelijk getrokken en vanuit Brussel geredigeerd;
4. Er komt één Centrale Bank, de nationale banken worden filiaal of worden ontmanteld.
En dat is nog maar een begin.
Polen heeft verontwaardigd gereageerd, evenals andere Oost-Europese landen. Polen maakt een florerende
tijd door, een niet te stuiten groei van de economie. Polen heeft de Euro nooit in willen voeren, vandaar….
Albanië is een straatarm aspirant lid en zal ongetwijfeld enthousiast reageren.Over Nederland hoeven we
het niet te hebben, als het aan Rutte c.s. ligt, wordt nog eind deze maand het Koninkrijk opgeheven en
verhuist de gehele regering naar het nieuwe machtscentrum: Brussel. Laten we een voorbeeld nemen aan
Griekenland, wat is verworden tot een schulden-kolonie, een protectoraat van een ambtenaarsbende in
Brussel. Ten dienste van banken en schuldeiserstaten als Nederland, maar vooral de landen die wapens
leveren, wordt het hele land volledig naar de middeleeuwen geholpen. Onder auspiciën van Tsipras, een
landverrader van het ergste soort. Lees maar even snel….: THE TRUTH ABOUT GREECE
Samengevat doet het rare figuur zich voor, dat de reden van Brexit nog even wat aangescherpt wordt. Om
de dodelijke kogel vanuit Brussel te ontwijken, stappen de Britten uit het systeem. Dat is een gegeven.
Thans worden de geladen wapens op de andere lidstaten gericht en kan de slachting van de natie-staten
een aanvang nemen.
De bureaucraten van de EU, evenals de regeringen van de lidstaten hebben een blok gewapend beton voor
hun kop.
Of ze worden gechanteerd, bedreigd, omgekocht en/of besodemieterd.
Wij niet….
NEXIT NU!
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/06/28/brexit-effect-nog-veel-meer-europa/

Britse dame weggestuurd bij stembureau wegens outfit
Metro: Hicks wil dat Groot-Brittannië uit de EU stapt en paste haar
kostuum hier geheel op aan. Maar toen ze naar het stembureau in
Stevenage werd haar verteld dat „ongepast was gekleed”,
schrijft Metro UK.
https://fenixx.org/2016/06/24/britse-dame-weggestuurd-bij-stembureau-wegens-outfit/#prettyPhoto
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Nieuwe NAVO-hoofdkwartier geïnspireerd op dubbele bliksemschicht SS?
in: Buitenland Robin de Boer 28 juni 2016
Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO heeft in de afgelopen
weken tot de nodige controverse geleid. Het gebouw vertoont
namelijk veel gelijkenissen met de dubbele bliksemschicht, het
symbool van de Schutzstaffel (SS). Dat meldt het Russische
staatspersbureau Sputnik. Eerder zorgde de NAVO al voor ophef door Duitsland de leiding te geven over de
militaire oefening Anakonda 16. De oefening, waarbij meer dan 30.000 NAVO-troepen betrokken waren,
vond plaats in Polen op de 75e verjaardag van de Duitse invasie van de Sovjet-Unie.
Provocatie
Rusland ziet de opbouw van de troepenmacht als provocatie, terwijl het de eerste keer is sinds de val van
het naziregime dat er Duitse soldaten zijn gestationeerd in het Oost-Europese land.
De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder noemde de oefening op de verjaardag van de invasie een
‘grote fout’. Op social media vragen mensen zich af of de alliantie bewust gekozen heeft voor nazisymboliek
of dat er sprake is van puur toeval.
Niet voor het eerst
Het is in ieder geval niet voor het eerst dat de door Amerika geleide coalitie in verband wordt gebracht met
nazisme. Een YouTube-video toont een aantal SS-symbolen die zouden zijn gedragen door NAVO-troepen.
Daarnaast zijn er in het verleden nazi’s geweest die deel uitmaakten van de NAVO-top. Zo was Adolf
Heusinger, generaal en stafchef van het Duitse leger, tussen 1961 en 1964 voorzitter van het militaire comité
van de NAVO. De bouw van het nieuwe hoofdkwartier startte in 2010 en wordt naar verwachting later dit jaar
afgerond. De kosten bedragen ruim 1 miljard euro.
[Sputniknews] https://youtu.be/JBcHUHF4wYs
http://www.ninefornews.nl/nieuwe-hoofdkwartier-navo-geinspireerd-op-dubbele-bliksemschicht-ss/

Schrijfster biedt kijkje in schimmige wereld van de vrijmetselarij: loge in Amersfoort verzweeg 17
moorden
in: Binnenland Robin de Boer 3 oktober 2015
Rond de orde van de vrijmetselaren hangt een sfeer van
geheimzinnigheid. Zo heel af en toe krijgen we een inkijkje in deze
schimmige wereld.
In april dit jaar zei econoom Geert Noels op de Belgische radio dat vrijmetselaars elkaar beschermen en hun
macht misbruiken. “De loge gebruikt haar invloed om mensen naar de macht te sturen,” zei hij. “Er waren
ooit regeringen die volledig bestonden uit logebroeders.”
Het blijkt nu dat een vrijmetselaar uit Amersfoort in de jaren tachtig 17 moorden heeft opgebiecht. De
broederschap besloot de man daarop de hand boven het hoofd te houden en over de moorden te zwijgen.
Klom in hiërarchie
Stukken over de bekentenis zijn opgedoken door schrijfster Anne-Gine Goemans, die de afgelopen jaren
onderzoek heeft gedaan naar de affaire. Ze schreef een roman over de kwestie, getiteld Honolulu King.
Het inmiddels overleden lid vertelde zijn logebroeders in 1988 hoe hij 17 mannen had doodgeschoten in
Indonesië. Dat zou hij hebben gedaan als wraak voor de dood van zijn moeder, zusje en twee broertjes. De
organisatie deed niets en handhaafde hem. Sterker nog: de man klom in de hiërarchie.
Twee broeders schreven dat ‘er niets in de weg stond om broeder X hoger loon te verlenen’. Ze waren van
mening dat hun broeder ‘niets te verwijten viel’. De broeder steeg daarna van leerling naar gezel. De huidige
voorzitter van de vrijmetselaarsloge in Amersfoort zei de affaire niet te kennen.
Elite
De vrijmetselarij werd in 1717 opgericht in Engeland en heeft over de hele wereld loges. Nederland telt er
147, waar in totaal zo’n 6000 mannen bij aangesloten zijn. Een bekend lid is Mat Herben. Andere bekende
Nederlandse vrijmetselaars waren Willem Drees, Albert Heijn, koning Willem II en Frits Philips.
Er gaan verhalen dat de invloedrijke leden van de vrijmetselarij onderling plannen smeden. In de jaren
tachtig raakte de Italiaanse loge P2, waar oud-premier Berlusconi ooit lid van was, in opspraak. Politici,
ambtenaren en militairen die lid waren van deze loge maakten plannen hoe de elite Italië moest besturen.
Boekentip: Honolulu King
[Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/schrijfster-biedt-kijkje-in-schimmige-wereld-van-de-vrijmetselarij-loge-inamersfoort-verzweeg-17-moorden/
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Brexit: “Veel mensen zijn helemaal klaar met de machtsspelletjes van de elite”
in: Buitenland Robin de Boer 28 juni 2016
Meerderheid Nexit ‘goed mogelijk’ & wat ze je niet vertellen
over de EU
in: Buitenland Robin de Boer 27 juni 2016
In navolging van de Britten zou ook een Nederlands referendum over uittreding uit de EU wel eens een
verrassende uitslag kunnen krijgen. Dat stelde Maurice de Hond van Peil.nl zondag. Vooral een hoge
opkomst van laagopgeleiden kan de kansen voor een Nexit vergroten. De Hond verwijst naar de Britse
situatie, waar veel onderzoeksbureaus ernaast zaten met hun voorspellingen. Zij werden verrast door een
hoger dan verwachte opkomst van lager opgeleiden, die in grote mate voor vertrek uit de EU stemden.
“Mocht in Nederland wel een referendum over Nexit gehouden worden, dan valt het te verwachten dat – net
zoals in Engeland – de opkomst onder lager opgeleiden relatief hoog zal zijn. En in dat geval zou een
meerderheid voor Nexit goed mogelijk zijn, terwijl dat uit de peilingen van vier van de zes bureaus in
Nederland, niet af te leiden is,” aldus De Hond.De Europese Unie bestaat uit een elite van bestuurders,
goeddeels nooit gekozen, maar alleen benoemd, die in een glazen stolp leven. Door de Brexit is er een
enorme dreun uitgedeeld, zo blijkt uit de manisch depressieve staat waarin de bestuurderselite zich bevindt.
Wat ze je niet vertellen over de EU, vijf punten:
De Europese Unie: een geheim project van de CIA
De Europese Unie is een project van de Verenigde Staten met als doel het concept van nationale
soevereiniteit in de Oude Wereld te vernietigen en te vervangen door een supranationale entiteit die stevige
banden heeft met Washington, zo stelt de Amerikaanse schrijver en hoofdredacteur vanAntiwar.com Justin
Raimondo. Geopenbaarde documenten onthullen dat de hedendaagse Europese Unie een geheim project
van de CIA is. In de Koude Oorlog bedachten de VS en zijn Europese bondgenoten dat de EU de politieke
tegenhanger van de NAVO moest worden. De Europese Beweging werd gefinancierd door het Amerikaans
Comité voor een Verenigd Europa (ACUE), dat was opgericht door oud-directeur van de CIA Allen Dulles en
William Donovan, hoofd van het Office of Strategic Services (OSS), de voorloper van de CIA.
Geheim rapport: Europese Unie legt grondslag voor vierde nazi-rijk
Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting
plaats, zo berichtte de Britse Daily Mail. Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen
opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk.
Het Derde Rijk was in militair opzicht verslagen, maar de machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren in
nazi-Duitsland, herboren als democraten, begonnen in Europa al snel een economische en politieke
integratie na te streven. Het is goed mogelijk dat het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, in
ieder geval ten dele is gerealiseerd, aldus de krant.
Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door het Britse Nationaal Archief.
Hoe een geheimzinnige elite de Europese Unie creëerde om een wereldregering te vormen
De Britse bevolking moet begrijpen dat de oprichting van de Europese Unie vanaf dag één gericht is
geweest op het vormen van een federale superstaat, stelde professor Alan Sked van de London School of
Economics in de Britse Daily Telegraph.
De oorspronkelijke oprichter van Ukip wil mensen herinneren aan de manier waarop Groot-Brittannië ooit lid
is geworden van deze ‘club’. Volgens Sked wilden de toenmalige Britse premier Harold Macmillan en zijn
adviseurs een wereldregering vormen gebaseerd op regionale federaties. Hij was goede vrienden met de
Franse politiek adviseur Jean Monnet, die ook in een wereldregering geloofde.
Eén van de ministers van Macmillan kondigde in het Britse Hogerhuis zelfs aan dat het buitenlandbeleid van
de overheid gericht was op de vorming van een wereldregering, aldus Sked.
Professor: “EU is Duitse wurgband, ontworpen door oud-nazi’s”
Op 8 september 2012, vier dagen voor de verkiezingen dat jaar, verscheen er een column in De
Telegraaf van de hand van wijlen professor dr. Bob Smalhout (1927-2015) over het boek The Nazi Roots of
the ‘Brussels EU’. Geleidelijk begint het duidelijk te worden dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen was
voorbereid, aldus professor Smalhout, maar ook logistiek en technisch werd ondersteund door het grootste
en beruchtste toenmalige kartel. Het is dan ook logisch, schreef professor Smalhout, dat bij die
kartelvorming een aantal voormalige nazikopstukken bij de opbouw van de EU werden betrokken. Dit keer
waren ze alleen niet gekleed in militaire uniformen.
De meest beruchte was een zekere professor dr. Walter Hallstein (1901-1982), die één van de sleutelfiguren
was bij de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog.
Wat iedereen zou moeten weten over de Brusselse EU
Tussen 1958 en 1967 – bijna een decennium – was Hallstein voorzitter van de eerste Commissie van de
Europese Economische Gemeenschap, die aan de basis stond van de huidige EU. Hij was de ongekozen
leider van Europa. Dankzij de hulp van duizenden technocraten werden de plannen voor Europa uit de
nazitijd stuk voor stuk gerealiseerd.
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Het fundament van de Europese Unie is dan ook rechtstreeks afkomstig van de
tekentafels van nazi-Duitsland, zo viel onlangs te lezen in de gezaghebbende
Britse krant The Times. Het is met het oog op de huidige discussie over de EU dus
goed om even stil te staan bij bovenstaande punten.
http://www.ninefornews.nl/meerderheid-nexit-goed-mogelijk-wat-ze-je-nietvertellen-over-de-eu/

‘Binnen 5 jaar wereldwijde voedseltekorten, prijzen stijgen met bijna 400%’
‘Verminderen vleesconsumptie, stopzetten industriële- en terugkeren naar kleinschalige, biologische
landbouw kan crisis voorkomen of reduceren’ – Vrijwel niets uitgekomen van eerdere doemvoorspellingen uit
2008
Lange rijen wachtenden voor een groentewinkel in Venezuela,
echter niet als gevolg van mislukte oogsten, maar van het
Marxistische-socialistische overheidssysteem, dat overal waar het
wordt ingevoerd altijd voor dezelfde armoede en ellende zorgt.
Amerikaanse overheidsinstellingen, waaronder het bekende FEMA,
gaan zich in alle stilte voorbereiden op massale wereldwijde
voedseltekorten, die al in 2020 voor extreme sociale onrust en chaos
dreigen te gaan zorgen, omdat uit simulaties blijkt dat de gemiddelde
prijs van voedsel met 395% kan gaan stijgen. Kan, want volgens sommige experts worden mogelijke
oplossingen tot nu toe genegeerd.
CNA Corporation, een leverancier van FEMA, haalde in november vorig jaar 65 officials van overheden en
bedrijven uit de VS, Europa, Afrika, India en Brazilië bij elkaar voor een zo wetenschappelijk mogelijke
simulatie die de naam ‘Food Chain Reaction’ kreeg. De ingrediënten: door de snelle bevolkingsgroei,
toenemende verstedelijking, extreme weersomstandigheden en politieke crises ontstaat er in de komende
jaren een ernstig voedseltekort.
Na vier ‘speel’rondes bleek dat de voedselprijzen met bijna 400% gaan stijgen, vooral veroorzaakt door het
massaal mislukken van oogsten, en de te verwachten ontoereikende reacties van de autoriteiten. Omdat ook
de olieprijzen weer gaan exploderen, zullen de tekorten in veel landen net als in de periode 2007-2008 voor
grote sociale onrust en chaos zorgen.
Bedrijven en organisaties hebben baat bij zo somber mogelijke voorspelling
Aan de simulatie deden grote bedrijven zoals Cargill en Mars mee, die zeker de laatste jaren zwaar zijn gaan
inzetten op de ontwikkeling van genetisch gemodificeerd voedsel en industriële landbouw.
Clair Bernish trekt op AntiMedia.org de doemvoorspellingen echter in twijfel, omdat mogelijke oplossingen
zoals het stoppen met industriële landbouw, die met afstand de grootste veroorzaker is van milieuproblemen
zoals vervuiling en verarming van de bodem, niet zijn meegenomen.
Daarnaast kan de simulatie eenvoudig worden aangegrepen om meer overheidssubsidies los te weken.
Organisaties zoals bijvoorbeeld FEMA hadden er dan ook een belang bij om de toekomst zo somber
mogelijk voor te stellen, precies zoals eerder met het klimaat is gebeurd (en overigens nog steeds gebeurt).
Als er ook maar iets van de klimaatscenario’s uit het jaar 2000 was uitgekomen, lag er nu geen ijs meer op
de noordpool, en was Nederland inmiddels onder water gelopen.
‘Terugkeer naar kleinschalige landbouw kan crisis voorkomen’
Maar ook met bestaande ontwikkelingen werd geen rekening gehouden. Zo is China –mede om de ernstige
vervuiling van water en lucht tegen te gaan- onlangs begonnen om de bevolking ertoe te bewegen (veel)
minder vlees te gaan eten. Bernish: ‘Alle moralistische beschouwingen daargelaten, kan een terugkeer naar
kleinschalige, biologische landbouw, en het overgaan op vegetarische maaltijden, of in ieder geval een
beperking van de vleesconsumptie, de komende crisis vermijden of verminderen.’ (1)
Wij willen hier nog aan toevoegen dat tussen 2007 en 2010 tal van organisaties en experts waarschuwden
voor een wereldwijde hongersnood, die inmiddels al lang had moeten uitbreken en inmiddels miljoenen
slachtoffers had gemaakt. De jongste cijfers laten echter zien dat de honger in de wereld juist afneemt, al
gaat dat helaas in een nog veel te langzaam tempo.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Binnen-5-jaar-wereldwijde-voedseltekorten-prijzen-stijgen-met-bijna-400
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Wacht Europa een hete herfst?
Velen voelen er niks voor de rekening van de bankencrisis te betalen. Maar tot
massale protesten die politici slapeloze nachten bezorgen, is het nog niet
gekomen.
Het is woensdag 23 juni en in de Griekse havenstad Piraeus zitten toeristen al
uren op hun koffers. Ze wachten, want de boten die hen naar hun vakantieeilanden moeten brengen varen niet. Reden: een staking. ‘De maatregelen die de Griekse overheid neemt
om de crisis te bestrijden, veroordelen werknemers tot armoede’, verklaart de woedende staker Sotiris
Pontikogiannis aan persbureau AP.
Een dag later en honderden kilometers verderop staat de Franse Bruno Lamy (41) te midden van de met
protestvlaggen, protestvuvuzela’s en protesthoeden uitgedoste massa. Ook deze verzorger van
psychiatrische patiënten heeft het werk neergelegd uit frustratie. Want de plannen van de Franse regering
om de pensioenleeftijd te verhogen naar 62 jaar bevallen hem niet. Niet dat hij niet van zijn baan houdt, zegt
hij tegen een journalist van Le Monde. ‘Maar ik denk dat ik het na mijn 60ste niet meer volhoud. Er is een tijd
voor werken, en een tijd voor pensioen.’ Vrijdag was het de beurt aan de Italianen.
‘Het beleid van deze regering leidt tot een ramp. De economische situatie is catastrofaal’, zegt een van de
stakende ambtenaren tegen AFP. ‘Mensen zijn bang voor hun baan’, voegt zijn buurman toe. Op het eerste
gezicht hebben Pontikogiannis, Lamy en de Italiaanse stakers niks met elkaar te maken. De ene maakt zich
druk over zijn koopkracht, de ander wil het recht om te stoppen met werken op zijn 60ste behouden en de
derde vreest voor zijn baan. Toch hebben de demonstranten uit de verschillende landen wel wat gemeen: ze
hebben het gevoel dat zij de rekening van de bankencrisis moeten betalen. Nu het stof van de kredietcrisis
langzaam is neergedaald en de begrotingsschade duidelijk wordt, buitelen Europese landen over elkaar
heen om bezuinigingsplannen aan te kondigen. Voor zover nu duidelijk, is in ieder geval de Europese
ambtenaar de klos.
In Duitsland wil de regering duizenden banen schrappen. Voor Italiaanse en Britse ambtenaren wacht een
bevriezing van de lonen. En ze hebben nog geluk, hun Griekse en Spaanse collega’s mogen 5 à 10 procent
van hun loon inleveren. Het blijft hier waarschijnlijk niet bij. Hoewel nog veel onzeker is, wordt er in meerdere
landen gesproken over verhoging van de pensioenleeftijd, versobering van de uitkeringen en flexibilisering
van het ontslagrecht.Kortom, Europa staat aan de vooravond van een golf van arbeidsmarkthervormingen
en bezuinigingsmaatregelen. Veel burgers zullen de crisis nu voor het eerst in de portemonnee gaan voelen.
Het is de vraag hoe de vakbonden daarmee om zullen gaan. Zijn ze bereid om mee te bewegen? Of gaan ze
zich met hand en tand verzetten tegen iedere crisismaatregel die wordt afgekondigd? En als de bonden zich
gaan verzetten, zijn ze dan in staat om de bezuinigingen dusdanig te frustreren dat een land, en zelfs de
euro, in de afgrond glijdt?Vooralsnog hebben de bonden weinig in de melk te brokken: er wordt wel gestaakt,
maar tot nu toe met weinig resultaat. De Spaanse regering zet de bezuinigingsplannen door – ondanks de
protesten van de bonden. En ook de Franse vakbeweging bezorgt haar regering nog geen slapeloze
nachten. Want hoewel de Franse bonden donderdag claimden dat twee miljoen Fransen de straat opgingen
– de politie houdt het op bijna 800 duizend –, kunnen ze nog niet de vuist maken die ze willen. ‘Het is
simpelweg nog te vroeg voor acties’, zegt arbeidsmarktspecialist Ton Wilthagen van de Universiteit van
Tilburg. ‘De vakbonden stellen zich wat afwachtend op.’ Wat hem betreft is dat ook niet zo vreemd. Op
Griekenland en Spanje na, is het nog onduidelijk wat de begrotingscrisis voor werknemers gaat betekenen.
‘Je neemt geen intelligente positie in als je bij voorbaat al gaat staken. Dan bevestig je alleen maar je imago
van ‘hakken in het zand’.’Voorlopig hebben de bonden in de zuidelijke traditionele stakingslanden ook geen
baat bij een al te harde opstelling, zegt Anton Hemerijck. Hij is hoogleraar Institutionele beleidsanalyse aan
de Vrije Universiteit. ‘In landen als Spanje, Portugal en Griekenland speelt de angst voor een nationaal
faillissement een belangrijke rol. Daardoor is de bereidheid om in het geweer te komen tegen de
maatregelen laag.’ Daar komt bij dat in Griekenland en Spanje linkse regeringen aan de macht zijn. Het is
niet slim het deze regeringen al te moeilijk te maken, stelt Hemerijck. ‘Ze willen de kans niet vergroten dat de
rechtste partijen de macht overnemen bij de volgende verkiezingen. Daarom zul je wel enige acties zien om
de achterban tevreden te houden, maar het zal beperkt blijven.’De gematigde opstelling van de ZuidEuropese vakbonden is volgens Hemerijck echter alles behalve onvoorwaardelijk.
‘De zuidelijke eurolanden moeten nu versneld hervormingen doorvoeren die ze, als het stabiliteitspact
normaal had gefunctioneerd, al lang achter de rug hadden gehad.’ Nu het crisis is, zullen de hervormingen
harder aankomen dan in een economische bloeiperiode. Toch denkt hij dat de meeste werknemers bereid
zijn de gevolgen te dragen. ‘Het grootste gevaar voor het slagen van de maatregelen in Zuid-Europa, is dat
Noord-Europa nu in paniek zo hard gaat bezuinigen dat er geen perspectief meer is voor groei. De zuidelijke
landen zijn voor economische herstel afhankelijk van het Noorden. In zo’n geval zouden we ons nu weleens
in de stilte voor de storm kunnen bevinden.’Hoezo?, zegt Catelene Passchier verbaasd. De Nederlandse is
bestuurslid van de Europese koepel van vakorganisaties. Wat haar betreft is de storm allang begonnen. ‘Op
18 mei werd er in Roemenië gedemonstreerd, op 20 mei in Griekenland en Spanje, op 27 mei in Portugal,
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op 2 juni weer in Spanje, en zo kan ik nog wel even doorgaan.’ Volgens haar is het zonneklaar dat de
gewone Europese man of vrouw de maatregelen niet zonder meer pikt.
‘Ze hebben het gevoel dat zij de prijs van de bankencrisis moeten betalen. Werknemers pikken het echt niet
als de regeringen zomaar zeggen: we moeten besparen, dus we verhogen de pensioenleeftijd, kondigen
arbeidsmarkthervormingen aan en gaan diep snijden in de uitgaven. Dat is te simplistisch gedacht en
daarmee kun je het economisch herstel in de kiem smoren.’ Als de regeringen dit gevoel onder de bevolking
blijven negeren, voorziet zij een ‘nog hetere herfst’. ‘Dat is dan onvermijdelijk.’De kredietcrisis heeft tot de
vernietiging van 34 miljoen banen geleid, rekent Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale FNV voor. Wat
haar betreft moet dít punt prominenter op de regeringsagenda’s komen. ‘Nu ligt de nadruk op het
begrotingstekort.’Het zijn spannende dagen voor de FNV-voorvrouw. Binnenkort krijgt zij de uitslag van het
referendum over het pensioenakkoord op haar bureau.
Steunen haar leden het resultaat dat zij samen met de werkgevers begin juni bereikte, of verwijzen ze het
akkoord en de onderhandelingsstrategie naar de prullenbak?Wat Wilthagen betreft is het pensioenakkoord
een goed voorbeeld van de manier waarop vakbonden kiezen voor de onderhandelingsstrategie. ‘Je ziet ook
elders in Europa dat de vakbonden niet de geijkte actiewapens oppakken.’ Zelfs in Frankrijk vallen de acties
mee, constateert hij. ‘Het verschilt natuurlijk per land en cultuur, maar over het algemeen willen de bonden
meepraten over de arbeidsmarkthervormingen.’De Rotterdamse hoogleraar sociologie Romke van der Veen
herkent de hand van Brussel in de gematigde opstelling van de Zuid-Europese bonden.
‘De Europese Unie is al tien jaar bezig om het beleid beter op de sociale partners af te stemmen. Lange tijd
was het in het zuiden van Europa gebruikelijk om eerst te staken, en dan pas te gaan praten.’ De zuidelijke
landen hebben nog lang geen overlegcultuur zoals Nederland, vindt hij. Kijk maar naar de bloedige protesten
in Griekenland begin mei. ‘Maar sommige landen bewegen zich wel langzaam in die richting.’Een
eenvoudige klus voor de bonden is het echter niet. De FNV-leden in de haven – die bekend staan om hun
SP-opvattingen – hebben zich deze week al openlijk uitgesproken tegen het ‘gematigde’ pensioenakkoord.
De vraag is hoe breed hun ‘radicalere’ ideeën leven onder de FNV-achterban.
‘Dit is geen uniek Nederlands probleem is’, zegt Passchier van de Europese koepel van vakorganisaties.
‘Veel bonden zijn best bereid tot compromissen. Maar ze worstelen met de vraag: hoe verkoop je een
akkoord als een eerlijk compromis waarmee je erger kunt voorkomen, als een deel van je achterban dat niet
zo voelt?’ Net als in Nederland kampen veel andere bonden met een vergrijzend ledenbestand, tanende
aantallen en de angst om de leden van zich te vervreemden als ze zich te gematigd opstellen. ‘Je ziet overal
de opkomst van extreme groepjes.
Ik maak me hier grote zorgen over.’ Deze ontwikkeling is niet alleen vervelend voor de bonden. Maar ook
voor de werkgevers en de regeringen. Passchier: ‘Zij verliezen dan een onderhandelingspartner en de
mogelijkheid om akkoorden te sluiten die kunnen rekenen op draagvlak en arbeidsrust.’Een scenario waarin
de achterban van de bonden radicaliseert, niet verder kijkt dan de eigen grenzen en belangen, moet koste
wat het kost voorkomen worden, vindt ze. ‘De bonden moeten samenwerken in Europa, samen een vuist
maken en solidair zijn met elkaar. We kampen immers met hetzelfde probleem. Maar regeringen zullen ook
water bij de wijn moeten doen.’ Zo vindt ze dat er op Europees niveau moet worden aangedrongen op
versoepeling van de kredietvoorwaarden voor Griekenland. ‘Hoe Griekenland is behandeld en moet
bezuinigen is schandalig.
Het gaat ten koste van de sociale voorzieningen en de mogelijkheden voor economisch herstel. Je moet je
wel bedenken dat dit land nog niet zo lang weer een democratie is. Het is in ieders belang dat deze
democratie het ook overleeft.’Maar hoe verkoop je dit verhaal aan de achterban? Een Spaanse werknemer
voelt de bezuinigingen van Madrid, niet die van Athene. Maar als Griekenland failliet gaat en de euro verder
in waarde daalt, voelen ze dat wel weer in Spanje. En andersom. ‘Natuurlijk zullen de officiële bonden de
onderlinge solidariteit uitspreken, maar uiteindelijk kiezen de meeste bonden toch voor het belang van de
eigen achterban’, zegt stakingsdeskundige Sjaak van der Velden. ‘Het is al moeilijk om Amsterdamse en
Rotterdams havenwerkers gezamenlijk te laten optrekken. Uiteindelijk denken ze bij een staking van de
ander: laat die boten dan maar naar ons komen. Hebben wij weer extra werk.
’Op 29 september hebben de vakbonden een Europese actiedag afgekondigd. Hoe deze dag ingevuld zal
worden is nog niet bekend. ‘De zomer is een slechte tijd om te staken’, zegt Van der Velden. ‘Dus dat het nu
rustig is heeft geen voorspellende waarde.’ In theorie kan Europa worden platgelegd door de bonden, denkt
Anton Hemerijck. Maar die kans acht hij niet erg groot. ‘Het wordt echt niet meer zo heftig als in de jaren
tachtig, toen de Britse mijnwerkers botsten met Thatcher. Toen was de vakbeweging nog een echte
klassenbeweging. De klassenmaatschappij van toen bestaat nu niet meer.’
Toch waarschuwt hij de politiek zich niet te vroeg rijk te rekenen. ‘Tot nu toe is nog geen regering erin
geslaagd de pijn van de crisis eerlijk te verdelen.’ Volgens Hemerijck kan dit de onvrede alleen maar doen
toenemen. ‘Het veronderstelt een grote onderlinge solidariteit tussen bijvoorbeeld de ambtenaren- en de
industriebonden. Maar als ze gezamenlijk écht in beweging komen, kunnen ze een grote chaos veroorzaken.
Theoretisch is het dan niet ondenkbaar dat sommige Zuid-Europese landen en de euro alsnog onderuit
gaan.’
http://stopdebankiers.eu/wacht-europa-een-hete-herfst/
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Dolkstoot in de rug van Brexit kamp (video)
Na het Engelse referendum over het wel of niet verlaten van de EU
had de Engelse premier Cameron ontslag genomen en hij zou vrijwel
zeker worden opgevolgd door Brexit leider Boris Johnson.
Maar, wat een toeval. Een soort Griekse tragedie met een dolkstoot
in de rug betekent het eind van Boris en de waarschijnlijk nieuwe
premier, Theresa May, is een fanatieke Brussel aanhanger. Wat een
verrassing. Daags na het Brexit referendum toen iedereen in een
hoera-stemming was en de Europese elite verslagen zou zijn
volgens sommige naïevelingen schreven wij het volgende:
Of men nu wel of niet een gigantische misrekening heeft gemaakt en
er vanuit ging dat de moord op Jo Cox voldoende was om Engeland
binnenboord te houden, doet eigenlijk niet zoveel ter zake.
Wat van belang is, is dat de Europese Nazi Superstaat een te
belangrijk bouwblok vormt om dit te laten verzieken door iets wat een
bevolking wil. Wat de bevolking wil, is het allerlaatste wat er bij de
elite op de agenda staat. Het gaat erom wat zij willen en hoe de
blauwdrukken voor de plannen richting New World Order eruit zien.
Er wordt nu een hoop komedie opgevoerd en de Bilderberg lakei
Cameron ruimt het pad om ongetwijfeld opgevolgd te worden door
een volgende Bilderberg lakei.
Net zoals het voor iedereen zeker was dat Engeland ervoor zou
kiezen om binnen de EU te blijven, zo zeker was het ook dat Boris
Johnson, de leider van het Brexit kamp en ook conservatief, de
opvolger zou worden van David Cameron. Maar, dan:
'Dolkstoot in de rug', 'Game of Thrones in het echt', 'Dag van
verraad', 'dramatische plottwist', 'Brexecuted': de voorpagina's van
de Britse kranten komen vrijdag dramatische woorden tekort om het nieuws te
vatten dat Brexit-frontman Boris Johnson toch níet de nieuwe premier wordt.
De Daily Telegraph kiest voor een gewelddadigere omschrijving, en noemt
Johnson 'slachtoffer van de spectaculairste politieke sluipmoord van deze
generatie'. 'Slechts twee uur voordat Mr. Johnson zijn nieuwe leiderschap zou
aankondigen, stak Mr. Gove, de man die samen met hem een droomteam
had moeten vormen, hem een dolk in de rug', schrijft Gordon Rayner.
The Sun brengt het zo in beeld:
De reden dat dit alles gebeurt, is omdat de nieuwe premier in Engeland moet
worden: de huidige Minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May.
Hierover bestaat geen enkele twijfel zoals ook de Daily Mail duidelijk maakt:
Op de volgende foto zie je (moeder) Theresa May in het parlement, met links
de Engelse Minister van Financiën, George Osborne, die zijn begroting
sluitend probeert te maken.
Het volgende is wat Theresa May gisteren zei:
Het opstarten van artikel 50 (dat het verlaten van een land uit de Europese Unie regelt) zal niet gebeuren
voor het einde van 2016. Ook maakte zij korte metten met de verhalen dat er algemene verkiezingen
gehouden zouden worden voor 2020.
Theresa May maakt heel duidelijk dat voorlopig alles gewoon doorgaat zoals het altijd is gegaan, dat de
Engelse overheid rustig de tijd gaat nemen om alle zaken op een rijtje te zetten en dat er absoluut geen
begin gemaakt gaat worden met het opstarten van artikel 50 totdat
de Britse overheid haar strategie duidelijk heeft uitgestippeld, iets dat
zij niet verwacht voor het einde van dit jaar.
Met andere woorden, als dit artikel ooit in werking gesteld zal
worden, dan schrijven wij 2017.
Dat is trouwens ook precies wat Michael Gove, de man van de
dolkstoot, zei:
Brexit-voorstander Michael Gove denkt niet dat Groot-Brittannië dit
jaar al Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon aanroept om de
Britse uittreding uit de Europese Unie formeel in gang te zetten.
Gove zei dit vrijdag op een persconferentie, waarop hij zijn plannen
uiteenzette voor het geval hij de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij wint en de nieuwe
premier wordt. En voor die tijd kunnen en zullen er nog een hoop dingen gebeuren.
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En zo wordt de club steeds groter, al maakt men zich in de rest van het universum best zorgen over Europa.
Zelfs Jean Claude Juncker, de man die nooit drinkt, nu ja af en toe een borreltje, geeft in onderstaande
videoclip toe dat hij gehoord heeft in gesprekken met leiders van andere planeten dat ze zich ook zorgen
maken.
https://youtu.be/QM-KVAXY7Gs
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10847:dolkstoot-in-de-rug-van-brexitkamp&catid=10:buitenland&Itemid=23

Een kort lesje geschiedenis (BIS, bank)
in: Financieel Robin de Boer 18 april 2013
De Bank for International Settlements (BIS) werd in 1930 na een
intergouvernementele overeenkomstopgericht door de familie
Rothschild. De BIS treedt op als bank voor de centrale banken.
Een centrale bank voert onder meer het monetaire beleid uit, brengt
bankbiljetten in circulatie en houdt toezicht op financiële instellingen.
De BIS werd oorspronkelijk opgericht om de wederopbouw van
Duitsland na de Vrede van Versailles te financieren. Duitsland
verplichtte zich bij de in 1930 gestichte overkoepelende
internationale bank obligaties onder te brengen die in omloop gebracht mochten worden.
Verdrag van Versailles
Het Verdrag van Versailles werd stukje bij beetje buiten werking gesteld en de regeling bleek al spoedig een
farçe. Al snel werd duidelijk waarom.
Tussen 1933 en 1945 bestond de raad van bestuur van de BIS uit onder meer Walter Funk, een naziprominent, en Emil Puhl. Na de Tweede Wereldoorlog werden beide heren veroordeeld tijdens de Processen
van Neurenberg. In de bestuursraad zaten verder Hermann Schmitz, directeur van IG Farben – waar later de
omstreden bedrijven Agfa, BASF, Bayer en Hoechst uit zouden voortkomen – en Baron von Schroeder,
eigenaar van de J.H. Stein Bank, de bank die het vermogen van de Gestapo beheerde.
De BIS zou de Duitsers onder meer geholpen hebben om tijdens de Tweede Wereldoorlog kostbare
bezittingen uit bezette landen te smokkelen. In 1944 stelde Noorwegen tijdens de Bretton-Woodsconferentie de opheffing van de BIS voor. Een aantal Europese delegaties en ook de Verenigde Staten
waren voor, maar de Britse delegatie onder leiding van John Maynard Keynes was tegen.
De opheffing van de BIS werd goedgekeurd, maar nooit uitgevoerd. In april 1945 stelden de nieuwe
Amerikaanse president Harry Truman en de Britse overheid de opheffing uit en in 1948 werd het besluit
teruggedraaid.
Bankentoezicht
Aandelen van de BIS werden verhandeld op de aandelenmarkten, wat de bank een hoogst ongewone
organsiatie maakte: een internationale organisatie die toegankelijk was voor private investeerders.
Veel centrale banken zijn ook begonnen als private instellingen en worden vaak nog als zodanig bestuurd.
De Bank of England was bijvoorbeeld tot 1946 nog in private handen. De Bank of Canada was tot 1934 een
private onderneming en kwam in 1938 in handen van de Britse
Kroon.
Leden van de Bank for International Settlements (BIS)
Begin dit jaar meldde Russia Today dat de BIS aan de financiële
touwtjes trekt. In Bazel, waar de bank zetelt, worden de grote
beslissingen over de wereldwijde financiële toekomst genomen.
De BIS ziet toe op het Bazels Comité voor het bankentoezicht.
Volgens Russia Today is het Bazels Comité een oude jongensclub
die bankbestuurders de hand boven het hoofd houdt.
Bekijk hier een lijst van de centrale banken en monetaire autoriteiten. Zij vallen onder het toezicht van een
internationale organisatie die door de familie Rothschild is gesticht als privé-bank. Een privé-bank die
eigenlijk opgeheven had moeten worden en waarvan de raad van bestuur jarenlang bestond uit naziprominenten en directeuren van omstreden corporaties en banken.
Gerelateerd:
 Council on Foreign Relations, Trilaterale Commissie en Atlantic Council
 Geheimzinnige elitegroep trekt aan financiële touwtjes (video)
 Bankieren is te belangrijk om aan banken over te laten (video)
 BRICS-landen omzeilen Wereldbank en IMF met nieuwe bank
 ‘Voor drugsbezit ga je de cel in, maar voor witwassen van drugsgeld niet?’
Verzet tegen Rothschilds City of London
http://www.ninefornews.nl/een-kort-lesje-geschiedenis/
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Klimaatwetenschapper slaat alarm (video)
Er is nogal wat ophef ontstaan doordat een klimaatwetenschapper
van de Universiteit van Toronto in Canada de alarmklok luidt.
Volgens hem kruist de Jet Stream voor het eerst de evenaar en is dit
een reden voor alarm. Waarop de Washington Post er bovenop
springt en hem met de grond gelijkmaakt.
Er is weer iets vreemds gaande betreffende weer en weersystemen.
Paul Beckwith, een klimaatwetenschapper verbonden aan de
Universiteit van Ottowa, slaat alarm en dit heeft te maken met de Jet Stream.
In het Nederlands noemen ze dit straalstroom en dat houdt het volgende in:
Een straalstroom is een zeer sterke wind die in de regel op 9 à 10 kilometer hoogte waait. Weerkundigen
spreken van een straalstroom als de wind op die hoogte een snelheid heeft van meer dan 100 kilometer per
uur (windkracht 11 of meer). Regelmatig worden hogere windsnelheden bereikt van meer dan 350 kilometer
per uur.
We noemen het hier even Jet Stream omdat alle internationale klimatologen ook deze uitdrukking gebruiken.
Beckwith zegt dat je twee van die Jet Streams hebt op aarde, de ene op het noordelijk halfrond en de andere
op het zuidelijke. De stroom is van west naar oost.
Normaal gesproken worden deze twee Jet Streams gescheiden door een band van zeer warme lucht zoals
die op de evenaar aanwezig is, waardoor de Jet Streams op hun eigen halfrond blijven.
Echter, nu schijnen die Jet Streams zich daar niet meer aan te houden, maar kruisen ze de evenaar op
diverse punten.
Dit is wat Beckwith noemt "nog nooit eerder voorgekomen" en hij ziet dat als een teken om alarm te slaan
omdat dit van grote invloed kan zijn op ons weer op aarde.
Het volgende is wat Beckwith zegt:
“Het gedrag van ons klimaatsysteem gaat verder met zich op een nieuwe en angstaanjagende manier te
gedragen, iets dat we niet hebben zien aankomen of nooit eerder hebben gezien. Welkom bij de
klimaatchaos. We moeten een wereldwijd klimaatalarm afgeven”.
Op de volgende afbeelding is duidelijk te zien hoe de Jet Stream nu vanaf het ene halfrond over de evenaar
doorloopt naar het andere, waardoor de Jet Stream nu eigenlijk van pool tot pool loopt.
Beckwith en ook anderen die dit hebben ontdekt, schrijven dit toe aan de wereldwijde opwarming. Op zich
natuurlijk niet zo vreemd, want dat is de enige geaccepteerde verklaring voor alle vreemde dingen zoals die
nu op aarde plaatsvinden.
Uiteraard weten wij ook niet precies wat de oorzaak hiervan is, maar we beginnen een beetje wantrouwig te
worden als de Washington Post met een heftig artikel komt waarin Paul Beckwith en ook anderen die dit
nieuws brengen, met de grond gelijk worden gemaakt.
Het zijn kwakzalvers, ze weten niet waarover ze praten, het is heel normaal dat die Jet Stream de evenaar
kruist, er is helemaal niets aan de hand en meer van dit soort hersenspoelteksten.
Waarom maakt de Washington Post zich zo druk?
Waarschijnlijk omdat er wel degelijk iets aan de hand is. Wat precies is op dit moment allemaal nog een
beetje vaag, maar hopelijk komt daarover binnenkort wat meer duidelijkheid.
Hier volgt het verhaal zoals dat wordt verteld door Paul Beckwith.
https://youtu.be/CKasUm77D0U
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10849:klimaatwetenschapper-slaatalarm&catid=37:wereld&Itemid=50

Britse eurofielen gingen de straat op.
Met een 'March for Europe' hebben gisteren in het centrum
van Londen tienduizenden eurofielen, waarvan het overgrote
deel jongeren, gedemonstreerd tegen de Brexit. De jongeren
zijn vooral kwaad omdat de democratie niet in het voordeel
van hun eigen pro-EU standpunt heeft uitgepakt. Maar waar
waren ze op de dag van het referendum op 23 juni jl.? Het is namelijk gebleken dat 64% van de 18 tot 25
jarigen niet van hun democratisch recht gebruik hebben gemaakt omdat ze geen tijd of geen zin hadden.
Van de jongeren die wel zijn gaan stemmen heeft overigens maar 26% voor de EU gestemd. En nu zijn ze
kwaad dat het Brexit-kamp gewonnen heeft, omdat ze te lamlendig waren om massaal aan het referendum
mee te doen.
https://gerard1945.wordpress.com/
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Oppositie woest over procedure rond pensioenen
Een groot deel van de oppositie is woest over het gemak waarmee
een Kamermeerderheid deze week heeft ingestemd met nieuwe
Europese pensioenregels. Pas dinsdagavond om 19.00 uur kregen
Kamerleden een Engelstalige wettekst van 100 kantjes, de volgende
dag stemden VVD, PvdA, D66 en GroenLinks er al mee in.
Deborah Jongejan 01-07-16, 18:44 Laatste update: 02-07-16, 15:01
Wat het extra bijzonder maakt: de dag nadat de Kamer akkoord ging,
is staatssecretaris Jetta Klijnsma met steun van alle partijen
gevraagd uit te leggen wat de nieuwe richtlijn betekent voor de
Nederlandse pensioenen. ,,Dat wil je toch weten voordat je ermee instemt? Dit is een bizarre procedure, ik
ben belemmerd in mijn controlerende taak'', zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij heeft dinsdag tot 2 uur 's
nachts doorgewerkt om de hele wettekst te kunnen lezen.
SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf had die tijd niet. ,,Ik heb er nauwelijks serieus naar kunnen kijken, maar
Klijnsma wilde de stemming in Europa niet uitstellen. Alles duidt er op dat we de tekst al eerder hadden
kunnen krijgen, maar dat het onder de pet is gehouden om het Brexit-referendum niet te beïnvloeden.'' SPKamerlid Paul Ulenbelt: ,,We zijn furieus. Dit is een schimmige procedure geweest.''
Vertrouwelijk geïnformeerd
Volgens een woordvoerder van Klijnsma (Sociale Zaken) heeft ze het stuk meteen naar de Kamer gestuurd,
zodra het beschikbaar was vanuit Brussel. Ook heeft ze de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd. De
coalitiepartijen vinden dat de oppositie te hoog van de toren blaast. ,,Iedereen doet alsof ze 100 pagina's
voor het eerst moesten lezen, maar in concept was het al veel langer bekend,'' zegt PvdA'er Roos Vermeij.
VVD-Kamerlid Helma Lodders: ,,Ik weet precies waartegen ik 'ja' heb gezegd. Klijnsma heeft goed over deze
richtlijn onderhandeld, anders hadden wij er nooit mee ingestemd.''
De nieuwe Europese richtlijn regelt onder meer dat Nederlandse pensioenfondsen zich in het buitenland
kunnen vestigen, waar ze onder een andere toezichthouder vallen. De Nederlandse Bank kan dat
tegenhouden met een vetorecht, maar dat is weer aan regels gebonden. Omtzigt vreest dat het een
verslechtering is ten opzichte van nu. ,,Hier had ik goed naar willen kijken, maar die kans heb ik niet gehad.''
Het kan voor Nederlandse fondsen aantrekkelijk zijn uit te wijken naar landen met minder strengere
pensioenregels, maar dat zou risico's kunnen opleveren voor de deelnemers van het fonds. Oorspronkelijk
wilde Brussel zich veel verder mengen in de nationale pensioenstelsels, maar dat is na twee jaar
onderhandelen grotendeels geschrapt.
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/oppositie-woest-over-procedure-rondpensioenen~ac7e2bc8/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Schrijver en oud-beurscommentator Willem Middelkoop geeft een scherpe analyse over de Brexit. Die kan
volgens hem worden gezien als onderdeel van een wereldwijde opstand tegen de gevestigde orde. “Door de
opkomst van de alternatieve media zijn veel mensen inmiddels wakker geworden en helemaal klaar met de
machtsspelletjes van de heersende elite,” stelt hij. “Berichten uit Engeland spreken zelfs over soldaten die
massaal voor een Leave hadden gekozen omdat ze niet langer meer oorlogen willen voeren in het belang
van de Amerikaanse neoconservatieve zaak.”
Afkeer
De Russische president Poetin en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping komen daarnaast met een
wederzijdse verklaring waarin ze het Westen sterk bekritiseren.
De landen hebben elkaar gevonden in hun afkeer van het eenzijdige optreden van de Verenigde Staten met
Engeland en de EU als meehuppelende broertjes, aldus Middelkoop.
Financiële kaartenhuis
Hij voegt toe dat Rusland en China zich voorbereiden op grote monetaire en geopolitieke veranderingen. De
kans is volgens hem groot dat de Brexit een nieuwe fase in de financiële crisis heeft gestart. “Het
uiteenvallen van de EU lijkt begonnen, met alle gevolgen van dien.”
De Bank voor Internationale Betalingen heeft bovendien aangegeven dat het huidige met schulden
aangewakkerde groeimodel op deze manier niet lang meer kan bestaan. Zonder geldinjecties zou het
financiële kaartenhuis al lang zijn ingestort, legt hij uit. Door al die geldinjecties en de lage rentetarieven
worden alternatieven zoals goud en Bitcoin steeds populairder.
[RTLZ]
http://www.ninefornews.nl/brexit-veel-mensen-zijn-helemaal-klaar-met-de-machtsspelletjes-van-de-elite/
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Italiaanse oppositie eist dat euro verdwijnt en EU-bankenunie wordt geblokkeerd
Duitsland en Nederland zijn straks honderden miljarden per jaar –tot 80% van onze begroting- kwijt aan
transferbetalingen – ‘Eurozone moet worden opgeheven om burgeroorlog in Europa te voorkomen’
‘De euro gaat in de komende jaren hoe dan ook mislukken. Beter nu
met elkaar onderhandelen over opheffing, dan straks een
burgeroorlog in Europa.’
De sterk in opkomst zijnde Italiaanse Vijf Sterren Beweging, die
vorige week de burgemeestersverkiezingen in Rome won, heeft een
aantal duidelijke doelstellingen die Brussel grote angst aanjagen. Zo
wil de partij Italië uit de euro leiden, eist het de totale opheffing van
de eurozone, en een blokkade van de in de maak zijnde Europese
bankenunie. Bovendien waarschuwt Vijf Sterren woordvoerder Marco Zanni dat Duitsland(en daarmee ook
Nederland) volgens de Brusselse plannen jaarlijks straks € 230 miljard aan transferbetalingen kwijt is,
oftewel zo’n 80% van de totale begroting. Daarmee zal onze welvaart vrijwel volledig verdwijnen, en zal van
onze sociale zekerheid helemaal niets meer overblijven.
De Deutsche Wirtschafts Nachrichten vroeg aan Zanni waarom zijn partij pleit voor de ontbinding van de
eurozone. ‘Omdat de euro als eenheidsmunt niet functioneert,’ antwoordde de politicus. ‘De economieën van
de eurozone zijn hiervoor simpelweg te verschillend. Dat leidt ertoe dat de handelsbalansen tussen de
verschillende landen niet in evenwicht zijn. Zo heeft Duitsland een gigantisch handelsoverschot, terwijl
andere landen, vooral in Zuid Europa, gigantische tekorten ophopen.’
DWN: Bondskanselier Merkel en minister van financiën Schäuble zeggen dat de concurrentiekracht
van de zuidelijke landen, maar ook in Frankrijk, verbeterd moet worden.
Zanni: ‘Dat is een illusie. Wij kunnen niet wederzijds steeds maar verder blijven afbouwen, totdat de
werknemers uiteindelijk helemaal niets meer verdienen. Dan zouden onze economieën pas echt kapot zijn,
omdat niemand meer iets kan kopen.’
DWN: En werkt het complete hulpprogramma dan niet?
Zanni: ‘Alle miljarden die in het systeem worden gepompt –bijvoorbeeld om het staatsbankroet van
Griekenland uit te stellen- hebben in deze landen duidelijk niet tot economisch herstel geleid. Niet in de
laatste plaats wordt dat door de euro zelf verhinderd. De groei in de landen van de eurozone ligt duidelijk
beneden de Europese landen die de euro niet hebben. Overigens laat de geschiedenis zien dat muntunies –
met uitzondering van Zwitserland en Liechtenstein- nog nooit gefunctioneerd hebben. Daarnaast neigen ze
ertoe steeds ondemocratischer te worden. De actuele ontwikkeling van de EU is daarvoor het bewijs.’
‘Om de eurozone overeind te houden zijn enorme sommen nodig. De Franse econoom Jacques Sapri heeft
uitgerekend dat alleen al Duitsland transferbetalingen van € 230 miljard per jaar moet opbrengen, en dat
over een periode van minstens 10 jaar. Bij een begroting van ongeveer € 300 miljard zou de post ‘euroredding’ dan met afstand de grootste zijn.
DWN: Bijna 80% van de Duitse begroting gaat dan naar de redding van de euro?
Zanni: ‘Het ligt voor de hand dat dit niet mogelijk zou zijn. Zelfs in Duitsland kan de stemming tegen
mevrouw Merkel en de euro-voorstanders dan omkeren. We zouden de eurozone moeten opheffen, voordat
er een burgeroorlog in Europa uitbreekt.
DWN: Maar is het lidmaatschap van de euro volgens het Verdrag van Lissabon niet onomkeerbaar?
Zanni: ‘Inderdaad. Men heeft er goed op gelet dat het huis zonder degelijke brandveiligheid werd gebouwd,
en de nooduitgangen werden gebarricadeerd.’
DWN: Stelt u dan voor om zich dan maar niets aan te trekken van dit verdrag?
Zanni: ‘Heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble niet op dezelfde manier een tijdelijke exit van
Griekenland uit de euro geopperd? Het is in ieder geval een feit dat recht en wet in de EU permanent
worden gebogen om deze waanzinconstructie van de euro in leven te houden. We moeten aan tafel gaan
zitten en erover onderhandelen hoe we de eurozone met overeenstemming kunnen ontbinden. De euro in
zijn huidige vorm zal namelijk mislukken. Tot dan moeten we niet nog meer porselein kapot gooien dan nu
reeds is gebeurd.’
DWN: En als we de euro opheffen, hebben we dan nog een Europese bankenunie nodig?
Zanni: ‘Naar mijn mening niet. Zonder de euro kunnen we ons deze bankenunie besparen. Ik wil er graag op
wijzen dat de Italiaanse banken weliswaar met € 300 miljard aan slechte kredieten zitten, maar dat daarvan
80% in de echte economie is gevloeid. Dat ziet er bij bijvoorbeeld de Deutsche Bank of BNP Paribas anders
uit. Die hebben 80% in kredietuitvalverzekeringen en vergelijkbare financiële producten gestoken.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Italiaanse-oppositie-eist-dat-euro-verdwijnt-en-EU-bankenuniewordt-geblokkeerd
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Italiaans bankensysteem op omvallen: EU pompt € 150 miljard ‘om paniek te voorkomen’
Brussel doodsbang voor Italeave referendum - Regering Rutte stelt met steun van D66 en GroenLinks de
facto honderden miljarden in Nederlandse pensioenfondsen ter beschikking aan Brussel = aan de failliete
banken
Dit treffende plaatje maar weer eens uit het archief getrokken.
Omdat het zo toepasselijk is op wat er nu wéér gebeurt.
De Europese Commissie heeft achter de schermen de Italiaanse
overheid toestemming gegeven om maar liefst € 150 miljard in het
compleet failliete bankensysteem te pompen, om te voorkomen dat
dit instort, de bevolking in paniek raakt en er een massale run op de
banken ontstaat. Nu weten we gelijk waarom de Nederlandse
regering in alle stilte de honderden miljarden uit de Nederlandse pensioenpotten de facto ter beschikking
heeft gesteld aan Brussel, waardoor er in de niet al te verre toekomst voor werkelijk niet één Nederlander die
dit artikeltje nog met zijn volle verstand kan lezen, ook nog maar een cent pensioen over zal zijn.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel was zowaar tegen de noodmaatregelen, maar de Europese
Commissie toverde één van de vele voor zichzelf opgestelde speciale regels uit de hoed, te weten de
‘buitengewone crisisregels voor staatssteun’. De Wall Street Journal bericht dat de directe kapitaalinjectie in
de Italiaanse banken bovenop de € 40 miljard komt waarmee de Italiaanse overheid eind vorig jaar in het
geheim, maar met instemming van de EU, al vier failliete banken overeind heeft gehouden.
Alle Italiaanse banken zijn failiet
De € 150 miljard aan overheidsgaranties zijn volgens een woordvoerder van de Commissie ‘enkel bedoeld
voor solvente banken’, wat een tamelijk amusante verklaring is als bedacht wordt dat de Italiaanse banken –
dankzij ECB president Mario Draghi, tenminste, toen hij nog aan het hoofd van de Italiaanse centrale bank
stond- voor een duizelingwekkende € 360 miljard aan slechte leningen bezitten, wat betekent dat ALLE
Italiaanse banken feitelijk totaal failliet zijn, en dus in aanmerking komen voor het steunprogramma.
Volgens een ingewijde bij de Italiaanse regering hoopt premier Matteo Renzi met de staatssteun paniek op
de beurzen en een massale bankrun te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat die angst enkel kan bestaan
als het Italiaanse bankensysteem inderdaad op omvallen staat, of beter gezegd: reeds is omgevallen, en
alleen nog met honderden miljarden belastinggeld overeind kan worden gehouden, net als in de periode
2008 – 2010 in heel Europa gebeurde.
EU doodsbang voor Italeave referendum
Het lijkt er dan ook sterk op dat het Brexit van vorige week de eurocraten in Brussel eigenlijk heel goed
uitkomt, omdat de gigantische overheidssteun voor het omgevallen Italiaanse bankensysteem nu valselijk op
het Brexit kan worden afgeschoven – en dat terwijl de problemen dus al jarenlang bekend zijn, maar voor het
grote Europese publiek doelbewust verborgen worden gehouden – zoals onze lezers weten deklassieke
standaard werkmethode van de Europese Unie. (1).
In Brussel en andere Europese hoofdsteden is men tevens doodsbang dat na het uitbreken van chaos en
paniek in Italië een referendum over het lidmaatschap van de eurozone en de EU zeer waarschijnlijk wordt,
en de uitkomst dan vrijwel gegarandeerd is: Italeave, wat na het Brexit zonder twijfel de doodsklap voor de
door steeds meer mensen gehate Eurodictatuur zal zijn.
Nederlandse pensioenen beschikbaar voor Brussel = voor de banken
Gehaat, zeker als het Nederlandse volk in de gaten begint te krijgen dat ‘onze’ regering de rijk gevulde
Nederlandse pensioenpotten à € 1400 miljard de facto aan Brussel ter beschikking gaat stellen. Dat is
weliswaar niet letterlijk gebeurd, maar het komt er wel op neer. Gaat u maar na: VVD, PvdA, D66 en
GroenLinks, de belangrijkste Haagse globalistische elitepartijen, hebben namelijk tegen een motie van het
CDA, die ondertekend was door alle overige partijen, gestemd waarmee moest worden voorkomen dat
andere EU-landen via Brussel ooit een greep in onze pensioenen kunnen doen. (2)(3)(4). En dat dit eerder
vroeger dan later nodig zal zijn, bewijst niet alleen het omgevallen Italiaanse bankensysteem, en eerder het
Cypriotische en Griekse, maar ook de al even falliete banken in Spanje, Portugal, Frankrijk... en ga zo maar
door. Zelfs de Deutsche Bank is niet door de recente Amerikaanse stresstest gekomen.
Ons geld weggeroofd, met onze instemming?
Conclusie: ‘2008’ was een ‘walk in the park’ vergeleken bij wat er nu en in de komende jaren gaat gebeuren,
namelijk dat met volledige instemming en medewerking van de meeste politieke partijen zowel het
Nederlandse pensioen- als spaargeld volledig zal worden weggeroofd en in de banken zal worden gestoken.
En ook met uw instemming overigens, tenminste, als u volgend jaar zich gewoon wéér laat inpakken door
dezelfde loze beloften en glasharde leugens, waarmee bovengenoemde partijen in Den Haag aan de macht
wisten blijven of überhaupt zetels wisten te winnen. Hier kunt u overigens een petitie ondertekenen waarmee
het ontslag van het kabinet Rutte 2 wordt geëist.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) GeenStijl, (3) GeenStijl (let op: halve vloek in de kop), (4) Stop de Elite
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Italiaans-bankensysteem-op-omvallen-EU-pompt-150-miljardom-paniek-te-voorkomen
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Paus Benedictus wil zijn dagboek ‘vernietigen’
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 03/07/2016
Paus Benedictus wil het dagboek dat hij als paus bijhield,
“vernietigen.” Dat schrijft Catholic Herald.
“Benedictus XVI hield tijdens zijn pontificaat een dagboek bij, maar
wil het volgens een Italiaanse krant vernietigen. De
gepensioneerde paus gaf in een boeklang interview toe een
dagboek te bezitten.” De informatie wordt meegedeeld in het
boek Ultime Conversazioni dat in september wordt gepubliceerd (cf.
vorig artikel over paus Benedictus, nvdr). “Volgens het artikel wil de paus emeritus het dagboek
vernietigen, maar hij realiseert zich wel dat het voor historici ‘een gouden kans is.’” Benedictus zou in
het interview met de Duitse journalist Peter Seewald hebben “toegegeven” dat hij tijdens zijn bestuur “niet
resoluut genoeg is geweest.”
Bron/foto: Catholic Herald
https://restkerk.net/2016/07/03/paus-benedictus-wil-zijn-dagboek-vernietigen/

;De Bergogliaanse relativiteitstheorie
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 01/07/2016
Noot van de redactie: artikel werd vertaald en bijgewerkt van
akacatholic.com
“In de nasleep van Franciscus’ haatvolle commentaar (met het doel van de haat zijnde het katholieke geloof
en diegenen die het verkondigen), suggererende dat christenen zich aan homo’s zouden moeten
verontschuldigen, krijgt de kern van de zaak veel te weinig aandacht.
Herinner u dat Franciscus een vraag beantwoordde over recentelijke uitspraken van kardinaal Reinhard
Marx, die zei: ‘De geschiedenis van homoseksuelen in onze maatschappij is slecht, want we hebben er veel
aan gedaan om ze te marginaliseren. Het is nog niet zo lang geleden, en als Kerk en als maatschappij
moeten we sorry zeggen.’
De Argentijn in het wit, omarmde Marx’ thesis ontegensprekelijk, zeggende: ‘Ik denk dat de Kerk niet alleen
vergiffenis moet vragen – zoals die ‘marxistische kardinaal’ zei (lacht) – aan de homoseksuele persoon die is
beledigd. Maar de Kerk moet ook vergiffenis vragen aan de armen, de vrouwen die worden uitgebuit, aan de
kinderen die gedwongen kinderarbeid verrichten.’
Hoe dan ook, daar bleef het voor Marx niet bij. Hij zei ook dat de Kerk de staat zou moeten ondersteunen in
de erkenning van burgerlijke partnerschappen. Kardinaal Marx stond erop: ‘Je kunt niet zeggen dat een
langdurige relatie tussen een man en een man niks is, dat het waardeloos is, als ze gelovig zijn.’
Heeft u dat begrepen? Als een koppel lang genoeg vasthoudt aan doodzonde van seksuele aard, uit zich dat
op een of andere manier in een waardevolle manifestatie van het geloof.
Waar hebben we die verdraaide logica nog gehoord?
Ja, natuurlijk, de Argentijn! ‘Eén iets is een tweede relatie, die zich op termijn ontwikkelt, met nieuwe
kinderen, vertrouwen, vrijgevigheid, christelijke toewijding, een bewustzijn van de abnormaliteit ervan en van
de grote moeilijkheid om terug te gaan, zonder dat men zich ervan bewust is dat men in nieuwe zonden zou
vervallen. (Amoris Laetitia 298)
Franciscus zei meer recentelijk, in dezelfde toespraak waarin hij verklaarde dat ‘de grote meerderheid’ van
christelijke huwelijken ongeldig is, dat: ‘Maar echt, ik zeg dat ik heb gezien dat er veel vertrouwen is onder
die samenwonende koppels, veel vertrouwen, en ik ben er zeker van dat dat ook waar is voor het Huwelijk,
ze hebben de genade van het Huwelijk door het vertrouwen dat ze hebben.’
Hier is de formule die beide heren hanteren, laat ons het de Bergogliaanse relativiteitstheorie noemen:
D + T = VG
[Waarbij D = Doodzonde; T = Tijd; V = Vertrouwen; G = Genade. Laat ons niet vergeten dat T > R, waarbij R
= Ruimte.]
Het lijkt allemaal zeer complex, maar het goede nieuws is dat het eigenlijk zeer simpel is:
De Bergogliaanse relativiteitstheorie is ketterij.
Het slechte nieuws is dat het kerkelijke bestuur op weg is naar de Hel, vastberaden om te stellen dat: De
Bergogliaanse relativiteitstheorie > De Wet van God.
Dus, om een lang verhaal kort te maken, vrienden, komt dit alles neer op dat het ‘het spijt mij, homo’s‘ de
eerste stap is in een complex meerstappenplan dat de Goddelijke tussenkomst verhindert, en ervoor zal
zorgen dat het modernistische Rome op een gegeven moment in de nabije toekomst het homohuwelijk zal
omarmen.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus!”
https://restkerk.net/2016/07/01/de-bergogliaanse-relativiteitstheorie/
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Olie voor islamitische massa-immigratie
Naast het ideologische aspect via het Kalagri-Plan om massaimmigratie te bevorderen en het Frankfutere Schule cultureel-Marxisme
is er ook een puur kapitalistische reden waarom de elite de islamitische
massa-immigratie in stand wilt houden. Zij is een rechtstreeks gevolg
van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd en tot
beleid werd gemaakt.
Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op
Europees niveau besloten om een Euro-Arabische Dialoog op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze
EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar
afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.
In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z'n allen nog steeds de zure vruchten plukken:
200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de
hele toenmalige Europese gemeenschap. Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa
waren toen sociaal-democraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader
van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als een
deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige
vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg die samen met het
Cultureel-Marxisme Europa laten islamiseren.
In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de
nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt de grote
verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden,
en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding de hoogste prioriteit te geven. De pers moet worden
ingeschakeld om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten, en de academische wereld moet
worden gemotiveerd om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de
ontwikkeling van Europa, Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen,
centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het
staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement.
Met dank aan Pamela Hemelrijk
http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1391
Bizar: EC-president Juncker zegt dat ‘leiders van andere planeten’ de EU steunen
Jean-Claude ‘Als het moeilijk wordt, moet je liegen’ Juncker, ziet ze
vliegen (maar vooral zichzelf).
Het Brexit heeft de leiders van de Europese Unie klaarblijkelijk
dermate geschokt, dat sommigen het allemaal niet meer op een rijtje
lijken te hebben (voor zover dat al het geval was). Neem nu ECpresident Jean-Claude Juncker, die in het Europese Parlement
letterlijk verklaarde dat ‘leiders van andere planeten’ erop toezien dat
de EU op de ingeslagen weg doorgaat – en zoals iedereen weet is dat
de weg naar een totalitaire Europese Superstaat. Meende hij dat
serieus, of had de notoire alcoholist (annex meesterfraudeur) weer eens te diep in het glaasje gekeken?
‘De Britse stemming heeft een paar van onze talrijke vleugels afgesneden, maar wij vliegen verder,’
verkondigde Juncker vol bravoure tegen het Europese Parlement. ‘Wij zullen onze vlucht richting de
toekomst niet afbreken. De horizon wacht op ons, en wij vliegen richting de horizon, en deze horizonnen zijn
die van Europa en de hele planeet.’
‘U moet weten dat degenen die ons van verre gadeslaan, ongerust zijn. Ik heb gezien en gehoord dat veel
leiders van andere planeten verontrust zijn, omdat ze zich ervoor interesseren welke weg de EU in het
vervolg gaat inslaan. En daarom moeten wij de Europeanen en degenen die ons van buiten gadeslaan,
geruststellen.’
In het officiële transcript van zijn toespraak is deze passage weggelaten, maar de video opname laat er geen
twijfel over bestaan. Franse media speculeren nu dat Juncker zich enkel versproken heeft, en ‘andere
leiders van onze planeet’ heeft bedoeld. Dat is in theorie mogelijk, maar het lijkt desondanks een verspreking
die maar moeilijk te maken is als naar het Frans wordt gekeken: ‘plusieurs de dirigents d’autres planets’. (1)
Juncker, niet wars van een behoorlijke dosis grootheidswaanzin, kan de term dan ook best bewust gebruikt
hebben, om aan te geven hoe ongelooflijk belangrijk hij de EU –maar vooral zichzelf- vindt.
Xander - (1) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Bizar-EC-president-Juncker-zegt-dat-leiders-van-andereplaneten-de-EU-steunen
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Openheid over het ‘Huis van Oranje’ en de ‘koninklijke beerput’ deel 2
Dit bericht werd gepost on 3 juli 2016 by Silvia Videler
Omdat de video over “Openheid over Oranje” inmiddels bijna 7 duizend maal is bekeken heb ik vorige week
besloten om een vervolgvideo te maken over de Koninklijke Beerput in de Nederlanden. Ik heb niet de illusie
dat hiermee de onderste steen boven is. De derde video gaat over de moord op Marianna Vaatstra (1982 –
1999). Al ken ik lang niet alle details van deze afschuwelijke moord, het is van het aller grootste belang om
de waarheid ervan boven tafel te krijgen. Kun je me daarbij helpen – om daarin de volledige waarheid boven
tafel te krijgen – stuur me dan even een berichtje.
Deze video’s zijn voortgekomen uit aflevering 24 van de videocursus die online staat, waarin ik in detail de
machtspiramide beschrijf.
Ben je het eens met de inhoud van dit artikel nadat je het gelezen hebt en de inhoud van onderstaande
video’s die ik daarover gemaakt heb, deel het dan alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen. Hieronder vind je
de video’s met bijbehorende link:
Openheid van Oranje
Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=CmOkMaB1Tpk
De Koninklijke Beerput
Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=pNWE-Cs32VM
De moord op Marianne Vaatstra
Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=sdotn_69b90&feature=youtu.be
Graag wil ik mezelf ook even aan je voorstellen:
Mijn naam is Johan Oldenkamp, en ik heb mijzelf ontwikkeld tot een allround wetenschapper. Dat wil zeggen
dat ik via zelfstudie deskundig ben geworden in alle vakgebieden die tegenwoordig worden gerekend tot de
wetenschap. Daarvoor had ik mijn dissertatie al met succes verdedigd, waarmee ik volgens de geldende
academische normen heb bewezen een vakbekwaam wetenschappelijk onderzoeker te zijn. Daarnaast heb
ik mezelf ook onderwezen in alle disciplines die in de oudheid eveneens tot de wetenschap werden
gerekend, maar die sinds de komst van de universiteiten opeens werden buitengesloten. Dit betekent dat ik
als geen ander de samenhang begrijp tussen alle aspecten van onze werkelijkheid, zowel de fysieke realiteit
die we via onze zintuigen kunnen waarnemen, als de metafysische wereld die veelal wordt aangeduid als
hetgeen ‘boven’ de ‘normale’ wereld is. De bestudering van deze hogere werkelijkheid samen met die van
de ‘gewone’ realiteit duid ik aan als Wholly Science. Nadat ik inmiddels 37 boeken heb geschreven,
voornamelijk over Wholly Science, deel ik tegenwoordig mijn begrip hiervan ook via een videocursus,
bestaande uit 30 video’s van gemiddeld ongeveer twee uren speelduur. De Nederlandstalige videocursus is
vorige maand gereed gekomen, en momenteel werk ik aan het voltooien van de Engelstalige videocursus.
Kijk voor meer informatie hierover op de overeenkomstige beginpagina’s van Pateo.nl.
In aflevering 24 van die videocursus beschrijf ik in detail de machtspiramide, evenals hoe en waarom deze is
ontstaan. Tegenwoordig zien steeds meer mensen wel in dat we in een schijndemocratie leven, waarin de
onwetende bevolking meent invloed uit te kunnen oefenen op de nationale besluitvorming. De voor velen
onverteerbare waarheid is dat de mensheid al geruime tijd in het geheim wordt geregeerd door een
oligarchie van samenzwerende families. Die families noem ik in die video nummer 24 met naam en toenaam.
Aan het einde van de aflevering van de Wholly Science-videocursus komt een bepaalde familie aan bod die
beweert van ‘Koninklijke bloede’ te zijn en die tevens meent te mogen regeren over de Nederlanden. Ik weet
(dankzij Wholly Science) dat geen enkele mens het recht heeft om over een ander volwassen mens te
mogen regeren, maar dat laat ik hier maar even buiten beschouwing. Wat ik als allround wetenschapper heb
gedaan is dat ik ook met betrekking tot de vaderlandse geschiedenis van de Nederlanden op zoek ben
gegaan naar de waarheid. En die waarheid heb ik vervolgens dan ook gevonden.
Niet Van Oranje noch Van Nassau
Deze wetenschappelijke waarheid is dat die zogenaamde “koninklijke” familie helemaal niet ‘Van Oranje’ is,
en zelfs niet eens ‘Van Nassau’. Omdat ze dit zelf uiteraard al heel lang weten, doen ze net alsof ‘Van
Oranje-Nassau’ een soort adellijke titel zou zijn die van generatie op generatie doorgegeven zou kunnen
worden, maar dat is pure volksverlakkerij. Zo proberen ze de schijn te wekken dat ze een familie van het
huis ‘Van Oranje-Nassau’ zouden zijn, maar dat ‘huis’ bestaat helemaal niet.
Zo was Wilhelmina (1880 – 1962) helemaal niet de dochter van Willem III van Nassau (1817 – 1890), maar
was diens adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916) de biologische vader van Wilhelmina. Willem III
werd in welingelichte kringen aangeduid als ‘Koning Gorilla’, omdat deze oversekste koning blijkbaar als een
onverzadigbaar beest tekeer ging. Daardoor liep hij syfilis op, en was het algemeen bekend (in welingelichte
kringen) dat hij al twee jaar onvruchtbaar was toen hij op 61-jarige leeftijd trouwde met de 20-jarige Emma.
Dit huwelijk was nodig omdat toen al duidelijk was dat uit zijn eerste huwelijk geen kleinkinderen geboren
zouden gaan worden. De oudste zoon van deze Willem III van Nassau was onhandelbaar geworden nadat
hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn keuze. De middelste zoon stierf al op 6-jarige leeftijd. En diens
jongste zoon was homoseksueel, en was niet te porren voor een schijnhuwelijk.
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Vervolgens liepen de vijf zwangerschappen van Wilhelmina allemaal op een fiasco uit. Na drie mislukkingen
is toen besloten om een burgermeisje te adopteren van een gezin uit Soest. En vervolgens werd net gedaan
alsof deze Juliana de dochter was van Wilhelmina. Na de adoptie van Juliana heeft Wilhelmina dus nog twee
miskramen gehad, voordat definitief de handdoek in de ring werd gegooid. Veel later, in 1960, was er in het
bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort een bewoonster die beweerde dat Juliana haar dochter was. Haar
toehoorders dachten dat deze oude vrouw, die heel haar leven in Soest had gewoond, aan het dementeren
was en daarom onzin uitsloeg, maar het bleek de waarheid te zijn. En het jaar daarop, in juni 1961, werd de
huisgynaecoloog die Wilhemina terzijde had gestaan opeens opgesloten in een psychiatrische instelling
omdat Soestdijk bang was dat ook hij zijn mond voorbij zou gaan praten.
In 1991 heeft de Russische familie Romanov een officieel verzoek gezonden aan Juliana voor het afstaan
van DNA. Willem II (1792 – 1849), de vader van ‘Koning Gorilla’ Willem III, trouwde namelijk met Anna
Pavlovna von Holstein-Gottorp-Romanov (1795 – 1865), en dus had Willem III ook Romanov-DNA in zich via
de voorouderlijn van zijn moeder. In mijn video vertel ik dat Juliana dit verzoek resoluut heeft afgewezen,
maar ik denk nu dat het Beatrix is geweest die de opdracht heeft gegeven voor deze afwijzing. Mijn
vermoeden is namelijk dat Juliana gewetenswroeging had (een woord waarvan haar oudste dochter
waarschijnlijk de betekenis niet kent, en waarvan haar oudste kleinzoon wellicht zelfs niet eens weet hoe je
dit schrijft). Ik denk namelijk dat Juliana al in 1940 een boodschap aan de oplettende ‘onderdanen’ heeft
gegeven. Ze zei destijds namelijk, vijf dagen voordat haar moeder naar Buckingham Palace in Londen
wegvluchtte voor de Duitse invasiemacht, dat “het Huis van Oranje al vijf eeuwen lang voor geen enkel
gevaar op de vlucht is geslagen.” Deze uitspraak is zeer opmerkelijk, omdat iedereen die de geschiedenis
van de Lage Landen ook maar een beetje kent wel weet dat de vader van Willem I (de opa van ‘Koning
Gorilla’ Willem III) in 1795 ook al naar Engeland was gevlucht. Die vader van Willem I (en overgrootvader
van Willem III) werd Willem V (1748 – 1806) genoemd. Die vlucht van Willem V was anderhalve eeuw
daarvoor. Waarom noemde Juliana dan “vijf eeuwen” in haar opmerkelijke uitspraak maar de vaderlandse
pers? Met deze opzichtige fout heeft Juliana (in de 20e eeuw) de aandacht van de oplettende journalist of
lezer willen vestigen op iets wat speelde in de 16e eeuw. Die gebeurtenis was 410 jaren daarvoor, dus meer
dan vier eeuwen geleden, en daarom verwees ze ernaar als ‘vijf eeuwen’ geleden. Ze had ook ‘vier eeuwen
en een beetje’ kunnen zeggen, maar dat was dan te duidelijk geweest. Ook die verwijzing had ze dus erg
slim verstopt. Ze verwees zo naar het overlijden van Philibert de Châlon op 3 augustus 1530, want hij was
namelijk de laatste legitieme Prins van Oranje. Daarna zijn er diverse onwettige kunstgrepen uitgehaald om
net te doen alsof deze titel nog zou bestaan. Juliana wilde onze aandacht dus vestigen op al die illegale
kunstgrepen. De aldus verstopte waarheid is dat de titel Prins van Oranje in 1530 ophield te bestaan. Alex
von Amsberg (1967) is dus absoluut niet ‘Van Oranje’, en evenmin ‘Von Nassau’, en dat geldt ook voor zijn
moeder Beatrix (1938) en zijn overleden oma Juliana (1909 – 2004).
Met haar geheel onnodige vlucht naar buiten het grondgebied der Nederlanden heeft Wilhelmina bovendien
artikel 21 van de Nederlandse Grondwet uit die tijd (de versie die sinds 1938 van kracht was) willens en
wetens overtreden, waardoor feitelijk alles wat daarna in naam van deze familie is besloten onwettig is. Dat
artikel zegt namelijk: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst”. Kortom, de
lieden van deze familie zijn niet wie zij beweren te zijn en alle “koninklijke” besluiten na 13 mei 1940 zijn niet
legitiem.
De vaderlandse geschiedenis laat ook zien dat de Nederlanden gedurende elf jaren een republiek is
geweest. Dat was voor de ingreep door de Franse keizer Napoleon. De wetenschappelijke waarheid van
mijn onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de huidige monarchie in de Lage Landen op misleiding, bedrog
en leugens is gebaseerd. Volgens mij is het de hoogste tijd dat we deze familie de onterecht ontvangen
gelden laten terugbetalen (tot in ieder geval de tijd van regentes Emma), en dat we de Republiek de
Nederlanden in ere gaan herstellen.
Deze beerput is dus juist niet oranje, maar toch wordt met deze paradoxale titel van de video die ik heb
gemaakt gelijk duidelijk waar het om gaat. Het gaat namelijk om de familie die meent van ‘koninklijke bloede’
te zijn, maar die in werkelijkheid ‘Van Oranje’ noch ‘Van Nassau’ is, zoals beschreven in het voorgaande
artikel (link). Maar nu blijkt dat deze ‘Oranje’ beerput nog groter is dan daarin is aangegeven (met dank aan
de reageerders op WantToKnow.nl: link).
Juliana (1909 – 2004) is namelijk op 11 maart 1927 bevallen van een dochter die is verwekt door haar
adoptievader Heinrich von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934). Juliana was toen 17 jaar oud, en Heinrich
50 jaar. Deze bastaardbaby is vervolgens in de Noord-Brabantse gemeente Ginneken ingeschreven als een
weesmeisje genaamd Maria Jacoba Roovers. Ze groeide op in het tehuis Valkenhorst te Breda, waar wel
meer buitenechtelijke kinderen werden weggestopt. In 1959, toen ze 22 jaar oud was, begon ze de
zoektocht naar haar biologische ouders (video). En vanaf die tijd is ze zichzelf ‘Marie Claire’ gaan noemen.
Had ze voor 1980 ontdekt wie ze was, dan had wellicht zij en niet haar 11-jaar-jongere halfzus Beatrix hun
moeder opgevolgd als staatshoofd. Hoe dan ook, ze overleed op 3 oktober 1997 in het St. Anna Ziekenhuis
te Geldrop. Zoals ze in haar laatste wil had aangegeven werd ze daarna in Heeze gecremeerd (artikel).
Verder werd adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916) verheven in de Nederlandse adel in de maand
waarin zijn bastaarddochter Wilhelmina 8 jaar oud werd. Dit gebeurde van 6 augustus 1888 via “koninklijk
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besluit”, ruim drie weken voor de achtste verjaardag van Wilhelmina. En in 1903 werd hij als dank zelfs
benoemd tot Grootmeester van het Huis van Emma.
Bijna een eeuw later duikt de achternaam “De Ranitz” opnieuw op in de landelijke pers. In 1991 werd
namelijk in de woning aan De Zaan 19 in Woerden het lichaam gevonden van Rudolphine Wilhelmine de
Ranitz (25 augustus 1937 – 13 maart 1991). Haar schedel was ingeslagen met een stomp voorwerp, maar
deze moord is nooit opgehelderd. Ook is blijkbaar de relatie met de twee brandstichtingen van nabijgelegen
basisscholen, die beiden twee weken daarvoor volledig afbrandden (met 5 miljoen Gulden schade als
gevolg), nooit gelegd (link).
Ik heb geprobeerd te achterhalen of deze Ruud de Ranitz (want zo werd ze genoemd) misschien een
nakomeling was van adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916), maar dat genealogisch onderzoek bleek
toch niet zo eenvoudig te zijn. Allereerst heetten zowel de vader als de grootvader van deze biologische
vader van Wilhelmina eveneens voluit Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz. Die opa leefde van 1757
tot 1829, en die vader van 1804 tot 1884.
De overgrootvader van Ruud de Ranitz heette eveneens voluit Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz,
maar hij leefde van 1838 tot 1917. Hij trouwde in 1870 met Johanna Catharina Geertruida Offerhaus (1842 –
1933), en uit dat huwelijk werd Cornelis de Ranitz (27 juli 1874 – 21 november 1958) geboren. Deze
Cornelis de Ranitz trouwde op 27 februari 1901 met Sara Magdalena Jacoba Catharina van Os (26 maart
1876 – 8 april 1957), en uit hun huwelijk werd Jacob Edzard de Ranitz (3 augustus 1909 – 4 december
1962) geboren. Vervolgens trouwde deze J.E. de Ranitz op 17 juli 1936 te Groningen met Suzanna Agneta
Feith (1 september 1913 – 4 december 1962), en zij waren de ouders van Rudolphine Wilhelmine “Ruud” de
Ranitz (vernoemd naar haar moeders moeder), die om ombekende reden werd vermoord in haar woning te
Woerden op 13 maart 1991.
Nadat adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916) zijn taak van het bezwangeren van Emma met succes
had volbracht had hij bij zijn volle nicht Hermanna Louisa Christina Thomassen à Thuessink van der Hoop
(1846 – 1920), met wie hij op 10 mei 1871 in Groningen was getrouwd, ook al twee dochters verwekt:
o Anna Margaretha Jacoba de Ranitz (16 februari 1872 – 10 april 1958); over deze Anna lijkt publiekelijk
helemaal niets bekend te zijn,
o Willemine Elisabeth Edzardine de Ranitz (4 maart 1876 – 21 juli 1960); Lita, zoals ze werd genoemd,
trouwde op 15 mei 1919 met weduwnaar Willem Bastiaan Tholen (13 februari 1860 – 5 december 1931),
maar ze kregen geen kinderen.
Dat de bodem van deze ‘Oranje’ beerput met dit aanvullende artikel is blootgelegd lijkt niet waarschijnlijk.
Het is immers niet ondenkbaar dat er weldegelijk een verband bestaat met de moord op Ruud de Ranitz
(1937 – 1991). Bovendien is de rol die Heinrich von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934) heeft gespeeld
met betrekking tot het beestachtige kinderbordeel in het Ronde Huis ook nog nooit volledig opgehelderd.
Zullen we samen deze beerput nu maar eens helemaal leegtrekken?
Volledigheidshalve volgt nu een opsommingen van de buitenechtelijke kinderen die vanuit deze nep-oranje
familie zijn verwekt, in omgekeerd chronologische volgorde.
Bernhard von Lippe-Biesterfeld was naast de verwekker van vier dochters bij Juliana ook de biologische
vader van nog zeker twee andere dochters:
1. AliciaHalaWebber werd op 21 juni 1952 in San Francisco (USA) geboren. Haar moeder was het
bastaardkind van de raketspecialist WernherMagnusMaximilianvonBraun (23 maart 1912 – 16 juni
1977) en de pilote HannaReitsch (29 maart 1912 – 24 augustus 1979), toen beiden in 1931
zweefvlieglessen volgden in Grunau. Na operatie Paperclip haalde WernhervonBraun zijn
bastaarddochter ook naar de USA. Haar naam was AliciaWebber (1932), en ze werd in Mexico op
19-jarige leeftijd bezwangerd door de 40-jarige Bernhard. Hun dochter kreeg later de verzonnen
achternaam “De Bielefeld”, wat uiteraard een (debiele) verbastering was van “VonBiesterfeld”.
Bernhard heeft bovendien AliciaHala de Bielefeld vervolgens erkend als zijn dochter. In 1968
trouwde haar moeder met tandarts Gerald H. Borden, en liet ze zich “AliciaDebielefeld Borden”
noemen. Enkele jaren later scheidde ze al weer van hem.
2. AlexiaBénédicteIrinaManuellaOliviaGrinda werd op 10 juli 1967 geboren in Boulogne-Billancourt
(Frankrijk). Haar moeder, HélèneGrinda, was van 1966 tot en met 1969 een maîtresse van
schuinsmarcheerder Bernhard. Deze moeder trouwde vervolgens in 1972 met StanislasLejeune
(1945 – 1998), die opmerkelijk genoeg AlexiaGrinda erkende als zijn eigen dochter, waardoor ze
sindsdien ook bekend is als AlexiaLejeune. Deze StanislasLejeune, die al op 53-jarige leeftijd stierf,
was een verre afstammeling van Filips de Schone (1478 – 1506).
Hoewel Heinrich von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934) er tot vijf maal toe niet in slaagde bij Wilhelmina
een levend geboren kind te verwekken lukte dit wel bij diverse andere vrouwen, naast zijn adoptiedochter
Juliana. Hieronder worden de buitenechtelijke relaties die schuinsmarcheerder Heinrich erop nahield
opgesomd, en waaruit zeker 11 bastaardkinderen werden geboren:
1. Willemina MartinaWenneker (14 februari 1887 – 7 september 1973) trouwde op 15 april 1909 te
Amsterdam met CornelisAbbo (1865 – 1913) en hertrouwde in 1919 met Jan Derk Lier (1885 –
1974). Beter bekend als MienAbbo-Wenneker kreeg ze als maitresse van Heinrich zes kinderen van
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hem: ChristinaMargarethaAbbo (30 november 1907 – 1945; roepnaam “Stien”), Edith Maria Abbo
(22 juli 1910 – 25 december 1996), Willem Wenneker (13 augustus 1916 – 16 september 1916),
Albrecht Willem Wenneker (22 juli 1918; later bekend als “Pim Lier”), en de tweeling
AlidaWilleminaMartina Lier en Maria SuzannaCornelia Lier (beiden geboren op 24 juni 1922;
roepnamen “Aaltje en “Rietje”). Voor deze vijf kinderen (want baby Willem stierf al na 34 dagen)
kreeg moeder Mien van het koninklijk huis een uitkering voor levensonderhoudskosten.
2. Nel Timmermans: één buitenechtelijk kind.
3. Elisabeth van Bork (21 oktober 1879 – september 1949), getrouwd met arts KarelArnold Poortman
(1878 – 1921): haar buitenechtelijke zoon noemde ze Jan Bartholomeus Poortman (9 juli 1915 – 31
december 1929).
4. Geertrude du Plessis (24 april 1884 – november 1911): ze stierf kort na de geboorte van haar
buitenechtelijke dochter Catharina Duplessis (21 november 1911 – 1996).
5. SophiaTeixeira de Mattos (? – 7 oktober 1922) trouwde met William RobertKingsburyWills Wilde (26
september 1852 – 13 maart 1899). De dochter die ze van Heinrich kreeg noemde ze DorothyIerne
Wilde (11 juli 1895 – 10 april 1941; roepnaam “Dolly”).
6. AliceLouise van Hemert (12 september 1891 – 23 januari 1942) trouwde met ErnestusJohannes
Christiaan Greven. Ze noemde haar buitenechtelijke dochter Anna HelenaGreven (13 januari 1921 –
25 februari 1990).
7. JosephinaJohanna Klopper (2 februari 1898 – 23 april 1965) was zelf een bastaarddochter van een
onbekende vader en het 17-jarige revuemeisje ClasinaMargaretha Klopper (5 maart 1881 – 5
augustus 1909), beter bekend als Sien. Haar moeder Sien trouwde anderhalf jaar later, op 5
augustus 1909 te Rotterdam, met Napoleon Christiaan de la Mar (17 januari 1878 –e 3 juli 1930;
roepnaam “Nap”), die daarbij Fientje (zoals ze werd genoemd) erkende als zijn kind, en aldus werd
haar achternaam van “Klopper” veranderd in “De la Mar”. Fien(tje) de la Mar werd later een bekende
cabaretière. Haar vaders achternaam is sinds 1947 verbonden aan het theater aan de Marnixstraat
402 in Amsterdam.
8. Mies van Bemmel (1894 – 1927) was gehuwd met Carel van Vredenburch.
9. Johanna van Gelder.
Van “Koning Gorilla” Willem III van Nassau (1817 – 1890) zijn de volgende relaties met buitenechtelijke
kinderen bekend:
1. Hendrica Maria Bohnenkamp, moeder van HendricusHermanusBonnekamp (1836).
2. Gerritje te Hope, moeder van Matje Wetteraouw (1839).
3. Charlotte de Muynck, moeder van JohannesDoncker (1843).
4. Maria Johanna Liebertina Temminck, moeder van Frederik Liebrecht Johannes (12 juni 1851 – 30
april 1875).
5. Lena van Staalduinen, moeder van Matthijs van Gaalen (1852 – 1890).
6. Aaltje de Leeuw, moeder van Jacob Rampen (1852 – 1919).
7. WilleminaBaauw, moeder van Dirk van der Ende (1853 – 1929).
8. AmaliaVeronica van Appel, moeder van Steven Gerrit van der Kreeft (1855 – 1924).
9. PaulinaSusannaCorneliaHoynck van Papendrecht, moeder van PaulusHoynck van Papendrecht
(1857 – 1920).
Ook diens vader Willem II en grootvader Willem I hadden diverse bastaardkinderen (artikel). Oftewel, hoe
diep willen we graven in deze beerput?
De belangrijkste feiten uit deze ‘Oranje’ beerput zijn wat mij betreft de volgende:
1. Wilhemina was niet de dochter van Willem III.
2. Juliana was niet de dochter van Wilhelmina.
3. Beatrix was niet de oudste dochter van Juliana.
Tot besluit wil ik benadrukken dat ik het prima vind wanneer het volk der Lage Landen zich wil verbinden met
de kleur oranje. Ook met nationale sporters die zich in die kleur kleden is in mijn ogen helemaal niets mis.
Dat is historisch nu eenmaal zo gegroeid, en ook mondiaal is dat allang gemeengoed geworden. Waar
echter wel iets mis mee is, dat is de bewering van een bepaalde familie die beweert ‘Van Oranje’ te zijn. Dat
is namelijk een opzettelijke leugen. Hopelijk maken de Nederlanders, mede dankzij dit artikel, nu snel een
einde aan de regering door deze leugenaars.
Naschriften
o Dit artikel is als basis gebruikt voor een publicatie op WantToKnow.nl: link.
o Het vervolg op dit artikel lees je: hier.
o Op woensdagavond 1 juni 2016 was ik vanaf 21:00 uur te gast in het internetradioprogramma “From the
Unseen Worlds” van Jeroen Ghuijs (FindingVoicesRadio.com) en Irma Schiffers (IrmaSchiffers.nl), waarbij
ook John Diks (Gewoon-Nieuws.nl) aanwezig was, en waarin ik gedurende vijf kwartier de gelegenheid
kreeg om dit alles toe te lichten
Met Liefde en Wijsheid,
Johan Oldenkamp
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Tot slot nog de omschrijving die bij de video over ‘De moord op Marianne Vaatstra’ hoort:
Op zaterdag 1 mei 1999 werden we opgeschrikt met het afschuwelijke nieuws dat een 16-jarig meisje uit
Zwaagwesteinde in het Noordoosten van Friesland op een beestachtige wijze was verkracht en vermoord.
Haar naam was Marianne Vaatstra. Vanaf het allereerste moment is ons niet de waarheid verteld over deze
aangrijpende zaak. En nu, na ruim 17 jaar, is die volledige waarheid nog steeds geen gemeengoed. De
meerheid meent dat het officiële verhaal de waarheid zou zijn, maar die versie hangt van leugens en bedrog
aan elkaar. In deze Nederlandstalige aflevering van Pateo TV smeedt Dr. Johan Oldenkamp, de grondlegger
van Wholly Science, alle feiten en getuigenissen aaneen tot een samenhangend en logisch verhaal.
Daarmee wordt nu eindelijk duidelijk wat er die nacht in 1999 van 30 april op 1 mei echt is gebeurd in de
buurt van Kollum met Marianne Vaatstra.
Voor meer informatie over Pateo TV of Wholly Science bezoek je de website Pateo.nl:
http://www.pateo.nl/platform.htm
Wholly Science (betekent: de hereniging van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit)

Bankensysteem EU opnieuw op rand van instorting
Italiaanse regering eist dat failliete banken met honderden miljarden
euro’s Europees belastinggeld worden gered
De Italiaanse bankencrisis is op de rest van de EU aan het
overslaan. Overal crashen de aandelen van grote banken zoals
Credit Suisse en zelfs de Deutsche Bank in record tempo. Is dit het
begin van de lang gevreesde, onvermijdelijke financiële
ineenstorting, die het omvallen van Lehman Brothers in 2008 in de schaduw zal stellen?
Wat ECB president Mario Draghi ook verzint, er lijkt geen houden meer aan. Op de Europese aandelen- en
staatsobligatiemarkten is paniek uitgebroken. De Stoxx 600 bankenindex daalde tot bijna het vorige
dieptepunt in 2011, toen het maar een haartje scheelde of de eurozone was ingestort.
Deutsche Bank begint sterk op Lehman te lijken
Credit Suisse stond in tientallen jaren niet meer zo laag, en de grafiek van de Deutsche Bank is inmiddels
bijna naadloos op die van Lehman Brothers te leggen. Daarmee bevestigt één van Europa’s belangrijkste
banken zijn positie als grootste risicobank voor het wereldwijde financiële systeem.
DB probeert nu minstens $ 1 miljard van de in totaal circa $ 5 miljard aan scheepvaartleningen te verkopen.
De olietanker handel is weliswaar (tijdelijk) een tikkeltje hersteld, maar de container en droge bulk markten
worstelen met hun ergste teruggang ooit. Er zijn simpelweg veel te veel schepen beschikbaar voor een
almaar slechter draaiende wereldeconomie.
Rome wil honderden miljarden Europees belastinggeld voor banken
De kredietuitvalverzekeringen (CDS) voor de op omvallen staande Italiaanse probleembank Monte Paschi
staan nog altijd op een 66% kans op faillissement. De hele Italiaanse bankensector is aangestoken en heeft
honderden miljarden nodig om overeind te blijven. De regering in Rome eist inmiddels dat de Italiaanse
banken met Europees belastinggeld overeind worden gehouden. (2)
Ook problemen in Groot Brittannië
Ook de Bank of England bereidt zich op een nieuwe financiële crisis en interventies voor om het Britse
bankensysteem te beschermen voor de gevolgen van het Brexit. Zo werden de kapitaalregels voor de
banken
versoepeld.
Behalve
wegzakkende
bankenaandelen
en
sterk
teruglopende
consumentenbestedingen is ook de koers van het pond sterling ten opzichte van de dollar naar een 31 jarig
dieptepunt gezakt. Tegen de euro staat de munt op zijn laagste stand in 2 ½ jaar. Het grote verschil komt
omdat de euro zelf ook steeds zwakker wordt. (3)
Is dit het begin van de grote ineenstorting?
Of dit het begin van de grote totale ineenstorting is, die we de afgelopen jaren al zo vaak hebben voorspeld,
valt nog niet te zeggen. De tekenen aan de wand zijn echter overduidelijk: de nieuwe crash komt steeds
dichterbij. Als het de ECB en EU deze week lukt om met honderden miljarden de Italiaanse bankensector te
‘redden’ –u weet wel, opnieuw ten koste van de gewone man-, dan zal de grote knal enkel opnieuw zijn
uitgesteld.
Van afstel is namelijk geen enkele sprake meer; dat had misschien nog gekund als de eurozone in 20102011, tijdens de Griekse crisis, geordend was opgeheven. Daar is het inmiddels veel te laat voor, en hoe
langer er in de Europese regeringssteden mee wordt gewacht dit onder ogen te zien, des te harder, pijnlijker
en langduriger zullen de zeer ernstige gevolgen zijn als de eurozone dan toch uit elkaar klapt.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Bankensysteem-EU-opnieuw-op-rand-van-instorting
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Zoveelste getuige tegen Clinton komt op verdachte wijze om het leven
Een greep uit de indrukwekkende ‘Clinton lijkenteller’ – Hillary Clinton: nauwe banden met radicale
islamisten, gaf gifgas aan Syrische rebellen, fraudeerde met miljoenengiften
John Ashe vormt na zijn ‘ongeluk’ geen bedreiging meer voor Hillary
Clinton.
Is het toeval, een complottheorie of gewoon pech wat al vele
tientallen mensen die tegen (één van) de Clintons wilden getuigen, is
overkomen? Nu is het een voormalige president van de Algemene
Vergadering van de VN die slechts enkele dagen voordat hij een
belastende getuigenis tegen Hillary Clinton zou afleggen, dood werd
aangetroffen. John Ashe zou bij een ‘ongeluk tijdens een
conditietraining’ zijn keel hebben verbrijzeld. Het echtpaar Clinton heeft in de loop der jaren inmiddels een
lang spoor van lijken achter zich gelaten. Mensen die het wagen zich tegen hen te verzetten of hun criminele
praktijken openbaar te maken, lopen een grote kans dit met hun leven te moeten bekopen.
‘Ongeluk met halter’
Nadat Ashes lichaam afgelopen woensdag levenloos werd aangetroffen, verklaarde de VN aanvankelijk dat
hij een hartaanval had gehad. Lokale politieagenten in Dobbs Ferry (New York) spraken dit later tegen, en
zeiden dat hij tijdens een conditietraining zijn keel had verbrijzeld met een halter.
Ashe had afgelopen maandag samen met zijn mede gedaagde, de Chinese zakenman Ng Lap Seng, in de
rechtbank moeten verschijnen. Seng zou Ashe tijdens diens termijn als president van de Algemene
Vergadering van de VN meer dan $ 1 miljard aan donaties hebben gegeven. Toen Bill Clinton president was,
sluisde de Chinees enkele honderdduizenden dollars door naar het Democratische Nationale Comité.
Oud Secret Service agent: ‘Hillary is gevaarlijk, oneerlijk, en liegt voortdurend’
Voormalig Secret Service agent Gary Byrne, die de afgelopen jaren vaker in het nieuws kwam als
klokkenluider, is dit alles ‘business as usual’ voor de Clintons. ‘Ik heb de sterke overtuiging dat mensen
moeten weten wie Hillary Clinton echt is, en hoe gevaarlijk haar gedrag is. Ze is geen leider,’ zei hij tegen de
bekende Fox News kopman Sean Hannity. ‘Ze is oneerlijk, ze liegt voortdurend. Iedereen die zichzelf weet
los te maken van hun politiek en terugkijkt naar haar gedrag over de afgelopen 15 jaar, zegt dat.’ (1)
Vince Foster
Eén van de weinige in het nieuws gekomen bekende slachtoffers van de Clintons was Vince Foster,
voormalig partner van Clintons advocatenkantoor Rose Law Firm, en tevens juridisch topadviseur van het
Witte Huis. Foster, die betrokken was bij een onderzoek naar de persoonlijke financiën van de Clintons en
zeer belastende informatie over hen had, zou in 1993 in een park zelfmoord hebben gepleegd.
Er waren echter veel verdachte omstandigheden, zoals het feit dat zijn dood sterk op een professionele in
scène gezette moord/zelfmoord leek, en zijn afscheidsbriefje een vervalsing bleek. Onlangs kwam het
rapport van de lijkschouwer boven tafel, die een schot in zijn nek had geconstateerd, een feit dat tot dan toe
geheim was gehouden. Hillary Clinton deed alle beschuldigingen echter af als een ‘rechts complot’.
Lijken stapelen zich op
Op de ‘Clinton Body Count’ –oftewel de Clinton lijkenteller- staan ondertussen een indrukwekkend aantal
mensen, waarvan niet weinigen hooggeplaatste personen waren. Een kleine greep:
* 1977: Suzanne Coleman, een 26 jarige vrouw die een affaire had met Bill Clinton en 7 maanden zwanger
was, schoot zichzelf door haar achter(!!)hoofd. Tegen vrienden had ze verteld dat Clinton de vader was. Het
werd de politie niet toegestaan een autopsie te plegen.
* 1986: ‘Hoerenmadam’ Judi Gibbs, in 1979 Penthouse model, bedreigde Bill Clinton met foto’s die in het
geheim zouden zijn genomen toen hij seks met haar had. Ze stierf toen haar huis in brand vloog. Haar
lichaam werd vlak bij de voordeur gevonden; ze had dus makkelijk kunnen ontsnappen. Clintons bodyguard
Barry Spivey zwoer later onder ede dat hij hem Judi’s foto’s had laten zien.
1993: Vijf lijfwachten van Clinton komen bij een vliegtuigongeluk in Italië om het leven. Het toestel mocht niet
landen op het vliegdekschip USS Roosevelt. De vijf waren Clintons lijfwachten geweest tijdens diens bezoek
aan het schip, 2 weken eerder. Drie andere mannen, die Clinton naar de Roosevelt hadden gevlogen,
vonden kort daarna de dood bij een helikopterongeluk.
* 1994: Advocaat Gandy Baugh, nauw verbonden aan destijds gouverneur Bill Clinton, pleegde ‘zelfmoord’
door uit een raam te springen. Baughs partner pleegde één maand later eveneens ‘zelfmoord’.
* 1994: Kathy Ferguson pleegt thuis ‘zelfmoord’, pal nadat ze haar koffers heeft ingepakt. Haar ex-man
Danny was de agent die in Arkansas Paula Jones naar Bill Clintons hotelkamer had gebracht. Kathy had
haar vrienden en collega’s vaak verteld hoe Bill haar ex-man liet toekijken terwijl hij seks met Paula had.
* 1996: Admiraal Jeremy Boorda ging naar huis om te lunchen, en zou zichzelf plotseling twee keer in zijn
borst hebben geschoten. Zijn veronderstelde afscheidsbriefjes werden nooit openbaar gemaakt. De
aanvankelijke verklaringen van zijn motieven –hij zou medailles hebben gedragen die hij niet had verdiendbleken later vals.
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* 1996: Ron Brown, voormalige voorzitter van de Democratische Nationale Conventie en minister van
Handel, kwam samen met 39 anderen om bij een vliegtuigongeluk in Bosnië. Brown stond op het punt
veroordeeld te worden en een deal te maken met de aanklagers. Eén dag later werd zijn advocaat vermoord
in een ‘drive by’ schietpartij. Een paar dagen later werd de luchtverkeersleider die dienst had tijdens de
crash van het vliegtuig, dood aangetroffen. Op de begrafenis werd een lachende en grapjes makende Bill
Clinton gefilmd, die zijn gezicht plotseling in een sombere plooi trok toen hij de camera’s in de gaten kreeg.
* 1997: Advocaat Don Adams hielp slachtoffers van een zwendel rond de aan- en verkoop van grond,
waardoor zij al hun spaargeld hadden verloren, maar de Clintons en hun vriendjes steenrijk hadden
gemaakt. Adams raakte vermist; zijn lichaam werd later gevonden. Ongeveer een jaar na Adams dood
verdween zijn opvolger spoorloos.
* James Bunch maakte op vergelijkbare wijze als Vince Forster een einde aan zijn leven. De Texaan had
een ‘klein zwart boekje’ met daarin de namen van veel hooggeplaatste personen in Texas en Arkansas (de
thuisstaat van de Clintons), die bepaalde prostituees bezochten.
* 1997: Eric Butera had informatie over de moord op Witte Huis medewerker Mary Mahoney. De politie
stuurde hem undercover naar een drugsdeal, waar hij werd doodgeslagen. Zijn moeder kreeg maar liefst $
100 miljoen smartengeld, wat later door een federale rechter naar $ 1 miljoen werd teruggedraaid.
1999: Daniel Dutko, vice-voorzitter van ‘Leadership 2000’ van de Democratische Partij, tevens vice-voorzitter
van de afdeling financiën van de Clinton-Gore campagne in 1995. Stierf toen hij van zijn fiets met het hoofd
op straat viel.
In datzelfde jaar wordt Eric S. Fox, bemanningslid van de Marine One (de presidentiële helikopter) twee keer
door zijn hoofd geschoten. De politie: ‘zelfmoord’. Een jaar later explodeert het toestel van vier andere
‘Marine One’ piloten in de lucht.
* 2004: Pulitzer prijs winnaar journalist Gary Webb, die onder andere de drugshandel operaties van de CIA
onthulde, pleegde zelfmoord door zichzelf TWEE keer in zijn hoofd te schieten.
* 2010: MI6-spion Gareth Williams hackte in Bill Clintons computer en gaf een lijst van dienst vrienden en
contacten aan een vriend bij de media. Williams werd dood aangetroffen in zijn bad, met zijn hoofd in een
sporttas die van buitenaf was afgesloten. Desondanks werd ‘zelfmoord’ geconstateerd!
* 2015: Walter Scheib, Clintons Witte Huis chef die ook onder president Bush in dienst was, verdween
tijdens een wandeling. Zijn lichaam werd op de bodem van een rivier aangetroffen, maar de doodsoorzaak
werd niet bekend gemaakt.
* 2016: Mensenrechtenactivist Berta Caceras werd thuis in Honduras tijdens haar slaap vermoord. Caceras
had gezegd dat Hillary Clinton verantwoordelijk was voor de coup in het land, waarbij de democratisch
gekozen president werd afgezet. Na de coup werd Honduras één van de gewelddadigste landen ter wereld.
Op de lange lijst staan verder nog tientallen journalisten, advocaten, lijfwachten, militairen, officieren,
stagiaires, minnaressen en andere getuigen van Bill Clintons misdaden en uitspattingen. VN-officials John
Ashe is het meest recente slachtoffer, hoogstwaarschijnlijk uit de weg geruimd omdat hij met zijn getuigenis
een grote bedreiging vormde voor Hillary Clintons presidentscampagne, die toch al in zwaar water is geraakt
door het email-schandaal.
Hillary vermoedelijk niet vervolgd; Trump: “Systeem is totaal corrupt’
De FBI heeft haar daar gisteren over ondervraagd, zo gaf ze toe (4). Analisten denken dat Hillary wel eens
vanwege spionage kan worden aangeklaagd (5), maar haar Republikeinse tegenstrever Donald Trump
twitterde dat hij inside informatie heeft dat de autoriteiten niet van plan zijn om haar te vervolgen (6). Eerder
deze week lekte het nieuws naar buiten dat Bill Clinton een geheime ontmoeting met minister van Justitie
Loretta Lynch heeft gehad. Trump: ‘Ik zei het al eerder: het systeem is totaal corrupt.’ (6)
Fraude met Clinton Foundation
Persbureau Reuters berichtte vorig jaar dat de diverse liefdadigheidsinstellingen van de Clintons, zoals de
Clinton Foundation waar ook onze regering € 4,4 miljoen aan gegeven heeft, en de Postcode Loterij zelfs
meer dan $ 25 miljoen, massaal verzuimd hebben om donaties van Amerikanen en buitenlandse regeringen
en organisaties aan de belasting op te geven. Zo bleek Bill maar liefst $ 26 miljoen die hij had verdiend met
lezingen niet te hebben opgegeven, wat de puissante rijkdom van de Clintons verklaart. Zijn vrouw rekent
overigens al jaren minimaal $ 220.000,- voor één enkele toespraak, waar ze er al meer dan honderd van
heeft gegeven.
Sleutelrol bij wereldwijd criminaliseren kritiek op islam
Hillary speelde tevens een sleutelrol bij het tot stand komen van het Istanbul Proces, een serie conferenties
van de 57 moslimlanden tellendeOrganization of Islamic Cooperation (OIC), die al jaren via de VN probeert
om wereldwijd alle kritiek op de islam te verbieden en te criminaliseren. Clinton schaarde zich niet alleen
openlijk achter dit streven, maar droeg tevens tactieken aan waarmee dit doel kan worden bereikt, zoals het
‘onder druk zetten en te schande maken’ van ‘islamofoben’, dus iedereen die iets negatiefs zegt of schrijft
over de islam.
Nauwe banden met radicale islamisten
Het was Hillary die in 2011 als minister aandrong op Amerikaanse- en NAVO bombardementen op het toen
nog welvarende en stabiele Libië, en daarvoor misleidende en leugenachtige informatie aan het publiek
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verstrekte. Diezelfde Hillary bleek moslima Huma Abedin, die onweerlegbare banden met de Moslim
Broederschap had, tot één van haar naaste adviseurs te hebben benoemd. Niet voor niets steunde de
Broederschap Clintons beleid in Libië. Dat was zeker niet de enige connectie tussen de Clintons en radicale
islamisten. Moslim Broederschap topman Gihad el-Haddad bleek vijf jaar lang voor de Clinton Foundation te
hebben gewerkt. Haddad werkte tevens samen met de Islamic Da’wa Organization (IDO), waar ook
Obama’s broer Malik aan verbonden was, en dat zeer nauw betrokken was de bij genocide die de moslim
terreurregering van Soedan op onder andere de christelijke bevolking pleegde en nog steeds pleegt.
Gifgas en Derde Wereldoorlog
De vermaarde onderzoeksjournalist Seymour Hersh onthulde eerder dit jaar dat Clinton als minister van
BuZa direct verantwoordelijk was voor het leveren van Libisch gifgas aan de Syrische rebellen, die daar in
2013 een ‘false flag’ aanval in Ghouta, een buitenwijk van Damascus, mee pleegden, en zo zeker 1000
mensen op gruwelijke wijze vermoordden. Maar nog altijd kan deze vrouw ook in Nederland schijnbaar geen
kwaad doen, en wordt ze zelfs door half christelijk Nederland als de ideale volgende Amerikaanse president
gezien. Die, eenmaal in het Witte Huis, waarschijnlijk al binnen enkele jaren de Derde Wereldoorlog zal
ontketenen. Maar zolang ze zichzelf blijft voordoen als ‘christen’ maakt dat klaarblijkelijk niemand iets uit.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Truthstream Media ; (3) What Really Happened ; (4) Infowars ; (5) Infowars ;
(6) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Zoveelste-getuige-tegen-Clinton-komt-op-verdachte-wijze-omhet-leven

Elie Wiesel: een groot oplichter is heengegaan
herstel de republiek / 14 uur ago
We zouden het bijna vergeten, maar afgelopen zaterdag, 2 juli 2016 is Elie Wiesel, de uitvinder hogepriester
van de holocaust, overleden. Naar Joodse tradities (?) is hij zondag al begraven.
Als Hongaarse jood is hij op het nippertje aan de gaskamers van Auschwitz-Birkenau (werkkamp van IG
Farben met aandeelhouders op Wall Street en bankiers in Frankfurt) ontsnapt en via een aantal andere
concentratiekampen uiteindelijk door de Amerikanen uit Buchenwald bevrijd. Een wonderbaarlijke tocht voor
een jood, de joden van Europa die toch tot de laatste man en vrouw moesten worden uitgeroeid, c.q. naar
Palestina gedeporteerd. De eerste twijfels beginnen echter al met het feit, dat hij geen Hongaars sprak en
verstond, dat is vreemd voor iemand geboren en getogen in Hongarije.
De term “holocaust” betekent letterlijk “brandoffer”, vrijwillig aan en ter ere van een godheid gebracht. Toen
Wiesel in een concentratiekamp aan kwam, zag hij dat er sloten met brandende olie werden gebruikt om
babies in te gooien. Het bleek later een van de meest bizarre verzinsels van Wiesel te zijn. Ook heeft hij
nooit kunnen aantonen dat hij in Auschwitz is geweest, omdat bij hem de tatoeage op de linker arm
ontbreekt. Hij wilde daar nooit over praten, omdat hij dan emotioneel overmand zou worden en in huilen zou
uitbarsten. Zijn verhalen zijn door de jaren heen aangepast, weggemoffeld en herzien, een gevolg van een
opeenstapeling van leugens en misleiding. Een goede kandidaat voor de Nobel prijs, hij hoort thuis in het
illustere rijtje van Obama tot Arafat en van Mandela tot Kissinger.
Elie Wiesel ( zelfs zijn naam is discutabel) heeft bijvoorbeeld nooit de moeite genomen eens een kijkje in de
Gaza strook te nemen, om te zien hoe een moderne holocaust er uitziet. Des te meer stookte hij in het
nepstaatje rond Tel Aviv voortdurend het vuurtje op om atoombommen op Iran te gooien als preventieve
maatregel.Dat zijn pas echte holocausten, moet hij hebben gedacht. Ook strooide hij kwistig het verhaal rond
om de Iraanse president Ahmedinejad te kidnappen, zoals men dat eerder met Eichmann had gedaan.
Het meest eigenaardige verhaal over deze meester-oplichter is, dat hij een agent van de Mossad was. Het
verklaart wel zijn vele reizen zonder een cent op zak.
Dat zijn boeken hem geen windeieren hebben gelegd blijkt uit het feit, dat hij door de minstens zo bekende
oplichter Bernie Madoff maar liefst 37 miljoen US Dollar lichter is gemaakt. Elie had wat centen te
verbrassen, zullen we maar zeggen….
Elie Wiesel is een ras-oplichter geweest en onderstaande links (Engels) zijn
interessant leesvoer met uitgebreide achtergrond informatie. Voor de zekerheid
hebben we de inhoud van die complete website op file gezet en in een kluis
opgeslagen.
Elie Wiesel & The Mossad Part I
Elie Wiesel & The Mossad Part II
Elie Wiesel & The Mossad Part III
Elie Wiesel & The Mossad Part IV
ELIE WIESEL CONS THE WORLD
Nog een paar interessante links “ter verdieping”: OLD JEWISH TRADITIONS
6 juli 2016 in DE REPUBLIKEINSE POST.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/06/elie-wiesel-een-groot-oplichter-is-heengegaan/

N I E U W S B R I E F 2 5 1 – 8 J U L I 2 01 6 – P A G . 5 4

Rusland legt evangelisatie aan banden en zal overtreders beboeten
DOOR CRUSADER OP 02/07/2016
Russisch parlement. Foto: sofiaglobe.com
In Rusland werden er nieuwe “anti-terreurmaatregelen” doorgevoerd, die
de mogelijkheid om te evangeliseren en het uitoefenen van het geloof
sterk aan banden leggen. De maatregelen zijn inbegrepen in een reeks
anti-terreurwetten die door parlementslid Irina Yarovaya voorgelegd
werden en nu door beide kamers, zowel de Duma als de Federatieraad
werden goedgekeurd. De wet zal evangelisatie verbieden buiten een kerk of een religieuze plaats –
inclusief privéwoningen en online – en diegenen die het overtreden zullen beboet worden.
Buitenlanders zullen worden gedeporteerd.
Russische evangelische protestanten verzetten zich alvast tegen de maatregelen en riepen op tot een dag
van gebed en vasten en hebben een petitie opgesteld die gericht is aan president Putin.
Sergei Ryakhovsky, hoofd van de Protestantse Kerken van Rusland, schreef naar Putin en zei dat “de
nieuwe wet de mensenrechten schendt alsook de fundamentele vrijheden met betrekking tot religieuze
vrijheid.”
Andere kerkleiders zeiden: “De verplichting voor elke gelovige om een speciale toestemming te hebben om
zijn of haar geloof te verspreiden, alsook religieuze literatuur of ander materiaal buiten plaatsen van
aanbidding en gebruikte gebouwen uit te delen, is niet enkel absurd en beledigend, maar het creëert
ook de basis voor massale vervolging van gelovigen omwille van het schenden van deze
voorschriften.”
De brief ging verder: “De Sovjet-geschiedenis toont ons hoeveel mensen van verschillende
geloofsovertuigingen vervolgd zijn geweest voor het verspreiden van het Woord van God. Deze wet brengt
ons terug tot een schandalig verleden.”
Volgens Lloyd Harsch, een geschiedenisprofessor aan het Seminarie van New Orleas zou de nieuwe wet de
Russisch Orthodoxe (Staats-) Kerk bevoordelen, ten koste van de Evangelische kerken. Maar in principe
vallen alle andere kerken onder die nieuwe wet, en worden dus ook de katholieken geviseerd (die daar
slechts 0,1% van de totale bevolking uitmaken).
Bron: Christian Today
https://restkerk.net/2016/07/02/rusland-legt-evangelisatie-aan-banden-en-zal-overtreders-beboeten/

Waanzin: EU keurt belastingshel goed
05/07/2016 - Simon Driehuis
Het gaat vooruit. Het gaat verbazend goed vooruit. Woensdag stemt het
Europees Parlement in Straatsburg over een ‘taxation report’ (TheurerKofod). Hiermee wil de EU belastingfraude te lijf gaan.
Een wanstaltig rapport, met verstrekkende gevolgen. We zetten enkele van
de opmerkelijkste voorstellen en passages op een rij:
1. Het Taxe-rapport gooit belastingoptimalisatie en fraude op een hoopje. Niet alleen illegale activiteiten
(belastingontduiking) maar ook legale activiteiten (belastingontwijking) moeten vanaf nu aangepakt worden
en beschouwd worden als crimineel gedrag.
2. Het EU-parlement wil supranationaal een gelijkschakeling bekomen van het belastingsysteem in alle EUlidstaten. Zo moet er een CCCTB komen, dit is een geconsolideerde belastinggrondslag die in alle landen
hetzelfde moet zijn.
3. De EU wil vanaf nu een belangrijk juridisch principe, namelijk het aanleveren van bewijslast, omkeren. We
citeren: “verzoekt de lidstaten om voor de terugvordering van door criminele activiteiten verkregen activa of
onrechtmatig verkregen winsten de bewijslast om te keren“. Kortom: U moet bewijzen dat u niét fraudeert,
in plaats van dat de overheid moet bewijzen dat u wél fraudeert.
4. Maar dat is niet alles. Ook mondiaal wil de EU in actie schieten. We citeren opnieuw uit het rapport:
“wereldwijd register met alle activa van personen, bedrijven en andere entiteiten, zoals trusts en
stichtingen, waar belastingautoriteiten volledige toegang toe moeten krijgen”.
5. Op Europees niveau moet de Europese Commissie voor politie-agent gaan spelen, op mondiaal vlak wil
men de Verenigde Naties inschakelen: “ondersteunt de oprichting van een goed uitgerust wereldwijd VNorgaandat de beschikking krijgt over voldoende aanvullende middelen, om ervoor te zorgen dat alle landen
op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de uitwerking en hervorming van het wereldwijde
belastingbeleid”.
Wij zullen hier bij Beurs.com later deze week een lijst publiceren van welke EU-parlementsleden uit België
en Nederland instemmen met al deze waanzin. U heeft het recht dit te weten.
http://beurs.com/2016/07/05/eu-wil-belastinghel/120634
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Efteling volgende slachtoffer van politiek correcte mafia
Werkelijk alles wat onderdeel vormt van het leven zoals wij dat in
onze cultuur gewend zijn, wordt voor onze voeten weggeschoffeld.
Het wordt hoog tijd dat de bevolking nu echt wakker wordt, weer
controle neemt en ook daarmee voor eens en voor altijd een einde
maakt aan de “politiek correcte” mafia.
Waar ze vandaan komen, mag Joost weten en wie ze aanstuurt, zal
niet zo moeilijk te raden zijn.
Het zijn groepjes die hun uiterste best doen om het leven voor de gewone burger om allerlei mogelijke
manieren te verzieken en te zorgen voor zoveel mogelijk tweedracht in de maatschappij.
Of het nu gejammer is over een oeroude Nederlandse traditie zoals Zwarte Piet of een paar sprookjesfiguren
in de Efteling, ze blijven “zuigen”.
Op zich is dat allemaal niet zo erg, maar wel dat dit soort malloten door velen serieus worden genomen.
Nu ineens weer het volgende:
Er is een vage actiegroep opgericht die een brief heeft gestuurd naar de directie van de Efteling waarin
onderandere het volgende staat:
Vrijdag stuurden de makers een open brief aan 'Stichting Natuurpark de Efteling'. Daarin schrijven ze dat
Monsieur Cannibale en Carnaval Festival "uiterst kwetsend en racistisch" zijn. Als de "onderdrukkende
stereotyperingen" niet verdwijnen, komen er acties in het park.
De groep vermoedt een complot. "Dit is geen onwetendheid meer van de Efteling, maar een kapitalistische
organisatie die doelbewust kinderen indoctrineert en een hele strategie heeft bedacht om dit zo lang mogelijk
te kunnen doen."
De normale procedure voor dit soort onzin zou zijn om het epistel in de mond van Holle Bolle Gijs (over dit
personage meer aan het einde van dit artikel) te laten verdwijnen, maar de Efteling geeft toe aan deze
nonsens, zoals zo vaak gebeurt in ons land tegenwoordig.
Hierdoor ontstaat een maatschappij met steeds meer tegenstellingen. De originele bevolking gaat
protesteren tegen het weghalen van allerlei dingen waar ze leuke, mooie herinneringen aan hebben,
hetgeen dan weer koren op de molen van de racistenmafia is.
Dit soort actiegroepjes zijn bewust in het leven geroepen om voor totale verdeeldheid onder de bevolking te
zorgen.
Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan.
De eerste is om ze volkomen te negeren.
De tweede, om ze op een leuke manier van repliek te dienen zoals het Limburgs Lachblad dit doet met een
Sylvana Simons:
Sylvana Simons ontstemd over berichtgeving Limburgs noodweer
"De straten staan blank" bij Sylvana in het verkeerde keelgat geschoten
DENK politica Sylvana Simons is niet blij met de berichtgeving van de Limburgse media omtrent het
noodweer van de afgelopen dagen. Volgens Sylvana wordt teveel de nadruk gelegd op ‘blank’.
“Waar ik ook kijk, overal staan teksten als: ‘De straten staan blank’. Waarom moet er steeds weer
gerefereerd worden aan blank? Ik neem het de journalisten in kwestie zeer kwalijk dat ze zelfs noodweer
aangrijpen om voor verdeeldheid te zorgen!”
Simons geeft aan dat ze vandaag met powerkoppel Kuzu en Öztürk gaat overleggen of verdere stappen
ondernomen zullen worden. Volgens Simons is het nodig om dergelijke racistische uitingen hard aan te
pakken.
Het lijkt dat het hek nu van de dam is, want er gaan berichten rond dat er nóg een anti-Efteling actiegroep in
de maak is.
Dit keer zijn het kale blanke mannen die achter het geheel zitten. Volgens een anonieme, kale,
woordvoerder:
"Wij storen ons enorm aan die stereotiepe kale mannen zoals die
door de Efteling worden uitgebeeld. Dat wij kaal zijn, is al erg
genoeg, maar waarom moeten wij dan ook nog eens worden
afgebeeld met die enorme oren en een chagrijnige blik?". Deze boze
kale mannen dreigen bovendien aan te haken bij de in oprichting
zijnde actiegroep tegen de stigmatisering van dikke mensen die door
de Efteling worden weggezet als vuilnisbakken die zonder meer
maar alles tot zich nemen.
"Als de Efteling niet heel snel zorgt voor een paar fatsoenlijke oren,
dan zullen wij ze wel een oor aan naaien".
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10860:efteling-volgende-slachtoffervan-politiek-correcte-mafia&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Onze pensioenen gaan in rook op en dat moet ook
Iedereen vindt het maar heel gewoon dat onze politici de controle
over onze pensioenfondsen weg tekenen naar Brussel.
Dit is een volgende stap in het proces waarbij niet alleen niemand
straks meer pensioen heeft, maar waar helemaal niemand nog iets
heeft omdat de centrale banken alles in handen hebben.
In een aantal eerdere artikelen hebben wij aangegeven hoe de
centrale bankiers bezig zijn met het “opkopen” van de hele wereld.
Het gebeurt voor onze ogen en slechts een enkeling ziet wat er gebeurt. Wij willen iedereen aanraden
om dit endit artikel nogmaals te lezen.
Het installeren van een New World Order is helemaal niet zo moeilijk als je de controle hebt over het geld.
Iemand schreef ons enkele dagen geleden het volgende:
“Je kunt niet sparen voor je pensioen want alles boven een ton (of minder als ze dat wensen) jatten ze, de
pensioenfondsen vergokken het en in een oude sok kan ook niet want dan ben je verdacht met al die cash.
Hoe moet je in godsnaam je oude dag verzekeren voor jezelf, als je dat wenst???”.
Het antwoord is dat de centrale bankiers er alles aan zullen doen om te voorkomen dat mensen nog langer
in staat zijn om zelf dingen te regelen voor (hun oude dag).
In dat kader is het de bulk van de bevolking volkomen ontgaan dat onze lakeienoverheid vorige week
razendsnel een in het geheim voorbereidde overeenkomst betreffende de pensioenen, heeft ondertekend.
De Nederlandse pensioenpotten vallen vanaf nu onder Brussel en niet meer bij onze eigen overheid. Deze
overeenkomst heeft men geheim gehouden tot na Brexit omdat er anders nog veel meer mensen gestemd
zouden hebben tegen Europa. Deze Nederlandse pensioenfondsen zullen straks ongetwijfeld worden
gebruikt door de EU voor allerlei zaken in het kader van de Europese solidariteit en wij zijn
allemaal Charlie’s, maar onze gepensioneerden kunnen straks fluiten naar dat geld. Er wordt nu al geopperd
een deel van ONZE pensioengelden te gebruiken om denoodlijdende Italiaanse banken te "redden".
Dit alles is precies zoals het altijd al de bedoeling was. Het weghalen van de nationale soevereiniteit en het
geld bij alles en iedereen, zodat wij allemaal straks volkomen afhankelijk zijn van de elite.
Een Duitse econoom Wilhelm Röpke van net na de Tweede Wereldoorlog voorzag dit alles en vergeleek de
komende maatschappij met: “de dieren die gevoerd worden in de stal en afhankelijk zijn van hun meesters
om hen te voeren”.
Waar we naartoe gaan, is dat de Jezuïeten via de centrale
bankiers de overheden zullen gebruiken om een soort maatschappij
te creëren die Karl Marx al voor ogen had. Een systeem van
kapitalisme zonder privé-vermogen, waarbij de staat al onze
rijkdommen onder controle heeft. Voor ons gevoel zijn het de
overheden die steeds meer controle krijgen, in werkelijkheid zijn het
de centrale bankiers. Op dit moment zijn ze bewust bezig met het
verwoesten van de economie via het onbeperkt geld bijdrukken, wat
ze op dit moment doen via de Europese Centrale Bank. Ze maken geld uit gebakken lucht, kopen daarmee
alles wat los en vast zit, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, maar ook steeds vaker direct aandelen.
De aandelenbeurzen klimmen door al deze “stimuleringsmaatregelen” naar ongekende hoogte, terwijl de
werkelijke economie steeds verder op z'n gat komt te liggen.
Bedrijven maken zich straks ook niet meer zo druk over het maken van goede concurrerende producten te of
het aantrekken van privé investeerders, want ze weten dat wanneer ze een bedrijfsobligatie uitgeven deze
wel door Mario gekocht zal worden. De dommen der aarde lopen ook steeds meer warm voor een
“basisinkomen”, het systeem waarbij de centrale bank een helikopter
pakt en met geld gaat strooien.
Natuurlijk zullen dergelijke systemen straks worden ingevoerd, zeker
nadat de pensioenen straks in rook zijn opgegaan en men toch iets
moet doen om “de koopkracht” van de bevolking te stimuleren zodat
de economie weer uit het dal kan klimmen. Die economie klimt nooit
meer uit het dal, want het dal wordt steeds dieper. Naarmate er meer
gratis geld beschikbaar komt, zullen steeds minder mensen zich nog
druk maken om te gaan werken. Waarom zouden ze? Waarom
zouden bedrijven nog concurreren als een centrale bank blijft
"stimuleren"? Ondertussen gaat het proces van verkapt alles opkopen door de bankiers van de Jezuïeten
steeds verder. Tot het punt waarop niemand onder de bevolking nog iets over heeft en tegen die tijd hebben
wij allemaal het merk van het beest, want anders zullen wij niet zo gek lang meer overleven in een
maatschappij waarbij alles en iedereen volkomen afhankelijk is van “goedwillende overheden”.
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Overheden die allemaal zullen zijn als de Europese Unie nu al is. Een kliek van door de elite benoemde
lakeien die nooit door iemand zijn gekozen en alle orders van hun meesters fanatiek uitvoeren. Tegelijkertijd
natuurlijk wel overheden (centrale bankiers) die alles bezitten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10852:onze-pensioenen-gaan-inrook-op-en-dat-moet-ook&catid=20:het-complot&Itemid=33

FBI wil hulp vragen aan Poetin om Hillary Clinton aan te klagen (video)
Er zijn heel veel mensen die de streken van Hillary Clinton zo
spuugzat zijn dat ze bereid zijn om heel ver te gaan om dit mens
achter de tralies te krijgen.
Van de drie woorden die ze zegt, zijn er gegarandeerd twee gelogen
en wanneer je niet met de Clintons meewerkt, loop je kans dat de je
ongewild zelfmoord pleegt.
Er is nog steeds hoop bij sommigen mensen dat Hillary Clinton
alsnog zal worden aangeklaagd voor, in dit geval, het gebruik van
haar privé-server voor gevoelige en staatsgeheime e-mails.
Ze heeft die e-mails overhandigd aan de FBI waarvan zij denkt dat
die gerelateerd zijn aan haar werk, maar ze heeft ondertussen ook zo tussen de 20.000 en 30.000 e-mails
van de server gewist met de mededeling dat het hier zou gaan om privé e-mails.
Ongeveer anderhalve maand geleden kwam naar buiten dat misschien de FBI die e-mails dan niet heeft,
maar een goede bekende van Hillary Clinton wél en dat is de Russische president Vladimir Poetin.
Niemand minder dan de inmiddels bij ons bekende rechter Napolitano kwam met dit bericht tijdens een
programma op Fox News.
Het Kremlin zou hebben bevestigd dat zij beschikken over deze e-mails omdat ze de server van Hillary
zouden hebben gehackt. https://youtu.be/oounggTI-jk
Nu is dat feit ook bekend bij de Republikeinse senator en Donald Trump supporter Tom Cotton.
Cotton is inmiddels zwaar gefrustreerd dat de gladde Hillary Clinton iedere keer overal mee weg komt. Hij
zegt dat de FBI op het punt staat om de e-mails op te vragen bij Poetin.
Cotton is ook helemaal furieus over het volgende:
Republikein Donald Trump heeft geërgerd gereageerd op een ontmoeting tussen de Amerikaanse oudpresident Bill Clinton en minister Loretta Lynch van Justitie. Het onderonsje zou ongepast zijn, omdat Hillary
Clinton, tevens presidentskandidaat namens de Democraten, wordt onderzocht door de federale recherche
FBI.
'Het is ongehoord. Je hebt een enorm onderzoek naar e-mails en ze hebben een bijeenkomst zoals deze',
aldus een teleurgestelde Trump tegen ABC News. Hij doelde op het feit dat de FBI onderzoek doet naar
Hillary Clinton omdat ze als minister gebruikmaakte van een persoonlijke e-mailserver.
Bill Clinton sprak de justitieminister maandagnacht in haar vliegtuig. De oud-president keerde op dat moment
terug van een campagnebijeenkomst voor Hillary. Volgens Trump bewijst de ontmoeting dat het politieke
systeem de elite voortrekt. Lynch heeft laten weten dat het gesprek met Clinton over persoonlijke dingen
ding, zoals kleinkinderen. Over het onderzoek naar Clinton is niet gesproken, aldus Lynch.
Tja, een gesprekje over de kleinkinderen. Natuurlijk. https://youtu.be/VenL9n0y-JY
Loretta denkt natuurlijk ook bij zichzelf: “Ik wil niet dubbel doodgaan door wurging én een hartaanval
zoalsgebeurde met John Ashe vorige week toen hij voor de rechtbank moest komen waarbij hij mogelijk
belastende verklaringen over Hillary zou (moeten) afleggen.
Daarom blijft Loretta bij het verhaal over de kleinkinderen.
Volgens Cotton stond zijn vliegtuig ook geparkeerd, maar kwam Bill niet bij hem aan boord om een praatje te
maken.
Er gingen al eerder geruchten dat Poetin inderdaad over deze e-mails zou beschikken en dat deze dan
misschien naar buiten zouden worden gebracht door een organisatie zoals Julian Assange's Wikileaks.
Enkele weken geleden bevestigde Julian dat er binnenkort door Wikileaks dusdanig onthullende e-mails van
Hillary Clinton naar buiten gebracht zullen worden dat ze daarvoor onherroepelijk zal worden aangeklaagd.
Of er nu eindelijk iets bovenwater komt waardoor niemand er meer omheen kan haar te vervolgen, is
natuurlijk nog maar de grote vraag. Deze tante is zo glad als een aal en een paar lijken meer of minder ligt
ze echt niet wakker van.
Maar, wie weet. Misschien besluit Poetin wel dat, ondanks dat hij niet het soort mens lijkt om dit soort emails vrij te geven, hij toch liever straks met een Joe Biden te maken heeft.
https://youtu.be/zrrsVos7qlc ; https://youtu.be/5QHtUwd4RLY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10855:fbi-wil-hulp-vragen-aan-poetinom-hillary-clinton-aan-te-klagen&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Ook MH17 herdenkingsmonument ontkomt niet aan alziend oog
Na de aanslag op 11 september 2001 in New York (9/11) werd ter
plaatse een herdenkingsmonument gebouwd in de vorm van een
station met de naam Oculus.
Ook de slachtoffers van MH17 krijgen een monument om hen te
herdenken en ook daar is het Alziend Oog weer prominent
aanwezig.
Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende bericht via een
screenshot van een teletekst pagina. De lezer schrijft daarbij het volgende:
Ronald Westerhuis mag het monument voor de MH17 maken.
Maar dat ik las op teletekst dat het een oog werd moest ik even googelen op zijn naam . Dus kijk en huiver je
weet nu dat de onderste steen nooit boven zal komen.
Het is net als bij de Twin Towers daar is een gebouw gemaakt dat heet de oculus. Een oog naar de hemel
gericht , dat oog gaat ieder jaar met de herdenking open. Zo is het nu ook weer een kunstwerk met een oog
dat gericht is naar de hemel. Ook dus weer bij een aanslag.
Bij deze link zit een filmpje maar nadat ik het gedeeld had met wat facebook vrienden kreeg ik later dat
filmpje er niet meer bij. Die facebook vrienden wel. Ik hoop dat jullie het wel krijgen bij deze link. Het geeft
uitleg over dat kunstwerk. Succes.
Zo gaat het monument eruit zien:
De kunstenaar zelf geeft er de volgende uitleg aan. https://youtu.be/bIiQivl3t0
Navolgend een deel uit een artikel eind vorig jaar dat wij schreven over het
herdenkingsmonument in New York:
Men is op de plek nabij het tijdens 9/11 verwoeste Word Trade Center in
New York druk bezig met het bouwen van een nieuw station.
Het tijdelijke PATH station, dat $323 miljoen gekost heeft, zal door de Port Authority of New York and New
Jersey vervangen worden door een groot knooppunt voor openbaar vervoer. Dit plan gaat $ 4 miljard kosten.
Een dergelijk groot station was geen onderdeel van het oorspronkelijke plan van architect Daniel Libeskind.
In 2004 heeft de Port Authority, de eigenaar van de grond, het oorspronkelijke plan aangepast om een
vervoersknooppunt van wereldklasse te realiseren. Hiervoor werd een ontwerp van Santiago Calatrava
gekozen, die zich baseerde op de constructie die hij eerder reeds voor het Belgische spoorwegstation LuikGuillemins ontwierp. Dit knooppunt moet zich kunnen meten aan
Penn Station en Grand Central Terminal.
Dit ontwerp van Calatrava moet volgens het officiële verhaal een
vredesduif voorstellen.
De naam van het gebouw is echter Oculus en dit het Latijnse woord
voor oog. Iets totaal anders dan een vredesduif.
Er wordt ook over Oculus gepraat alsof het een levend wezen is.
Volgens een consultant die aan het project werkt: “Haar gedrag
verandert en het wordt meer en meer gecompliceerd. Het is als een levend wezen. Het evolueert, het
verandert van vorm omdat het een huid krijgt”.
In het midden van het oog bevindt zich een ongeveer honderd meter lang zogenaamd skylight. Een
beweegbare opening in het dak van het gebouw.
Normaal gesproken zal dit skylight gesloten blijven, behalve ieder jaar op 11 september.
Dat is de enige dag in het jaar dat het oog geopend zal zijn en dan ook nog alleen voor een bepaalde
periode. Het zal open zijn gedurende een periode van 102 minuten want dat is de tijd dat de totale aanval op
de torens volgens het officiële verhaal duurde.
Op 9/11 wordt het alziende oog voor een periode van 102 minuten geopend en zoals de architect Calatrava
onlangs zei: “In alle weersomstandigheden zal het publiek een subtiele gewaarwording beleven van de
kwetsbaarheid van de mens, terwijl zij een band hebben met een hogere orde”.
Wanneer je 9/11 ziet voor wat het werkelijk was, een trauma-based mind control ritueel op een gigantische
schaal dan weet je ook dat men hier te maken heeft met een wat je noemt “reconditioning” van de bevolking.
Het eenmaal per jaar herprogrammeren van de bevolking, hen laten voelen dat ze kwetsbaar zijn en er geen
ontsnapping mogelijk is aan het alziende oog. https://youtu.be/KL0gagTBl00
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10848:ook-mh17herdenkingsmonument-ontkomt-niet-aan-alziend-oog&catid=69:occult&Itemid=81
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Prikbord nr. 527 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Brusselse kater
Wat heeft Juncker bij Nigel Farage in het oor gefluisterd bij de laatste ontmoeting in Brussel? Duidelijk is dat
de Britten niet meer welkom zijn in Brussel en dat Farage zelfs geen zin meer heeft om de Britse jeugd die
demonstreerde tegen Brexit, de oren te wassen. Want de argumenten van vooral de studerende
demonstranten waren zo gemakzuchtig en egocentrisch, dat men er moedeloos van zou worden. Reizen,
banen en eigen toekomstige privileges overheersten. Daar tegenover staan ervaren politici in de rij om een
toekomstige Britse regering te gaan leiden buiten de EU. Cameron kan dus met een gerust hart het
voorbeeld van Farage volgen. Doch waar in de komende 2 jaren de kater in Londen zal zijn verdwenen,
zorgt de kater in Brussel voor steeds meer hoofdpijn en niet alleen bij Juncker. In meerdere landen twijfelt de
bevolking aan de geloofwaardigheid van de EU-potentaten en de ECB-manipulators. Dit besmet tevens het
vertrouwen in de eigen regeringen en in de (controle op de) banken. Een nieuwe crisis tekent zich af, waarbij
verdere onthullingen, dwangmaatregelen en het eenzijdige media-offensief (zoals in Duitsland) de schade
alleen maar zullen vergroten.
Geheime belangen
Waarom het politieke overleg over onze pensioenfondsen naar verluidt geheim moet blijven, geeft te
denken. Kennelijk is de wet Openbaarheid van Bestuur hier niet van toepassing. Eerst moesten
gepensioneerden er jarenlang aan wennen dat ze niets te zeggen hebben over hun pensioen, de bonussen,
de beleggingen en de geheime afspraken met vakbonden. Vervolgens doen politici nu alsof de
pensioenfondsen van de staat zijn en ‘dus’ met Brussel besproken kunnen worden. Hiermee wordt bevestigd
wat insiders reeds jaren geleden voorspelden: Brussel wil macht over onze unieke pensioenreserves. Welke
geheime belangen hebben onze kabinetsleden en volksvertegenwoordigers om dit buiten de publieke opinie
te houden: bang voor een referendum hierover?
Leedvermaak
Na de zieligheidsindustrie met hun gironummers voor verwaarloosde dieren in het buitenland, weeskinderen,
aids-kinderen, vluchtelingen, kinderen in oorlogsgebieden, humanitaire projecten (scholen, medische zorg,
voedsel, drinkwater) en voor de voedselbanken of zeehondjes, beginnen de media nu zelf met nieuwe
vormen van tv-‘vermaak’. Zoals ontvoerde kinderen, kindslaven, mensen met schulden, gevangenen in het
buitenland, gedetineerden in onze leeggelopen gevangenissen evenals de misdragingen van straattuig en
vakantiezuipers. Geen idee waarom dit aan de kijkers wordt voorgeschoteld, daar het vaak niet meer
diepgang heeft dan sport en Kamerdebatten. Ook de bewering dat het leidt tot actie door onze regering of de
VN is allang achterhaald. Het leidt tot gewenning – met hoogstens een feel good effect – en tot de valse
illusie dat die media-aandacht wel aanleiding moet zijn tot verbeteringen. Een vorm van afstomping en
onbenul die slechts wordt overtroffen door programma’s als ‘Blauw bloed’.
Onwetendheid
Journalisten die er achter moeten komen hoeveel geld er door ministeries wordt verspild aan de meest
absurde enquêtes. Lezen Kamerleden dan geen jaarrekeningen van ‘hun’ ministerie of worden dergelijke
kosten opzettelijk verborgen gehouden?
In Zweden wordt de bevolking onwetend gehouden over de achtergronden van een stel aanranders en
verkrachters. De overheid vindt namelijk dat hun afkomst ‘er niet toe doet’. Een duidelijke aanwijzing dat het
om allochtonen gaat.
In Duitsland was de overheid onwetend omtrent het niet-bestaande Chinese bedrijf waarmee men zaken
deed. De bedrijfsgegeven, ervaring van het management en betrouwbaarheid waren niet onderzocht.
Waarom niet, daar wordt over gezwegen. In Nederland zou dit ondenkbaar zijn, toch?
Tussenstand
Het aantal ‘geredde’ en andere binnendringers in de EU bedraagt inmiddels ruim 200.000 geregistreerden in
2016. Het falen van Frontex in cijfers, waarbij de niet-geregistreerden een groeiende groep vormen.
Uiteraard zien de linkse partijen in Europa dit anders. Want voor ‘mensenrechten’ moet alles wijken; ook het
gezond verstand. Intussen is Duitsland zo doorgedraaid dat een naar verluidt verkrachte linkse politica niet
wil vertellen wie haar belagers waren. Te ‘stigmatiserend’? Bijna een miljoen kinderen leeft in Duitsland
onder de armoedegrens en zelfs van de werkenden moet een groot aantal aanvullende bijstand aanvragen
om te overleven. Dat de werkloosheid er iets is gedaald zegt dus weinig over de welvaart, met name in het
Ruhrgebied. Daarbij komt dat honderden gemeenten door banken zijn opgelicht met rentederivaten en dat er
onvoldoende geld is, onder meer voor de terreurbestrijding terwijl het aantal salafistische centra alleen maar
groeit, net als hier. Doch de Europese elites hebben andere zorgen …
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De patriottische revolutie in Europa en de herwaardering van Poetin. Longread.
29 JUNI 2016 Poetin. Bron: Wikipedia. Door Joost Niemoller
Onder de Europese volkeren groeit een omvangrijke revolutie tegen de gevestigde
bestuurselite. Die revolutie bestaat uit vele partijen en partijtjes, maar de inhoudelijke
samenhang daartussen groeit ook steeds meer. Die samenhang is gebaseerd op een
grote onvrede onder de Europese volkeren. Die onvrede valt terug te brengen op negen
steeds weer terugkerende, en met elkaar verweven samenhangende bewegingen, die
opgelegd zijn en met grote tegenzin ervaren worden.
1. Er is een massale illegale immigratie op gang gebracht, die door de elites in de media en in het bestuur
wordt verkocht als ‘vluchtelingencrisis,’ maar die in werkelijkheid een in de geschiedenis tot nu
toe ongekend grootschalig proces van bewuste omvolking is, waarbij de oorspronkelijke volkeren plaats
moeten maken voor de zwarte volkeren uit het Afrika ten zuiden van de Sahara en de Arabische
volkeren uit het islamgebied van Noord Afrika en het Midden Oosten, plus de moslimvolkeren uit
Midden Azie, zoals Pakistan en Afghanistan. Onder noemers als ‘multi-etniciteit’ en ‘multiculturaliteit’
dienen de blanke Europese volkeren vernietigd te worden, bedolven onder aanhoudende
beschuldigingen van ‘racisme.’
2. De islamisering die wordt veroorzaakt door de zich steeds meer fundamentalistisch opstellende
moslims, zowel in de islamlanden als in het Westen, afgedwongen door het geweld van het terrorisme,
en het geweld tegen vrouwen en homo’s.
3. De EU, geen organisch gegroeide regering, maar een opgelegd eliteproject, is de concretisering van dit
proces, het brandpunt van de onzichtbare macht van waar uit de omvolking wordt geregisseerd, met als
toverwoorden ‘vergrijzing’, die tegengewerkt zou moeten worden door het verhinderen van de ‘inteelt’
van de blanken (Schauble), en ‘globalisering’ die bevorderd zou moeten worden in het kader van een
veronderstelde, maar nooit bewezen toename van de welvaart, die in werkelijkheid een
welvaartstoename van de elite zal zijn, en een verarming onder de Europese middenklasse en
onderklasse.
4. De ondermijning van de democratie, en daarmee de uitschakeling van de volkswil door een stroperig
verglijdende golf van bestuurlijke besluiten, waarbij de besluitvorming op steeds hoger niveau plaats
vindt, steeds meer losgekoppeld raakt van de democratische controle, door steeds meer in
maatschappelijk vacuum opererende instituties. Niet alleen de EU is daar een voorbeeld van, maar ook
de VN en de diverse internationale gerechtshoven.
5. De toenemende invloed van het internationale bedrijfsleven, bijvoorbeeld middels het instellen van
geheime verdragen zoals TTIP (dat onderdeel is van een heel reeks internationale verdragen vanuit de
VS), die het mogelijk maken om nationale regeringen te overrulen.
6. De denivelering. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer en de middenklasse verdwijnt.
Daarmee verdwijnt ook de burgercultuur die de afgelopen eeuwen sociologische gezien de
ontstaansbasis vormde voor de Westerse beschaving, met name vanuit Nederland, Groot-Brittannie en
Duitsland.
7. Het middels media en politiek inspuiten van een agressieve vijandige sfeer ten aanzien van het Rusland
van Poetin, dat zich tegen de bovengaande ontwikkelingen verzet. Door het aanwakkeren van de angst
voor Poetin, die als een soort Hitler wordt voorgesteld, trachten de elites het ongenoegen onder de
volkeren van hen weg te draaien in de richting van deze kunstmatig opgeroepen ‘vijand.’
8. Het beperken van de meningsvrijheid. Door de taal die verbonden is met het ongenoegen stapje voor
stapje te verbieden, en als zijnde ‘racistisch’ of ‘discriminerend’ met een politiek correcte zeef in te
kaderen. Normale woorden als ‘volk’, ‘natiestaat’, ‘ras’ maar ook ‘neger’ en ‘blanke’ gaan buiten het
officiele taalgebruik vallen en heten dan ‘scheldwoorden’. Wie die woorden gebruikt wil dus dingen
zeggen die ‘illegaal’ zijn. Of ‘krankzinnig.’ De taalpolitie is uiteindelijk een gedachtepolitie, zoals de
schrijver Orwell al aantoonde.
9. De sinds de opkomst van het cultureel Marxisme opgelegde dictatuur van de sociale maakbaarheid die
de mythe van de ‘integratie’ heeft veroorzaakt en het sprookje van de gelijkheid van alle mensen op de
hele wereld. Dat is zowel een tragisch misverstand als een utopisch dwangmodel, en de oorzaak van
aanhoudende ellende.
Zoals we weten zijn er in heel Europa partijen in opkomst die zich verzetten. Hun electorale succes is
ongekend en in een aantal gevallen heeft dat succes zich ook al vertaald in regeringsmacht. Ze worden dan
ook als een directe bedreiging gezien door de zittende elite. Soms worden ze onder ‘links’ geschaard, soms
onder ‘rechts’, maar eigenlijk zijn die termen helemaal niet toepasbaar op deze volksbewegingen, die niets
gemeen hebben met de traditionele partijstructuren, die wel gerangschikt kunnen worden rondom het
klassieke rechts-links model dat vooral in de negentien eeuw opgang deed, met de opkomst van het
socialisme. Over het ontzagwekkende succes van deze politieke bewegingen, die vaak denigrerend worden
omschreven als ‘populistisch’, maar die je volgens mij beter een wat meer neutrale term zou kunnen geven,
zoals ‘ nieuw-realistisch’, of patriottisch’, verscheen deze week een interessant en diep gravend rapport van
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een internationaal onderzoeksbureau. (PDF) Het rapport werd samengesteld door een denktank,
deEuropean Council On Foreign Relations en richt zich vooral op het buitenlandse beleid door van deze
revoltepartijen. Vanuit die kant is het nooit eerder structureel bekeken, en dit levert dan ook een nieuwe
dimensie op. Wat het met name oplevert is dat er onder de Europese volkeren (zij het niet bij allemaal)
sprake is van een herwaardering van Poetin; het opgelegde vijandbeeld blijkt geen aansluiting te vinden
onder de patriottische beweging. Integendeel: Poetin wordt gewaardeerd omdat hij staat waar deze
bewegingen ook voor staan; gemeenschapszin met name, en nationalisme in plaats van internationalisme.
Alle patriottische volksbewegingen in Europa zijn, zo vat het rapport samen, sterk gericht op verdere
democratisering van het politieke proces, en willen in de een of andere vorm meer directe democratie. Het
organiseren van referendum dient daarbij vaak als breekijzer.
De illegale immigratie, de komst van de radicale islam en de terrorismedreiging worden unaniem gezien als
de belangrijkste factoren die zullen zorgen voor het uiteenvallen van de EU. Dit bleek niet een specifiek
rechts standpunt, ook onder de linkse volksbewegingen als Podemos in Spanje, werd dit zo gezien.
Er bestaat onder alle volkspartijen een wijd verspreid scepticisme over militaire interventies van de VS en de
EU, met name in het Midden Oosten. Daaraan wordt een soms fel anti-Amerikanisme gekoppeld. Dat leeft
met name zeer sterk in Frankrijk bij het Front National. Er is ook een sterke tegenzin ten aanzien van het
TTIP verdrag bij vrijwel alle patriottische partijen. Alle patriottische partijen zijn tegen uitbreiding van de EU.
Een aantal ervan pleiten voor de opheffing van de EU, anderen zijn voor geleidelijke ontmanteling of
bevriezing. Er is een breed gedeeld wantrouwen over de samenwerking die de EU is aangegaan met Turkije
ten aanzien van de illegale immigratie via Griekenland. Dit wordt algemeen gezien als een eerste stap naar
een door niemand gewenst EU lidmaatschap van Turkije.
Opmerkelijk is dat er onder geen enkele van deze partijen een mening is gevormd over de toenemende rol
van China in de wereldpolitiek. China staat niet op de radar. Ten aanzien van het huidige Rusland bestaat er
onder de meerderheid van de patriottische partijen veel sympathie, ook voor de Russische bemoeienis in
Syrie. Over de EU sancties ten aanzien van Rusland is het beeld weer een stuk diverser.
In het rapport worden de partijstandpunten per land bekeken. Daaruit blijken verschillen, maar toch
opvallend veel overeenkomsten, zoals hierboven geschetst. Aangezien de standpunten over de immigratie
en de EU nu wel bekend worden verondersteld, laat ik die maar even, en kijk ik in het bijzonder naar het
Rusland standpunt, ook omdat, zoals ik al schreef, daarover nog niet eerder iets algemeens is gepubliceerd.
Het rapport behandelt de standpunten per EU land. Alleen Luxemburg werd overgeslagen aangezien dit land
als enige geen patriottische beweging kent.
Oostenrijk
De succesvolle FPO in Oostenrijk is zeer uitgesproken pro Poetin. Rusland wordt gezien als de belangrijkste
handelspartner van Europa. Ook toen de economische sancties met Rusland door de EU werden ingevoerd,
legde de FPO openbare vriendschapsrelaties met Russische leiders om een alliantie te vormen tegen de
pro-Amerikaanse EU politiek. De EU zou volgens de FPO niet mogen samenwerken met de VS in de oorlog
in Syrie, is tegen samenwerking van Oostenrijk met de NAVO en sprak zich uit voor een Russische
invloedssfeer in Oost Europa.
Belgie
Het Vlaams Belang is pro-Assad. Filip de Winter reisde zelfs af naar Syrie tijdens de oorlog, om contact te
leggen met de pro-Assad beweging. Het Vlaams Belang is van mening dat Poetin staat voor de ware
Europese waarden, wil de sancties tegen Rusland opheffen en werken aan een hernieuwde samenwerking
met Rusland.
Bulgarije
De patriottische partij Ataka ziet de VS als hoofdverantwoordelijke voor de illegale immigratie, door de
samenwerking met ISIS. De partij wil uit de NAVO en banden aanknopen met Rusland op economisch en
politiek gebied. De partij ziet Rusland als de grote beschermmacht tegen de mosliminvasies.
Kroatie
De patriottische partij Zivid Sid, alias Menselijk Schild, is uitgesproken Russisch georienteerd, en ziet de VS
als de veroorzaker van de burgeroorlog in Oekraine. De partij ziet de VS als de directe aanstichter van ISIS,
en wil uit de NAVO.
Cyprus
AKEL (progressieve partij voor de arbeiders) heeft bijna 26 % van de stemmen, en zit soms wel soms niet in
de regering. De partij is uitgesproken pro-Russisch, ziet de machtovername op het Maidan plein als een
coup d’etat, en wil van de EU sancties van Rusland af.
Tjechie.
Er zijn drie patriottische partijen. De grootste is KSCM met 14 %. Alledrie de partijen waren tegen de deal
met Turkije. Alledrie de partijen zijn ook zeer onder de indruk van de strijd die Rusland voert tegen ISIS, en
zien de VS de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine. Ze willen de relaties met Rusland normaliseren.
Denemarken
De Deens People Party (19,2% in de peilingen, gedoogt de Deense regering), vindt dat de anti-Poetin
politiek wordt gebruikt om de aandacht weg te halen bij het grote probleem van de islamisering van Europa.
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De partij is tegen de Russische sancties, en wil tussen de VS en Rusland een neutrale koers varen. De
westerse beschaving moet worden gered, en daarin kunnen zowel de VS als Rusland een rol spelen.
Estland
De twee patriottische partijen hier zijn huiverig voor het nabij gelegen Rusland.
Finland.
De FPP, de partij van de Ware Finnen, zit niet alleen in de regering, maar hun leider, Timo Soini, is ook de
minister van buitenlandse zaken. De partij bepleit een harmonische relatie met Rusland en wil zoveel
mogelijk handel drijven ermee, wat nu bemoeilijkt wordt door de opgelegde sancties.
Frankrijk
Voor Frankrijk keken de samenstellers van het rapport zowel naar de Franse communistische partij als naar
het Front National. Het FN ziet de buitenlandse politiek van de VS en de NAVO als de grootste bedreiging
van de Europese vrede. De FN wil uit de NAVO en wil een exclusief verbond sluiten met Poetin’s Rusland,
met uitsluiting van de VS. De Franse communisten staan iets kritischer tegenover Rusland, maar willen ook
uit de NAVO.
Duitsland
In Duitsland worden een aantal partijen bekeken, waaronder de Linke en de AfD. Die laatste partij is de
opkomende macht. De AfD is het hartstochtelijk eens met de visie van Poetin aangaande multiculturaliteit,
law and order, en nationalisme. De AfD is net als het FN voor het verlaten van de NAVO en wil een exclusief
bondgenootschap met Rusland, zonder de VS. Er zijn nauwe banden ontstaan tussen de AfD en de partij
van Poetin. De jeugdbewegingen van beide partijen organiseren ontmoetingen.
Griekenland
Zowel de rechtse Gouden Dageraad, als de regerende linkse Syriza, staan sympathiek tegen Rusland, maar
dat lijkt niet te leiden tot concrete stellingnamen. Syriza lijkt de NAVO vooral te zien als een noodzakelijk
kwaad.
Hongarije
Dit land wordt geregeerd door een uitgesproken patriottische partij, Fidesz, onder de huidige leider en
regeringsleider Orban. Daarnaast is er de ook zeer grote Jobbik partij. Orban heeft zijn uitgesproken
bewondering voor Poetin geuit, en de beide regeringsleider hebben elkaar regelmatig ontmoet. Ook Jobbik
is uitgesproken pro-Rusland.
Ierland
Het oude Sinn Fein lijkt het inhoudelijk op bijna de hele buitenlandse politiek van Rusland eens te zijn, maar
wil zich toch niet voor Rusland uitspreken.
Italie
Voor Italie worden zowel Lega Nord, als de Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo behandeld in het rapport.
Lega Nord is pro-Amerikaans, maar heeft een uitgesproken bewondering voor de persoon Poetin. De Vijf
Sterren Beweging wil dat er een einde komt aan de Russische sancties.
Litouwen
De patriottische partijen hebben verschillende standpunten ten aanzien van Rusland, maar ervaren het wel
als een mogelijk gevaarlijke macht.
Letland
Vergelijkbaar als in Litouwen.
Malta
‘Imperium Europa’ is een wel heel afwijkende partij. Ze willen dat Europa geregeerd moet worden door een
elite van twee miljoen blanken, zijn tegen etnische vermenging en tegen democratie. Het is dan ook een erg
kleine partij. Ze hebben geen uitgesproken mening over Rusland.
Nederland
Vreemd genoeg wordt hier alleen de PVV behandeld, en niet de SP. De PVV is volgens dit rapport niet
uitgesproken Poetin, maar begrijpt wel dat Poetin zich bedreigd voelt door de politiek van de VS in Europa.
De PVV is ook tegen de Russische sancties.
Polen
De Recht en Justitie partij, de PiS, heeft de absolute meerderheid in Polen. De partij ziet Rusland als een
bedreiging.
Portugal
Het ‘Linkse Blok’ heeft 10% van de stemmen. De partij heeft een genuanceerd, neutraal standpunt over
Rusland, maar is het eens met de sancties.
Roemenie
De kleine PND is zeer anti-Russisch.
Slowakije
Er zijn twee grote patriottische partijen en een linkse volksbeweging. Die stellen zich over het algemeen
pragmatisch op ten opzichte van Rusland.
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Slowenie
De twee, links en rechts georienteerde partijen, SLS en ZL, hebben een deels pragmatische, deels positieve
houding ten aanzien van Rusland, en hopen dat er een einde komt aan de sancties, omdat de handel met
Rusland belangrijk is.
Spanje
Podemos, een linkse volksbeweging, is zeer kritisch over de huidige Oekraiense regering, en wil in Syrie
samenwerking met Assad en Rusland. De beweging riep op om de destructieve politiek van de NAVO te
neutraliseren.
Zweden
De Zweden Democraten zijn nu de derde partij van Zweden. De partij staat gematigd negatief tegenover
Poetin, en enkele Poetin sympathisanten zijn onlangs uit de partij gestapt.
Groot-Brittannie
UKIP is voorstander van intensieve samenwerking met Rusland op het gebied van de bestrijding van het
terrorisme en het tegenhouden van de illegale immigratie. De partij is ook tegen de Russische sancties en
ziet de toenemende Amerikaanse invloed in Oost Europa als de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine.
In de belangrijkste Europese landen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie, is er onder de patriottische
bewegingen dus een sterk pro-Poetin sentiment. In de Oost-Europese landen is het beeld wisselender, in de
EU landen aan de Middellandse Zee lijkt eerder pragmatisme ten aanzien van Rusland te overheersen, met
in Griekenland en Cyprus een duidelijk pro-Russische passie. Maar er is maar een belangrijk EU land met
een zeer uitgesproken anti-Poetin partij, en dan ook nog eens de regerende: Polen.
Wanneer de patriottische revolutie in Europa dus doorzet, kan er mogelijk een einde komen aan de
gevaarlijke anti-Poetin politiek van de EU. Een niet onbelangrijke constatering, die tot nu toe nog niet
getrokken was.
http://joostniemoller.nl/2016/06/patriottische-revolutie-europa-en-herwaardering-poetin-longread/

Facebook haalt drie populaire eerlijke pagina’s offline
Posted on mei 26, 2016 by Bolo
Onder andere ‘Liefde voor Holland’ een pagina waar hier op Fenixx
ook onregelmatig naar verwezen wordt is uit de lucht gehaald door
de facebook Gestapo. De andere twee sites hieronder benoemd
staan, nee stonden, ook op het lijstje van John Hensen, Bolo op facebook.
Pegida Nederland en PVVnieuws-AntiEU-Alliantiegroep! zijn nog wel beschikbaar, de laatste waarschijnlijk
daar dit een gesloten groep is alwaar je eerst lid van moet worden. Op PVVnieuws-AntiEU-Alliantiegroep!
worden met grote regelmaat artikelen van Fenixx geplaatst. De Fenixx facebook groep is ook nog gewoon
beschikbaar, aangezien deze pas geleden opgerichte groep ook een ‘open’ groep is blijft het afwachten hoe
lang het nog gaat duren.
https://www.facebook.com/Fenixx-2024567664436069/
Facebook haalde de afgelopen twee maanden drie grote nationalistische Facebookpagina’s offline.
‘Liefde voor Holland’, ‘Steun de PVV’ en ‘Ik doe GEEN aangifte tegen Wilders’ hadden op hun
hoogtepunt bij elkaar bijna tweehonderdduizend likes. Ook opnieuw gestarte versies van de pagina’s
zijn meerdere keren verwijderd.
De beheerders van de pagina’s denken dat hun sites offline zijn gehaald doordat “gecoördineerde aanvallen”
uitgevoerd door “andersdenkenden”. Op verschillende antiracistische Facebookpagina’s worden mensen
opgeroepen om nationalistische Facebooksites te “rapporteren”. Door dat te doen kun je een aan Facebook
melden dat er volgens jou iets mis is met een pagina.
—–> Het NRC
https://fenixx.org/2016/05/26/facebook-haalt-drie-populaire-eerlijke-paginas-offline/

Presidentskandidaat zinspeelt op 'öxit'
zaterdag 2 juli 2016, Norbert Hofer. © EPA
In Oostenrijk zou onder bepaalde omstandigheden een referendum over het
lidmaatschap van de Europese Unie moeten worden gehouden. Dat zegt
presidentskandidaat Norbert Hofer in de Italiaanse krant Corriere della Sera.
Hij zinspeelde zo, na het referendum in Groot-Brittannië over vertrek uit de EU
(Brexit), op een Oostenrijks vertrek, de 'öxit'. Hofer is een voorman van de rechtse populistische Oostenrijkse
Vrijheidspartij (FP ). Hij noemde als voorbeeld van zaken die tot een referendum leiden, de toetreding van
Turkije tot de EU of nieuwe EU-verdragen die meer macht overdragen van de lidstaten aan de unie.
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Hofer verloor 22 mei met nog geen 31.000 stemmen verschil de presidentsverkiezingen van de linkse
kandidaat Alexander Van der Bellen. Vrijdag bepaalde het grondwettelijke hof dat er iets is misgegaan aan
het slot van de verkiezingsdag met het tellen van per post uitgebrachte stemmen. Dit vonnis betekent dat de
presidentsverkiezingen in de herfst over moeten. Als Hofer dan wel wint, wordt hij waarschijnlijk de eerste
Europese politicus van een anti-immigratie en anti-islampartij die deze eeuw staatshoofd wordt.
http://m.telegraaf.nl/buitenland/article/26130914/presidentskandidaat-oostenrijk-over-o%CC%88xitpresidentskandidaat-oostenrijk-over-o%CC%88xitbrexit?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

Onze levensgevaarlijke buren uit de ruimte komen te vaak op de koffie
In een uitgebreid artikel in de gedrukte Telegraaf van afgelopen
donderdag wordt over asteroïden gesproken alsof het onze buren zijn.
Ze noemen ze nog net wel "levensgevaarlijk" en dat is iets dat een
vrouw uit Thailand kan beamen die deze week aan de dood ontsnapte
toen een meteoriet door het dak van haar huis vloog.
In de gedrukte versie van de Telegraaf stond afgelopen donderdag
een heel verhaal over “onze buren” uit de ruimte en daarmee
bedoelen ze dan brokken ruimtepuin in de vorm van een asteroïde die
of rakelings langs de aarde scheren, als een meteoriet uiteindelijk op
aarde terechtkomen of exploderen in de lucht.
Er wordt nogal luchtig over gedaan in het artikel en met geen woord gerept over de bizarre toename van dit
fenomeen. Er wordt gesproken over gebeurtenissen die maar eens in de zoveel tijd voorkomen, met andere
woorden, totaal niets om je echt zorgen over te maken.
Wanneer je echter kijkt naar het volgende zeer recente plaatje van de American Meteor Society, dan schrik
toch wel even.
Waar het met het Telegraaf artikel op lijkt, is dat ook hier weer
sprake is van een stuk voorbereiding van de bevolking op de vele
heftige dingen die zullen gaan komen als gevolg van een vreemde
planeet binnen ons zonnestelsel.
Dat er steeds meer, letterlijk, op ons af komt uit de ruimte en dat er
een toename is van dit soort incidenten en dat het steeds
gevaarlijker wordt, bewijst het volgende verhaal dat zich eerder in de
week afspeelde in Thailand.
Een 65-jarige dame uit Plai Chumphon zit rustig aan haar ontbijt tafel als ze ruw wordt opgeschrikt.
Rond half acht ’s morgens afgelopen dinsdag vloog er een stuk steen dwars door het dak van haar huis,
kwam uiteindelijk in de woonkamer terecht, raakte een muur en viel toen op de grond waar het in vijf stukken
uiteen brak. De vrouw in kwestie, Bualom Chalomprai, zegt het volgende:
“Ik zat te ontbijten toen er een luide klap was, zoals het schot van een pistool. Ik keek op en vond een rots
ter grootte van een ei met nog wat fragmenten in de buurt.
Ik pakte het grootste stuk op en liet het onmiddellijk weer los omdat het heel erg heet was.”.
Volgens experts gaat het hier om een meteoriet uit de ruimte en mevrouw Bualom denkt dat deze haar geluk
gaat brengen.
Deze dame heeft inderdaad geluk gehad dat ze de meteoor niet op
haar hoofd heeft gekregen, dus in zoverre heeft ze gelijk dat dit stuk
ruimtepuin haar geluk brengt.
Echter, in de niet al te verre toekomst zullen mensen minder gelukkig
zijn omdat het aantal incidenten met vuurbollen hand over hand
toeneemt en het een kwestie van tijd is voordat er een aanzienlijke
brok ergens op een stad terechtkomt of op een ander deel van de
wereld waar het veel kwaad kan.
In plaats van steeds meer wapens aanschaffen, zou de mensheid de
berg geld die daarmee gemoeid is, moeten gebruiken om systemen te bedenken, waardoor er straks
misschien niet ontelbare mensen slachtoffer zullen worden van de neveneffecten van de passage van de
planeet Niburu en metgezellen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10843:onze-levensgevaarlijke-burenuit-de-ruimte-komen-te-vaak-op-de-koffie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Brulaap Timmermans is de Ceausescu van deze tijd
6 JULI 2016 7 Ceausescu. Bron: Wikipedia. Door Joost Niemoller
Nicolae Ceausescu kennen we vooral van drie historische
beeldfragmenten.
In het eerste beeldfragment sprak hij een congres toe. Het applaus
was oorverdovend. Oneindig bleven ze zijn naam scanderen. Er was
zoveel applaus dat Ceausescu de zaal tot rust moest manen om zijn
toespraak te houden. Misschien dacht hij echt dat hij een geliefde
leider van het Roemeense volk was. In werkelijkheid durfden de
mensen in de zaal niet op te houden met klappen en juichen, want dan kon het slecht met je aflopen. In het
tweede beeldfragment sprak hij een plein vol mensen toe. Ineens begon de menigte zich met spreekkoren
tegen hem te spreken. Hij wist niet wat hem overkwam. Dit was het volk. Van het ene op het andere moment
was hij de regie kwijt. Hij moest van het dak van zijn paleis vluchten met een helikopter. In het derde
fragment sprak hij hooghartig een geimproviseerde jury toe. Alsof hij niet terecht stond, maar zij. Nog steeds
de zelfgekozen leider. Maar even later werd hij op een binnenplaatsje als een hond neergeschoten. Hij was
toen helemaal alleen, met zijn vrouw. Een leider zonder volk. Een leider in zijn eigen verbeelding.
Frans Timmermans is ook een leider in zijn eigen verbeelding. Hij zat niet in de Tweede Kamer door
voorkeurstemmen. Er stemden slechts 15.000 mensen op hem. Hij werd via het interne schaakverkeer
benoemd tot minister, ging in die rol ongemeen bot tekeer tegen Poetin die volgens hem MH17 had
neergehaald, en werd daartoe beloond met een hoge positie bij de EU. Hoe je met een grote bek overal
binnenkomt.
En nu bralt deze ingebeelde leider het Europarlement toe. En die klappen voor hem. Dat wil zeggen voor
zichzelf. Want dat is wat hier gebeurt. Men prijst zich, aangezien iemand het toch moet doen. Het is werkelijk
niet om aan te zien. Het Europarlement vertegenwoordigt niemand en heeft niets te zeggen. Het is een
schijndemocratie, een aquarium, een biotoop van elkaar toewuivende bankzitters. Het is precies als de
juichende zaal die Ceausescu toesprak.
En kijk die brulaap nu eens!
Zichzelf en zijn vriendjes moed insprekend. Net echt, als je niet beter zou weten. Timmermans noemt het
volk een ‘mythe’ omdat hij geen flauw benul heeft wat dit volk wel mag wezen, omdat hij zich er nooit in heeft
verdiept, omdat hij altijd enkel in de schijnwereld van zelf-feliciterend besturend Nederland leefde. Kijk deze
opgeblazen kikker eens schelden op een echt inhoudelijk gedreven spreker en denker als Farage omdat die
niet, zoals Timmermans, een carrierepoliticus wil zijn, maar omdat die, na het bereiken van zijn doel, kiest
voor een ander leven. Ongehoord, vindt Timmermans zoiets. Hij begrijpt er niets van. Een politicus die zegt
wat hij vindt.
Het speeksel druipt uit zijn mond. Zijn geaffecteerde Engels verraadt de snob die hij is. Een fatterig ventje
dat lang voor de spiegel deze speech heeft staan oefenen. Die werkelijk denkt dat hij ‘geschiedenis’ gaat
maken. Deze ijdele brulaap, rondwentelend in het luchtledige schijngelijk over een geveinsde democratie
waar de Europese burgers kotsziek van zijn.
Weg met die pad! Dood hoeft hij niet.
http://joostniemoller.nl/

NOS zwijgt in alle talen
Collega website WantToKnow.nl schreef al 2 nieuwsberichten over
het TOTAAL negeren van de enorme omvang van de demonstraties
in Franse steden. Protesten die steeds grimmiger worden en
mensen in steeds groteren getale de straten doet opgaan. Inmiddels zijn er protesten geweest waarbij méér
dan 1 miljoen mensen demonstreerden tegen het vernietigen van de basisrechten van Franse werknemers.
Het is regelrecht anarchie in de Franse straten. TERWIJL DE MAINSTREAM MEDIA HET TOTAAL
VERZWIJGT.. Of minimaliserend ridiculiseert..
Opnieuw vochten duizenden gemaskerde protesterenden tegen de politie in de straatgevechten in Frankrijk,
de afgelopen week. De politie gebruikt waterkanonnen tegen deze demonstranten, die projectielen naar de
politie gooien en winkelruiten aan diggelen smijten. Zij zijn de piek van het protest dat miljoenen Fransen
voeren tegen de arbeidswetten, die bedoelt zijn om de rijke bovenklasse in Frankrijk te helpen, in hun relatie
tot eenvoudige werknemers.
De demonstranten in Parijs vertegenwoordigen alle mensen uit de werkende klasse, en toont hun
vastberadenheid om de hebzucht van deze rijke elite te weerstaan. De politie probeert met gewelddadig
ingrijpen, deze demonstraties uit elkaar te slaan, maar het tegendeel is het resultaat. De werkende klasse
voelt zich miskent in haar protest en komt met NOG MEER mensen op straat..!
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/07/nos-vindt-opstand-van-meer-dan-een-miljoen-mensen-niet-nieuwswaardig/
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Fransen en Italianen komen massaal in opstand tegen politieke elite
Italiaanse Anti-EU partij al maanden nr. 1 in peilingen - Impliciet dreigement premier Renzi: Omvallen
Italiaanse banken zal Deutsche Bank meesleuren en Europees financiële systeem doen instorten – Franse
politie ‘nu al machteloos’ tegen massale volksprotesten
Het zoveelste door de media genegeerde miljoenenprotest in Parijs,
hier op 28 juni.
Van de meeste van onze apathische landgenoten hoeven we helaas
niets te verwachten, dus moet onze redding van de in de maak
zijnde Europese Superstaatdictatuur uit het flamboyante zuiden
komen. De voortekenen dat de gewone man eindelijk in opstand
gaat komen tegen de Europese politieke- en bankenelite, zijn het
sterkst zichtbaar in Frankrijk en Italië. Massale protesten en
stakingen ontregelen al wekenlang het openbare leven in Frankrijk,
en in Italië is de eurokritische Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo in vier peilingen naar de eerste plaats
gesneld. Grillo wil een referendum over het Italiaanse lidmaatschap van de eurozone organiseren.
Anti-EU partij M5S nr.1 in de peilingen
Dat de Vijf Sterren Beweging een serieuze bedreiging voor de gevestigde orde vormt, bleek twee weken
geleden al, toen de burgemeestersverkiezingen in de hoofdstad Rome werden gewonnen door de kandidaat
van de nieuwe volkspartij. Ook in Turijn, Napels en Triëst is de partij aan de macht gekomen. Inmiddels laat
M5S de centrum-linkse Democratische Partij (PD) van premier Matteo Renzi met 30,6% tegen 29,8% achter
zich. In andere peilingen is het verschil zelfs al 6%.
De premier lijkt behoorlijk in de war van de ontwikkelingen, want hij verklaarde zich te zullen inzetten voor
een referendum over onder andere de beperking van de Italiaanse senaat, ‘niet omdat dit cruciaal is voor het
lot van een individu (dus de burger), maar voor de toekomstige geloofwaardigheid van de Italiaanse politieke
klasse.’ Mish Shedlock van het bekende MishTalk reageert: ‘Wow! Die verklaring is zo belachelijk, dat je je
moet afvragen of Renzi niet stiekem wil dat het referendum mislukt.’
Dat referendum stelt tevens voor om iedere politieke partij die 40% van de stemmen krijgt, automatisch een
meerderheid in het parlement te geven. Als geen enkele partij dat lukt, dan volgt er een tweestrijd, en zal de
winnaar daarvan alsnog die meerderheid krijgen.
Honderden miljarden nodig om Italiaanse banken te ‘redden’
Renzi is ondertussen verwikkeld in een heftig politiek gevecht met de ECB en de Duitse bondskanselier
Merkel, die zijn eis om honderden miljarden euro’s Europees belastinggeld in te zetten om de Italiaanse
banken te redden, vooralsnog afwijzen. Als dat zo blijft, betekent dat waarschijnlijk een herhaling van het
drama met de kleine Banca Ertruria, waar behalve grootaandeel- en obligatiehouders ook kleinere spaarders
een groot deel of zelfs al hun geld kwijtraakten in een ‘bail-in’ om de bank overeind te houden.
Zoals we al eerder schreven leidde dat tot de zelfmoord van een Italiaanse gepensioneerde, die zijn in
tientallen jaren opgebouwde spaargeld van iets meer dan een ton kwijtraakte, en feitelijk naar de
bankmanagers zag gaan.
Shedlock vroeg zich eerder deze week al af of de EU gezien alle plannen en maatregelen van Brussel kan
‘overleven als een gevangenis voor zijn onderdanen... Het korte antwoord is dat de kiezers dit beslissen, en
ze zijn nu al woedend. Als er bail-ins komen, betekent dat zonder twijfel het einde van de regering Renzi.’
Renzi dreigt impliciet met omvallen Deutsche Bank
Overigens wijst de Italiaanse premier terecht op de enorme risico’s die de EU loopt met de Deutsche Bank,
die voor tientallen biljoenen euro’s zeer risicovolle speculaties (derivaten) op de balansen heeft staan. De
verhouding is volgens Renzi zelfs 1 op de 100, waarbij 1 de slechte leningen van de Italiaanse banken zijn,
en 100 de derivatenzeepbel van DB.
Renzi lijkt er dan ook impliciet mee te dreigen dat als de honderden miljarden voor de Italiaanse banken er
niet komen, deze zullen omvallen, en Deutsche Bank in hun val zullen meesleuren. En daarmee zal het hele
financiële systeem in Europa instorten, met ernstige wereldwijde consequenties.
‘Deze mate van krankzinnigheid is precies waarom de euro verdoemd is,’ concludeert Shedlock. ‘Stap er nu
uit! Ik herhaal mijn waarschuwing van december: Haal nu je geld weg van de Italiaanse banken!’ (1)
Miljoenen demonstranten leggen Frankrijk lam
Hoewel Frankrijk deze weken vooral op TV komt vanwege het EK voetbal, vinden er buiten de stadions
almaar massaler wordende volksprotesten plaats, waar de media nauwelijks over willen berichten. Het
aantal demonstranten tegen het beleid van de socialistische president en regering is gegroeid van
tienduizenden naar miljoenen.
Op het alternatieve nieuwsportaal ‘YourNewsWire.com’ is te lezen dat op de straten van veel steden
anarchie heerst. Duizenden gemaskerde demonstranten voeren felle straatgevechten met de politie, die
onder andere waterkanonnen inzet. De demonstranten zouden echter al gesteund worden door miljoenen
Fransen, die de uitbuiting en verwurging van de arbeidersklasse door de elite spuugzat zijn.
EU krijgt de schuld van ellende
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Veel Fransen geven de EU er de schuld van dat hun land er financieel en economisch zo slecht voorstaat.
‘Alle landen nemen de EU richtlijnen over, die enkel de belangen van de kapitalisten dienen,’ legde een
demonstrant tegen Russia Today uit. Naast de hervormingen op de arbeidsmarkt en de EU is ook het TTIP
vrijhandelsverdrag met de VS een belangrijk thema.
Toeristen ondervinden veel overlast van de stakingen en demonstraties. Zo werd de toegang tot de
Eiffeltoren onlangs opnieuw geblokkeerd omdat een deel van het personeel het werk had neergelegd.
Regering Valls grijpt naar ondemocratische machtsmiddelen
De regering van premier Valls probeert de massa demonstraties te verbieden, maar mede omdat die worden
gesteund door de vakbonden, zorgt dat alleen maar voor nog meer woede onder het volk. Desondanks
probeert de regering nu via allerlei wettelijke trucjes het parlement buitenspel te zetten, zodat de protesten
hard kunnen worden bestreden. Uit een opiniepeiling bleek dat 73% van de bevolking ‘geschokt’ is dat de
politici steeds vaker naar dit soort ondemocratische machtsmiddelen grijpen om hun zin door te drijven (2).
Volksopstand, revolutie, burgeroorlog?
Conclusie: onze berichten van enige weken geleden dat er een nieuwe revolutie in Frankrijk broeit, zijn
beslist niet overdreven. En vlak ook de Italianen niet uit; wij verwachten dat de grote volksopstand tegen de
elite als eerste in deze twee landen zal losbarsten. Als de politiek dan nog steeds weigert naar het volk te
luisteren, dan zouden die opstanden wel eens op burgeroorlogen kunnen uitlopen.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Epoch Times
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Fransen-en-Italianen-komen-massaal-in-opstand-tegen-politieke-elite

Tweede Engelse referendum op komst (video)
De Europese regels zijn duidelijk: De bevolking heeft niets in te
brengen en we laten ze net zo vaak stemmen totdat we het resultaat
krijgen dat wij willen.
Het verrassende resultaat van het op 23 juni gehouden referendum
was natuurlijk niet de goede uitslag, ondanks dat het als handig
middel ingezet is om meer chaos te creëren, maar niet getreurd.
Het lijkt erop dat ons dooie mus artikel, de dag na de verrassende
Brexit uitslag, een klassieker gaat worden.
De inleiding van dat artikel:
Of men nu wel of niet een gigantische misrekening heeft gemaakt en er vanuit ging dat de moord op Jo
Coxvoldoende was om Engeland binnenboord te houden, doet eigenlijk niet zoveel ter zake.
Wat van belang is, is dat de Europese Nazi Superstaat een te belangrijk bouwblok vormt om dit te laten
verzieken door iets wat een bevolking wil.
Wat de bevolking wil, is het allerlaatste wat er bij de elite op de agenda staat. Het gaat erom wat zij willen en
hoe de blauwdrukken voor de plannen richting New World Order eruit zien.
Er wordt nu een hoop komedie opgevoerd en de Bilderberg lakei Cameron ruimt het pad om ongetwijfeld
opgevolgd te worden door een volgende Bilderberg lakei.
Dat Engeland nooit of te nimmer de Europese Unie zal verlaten, blijkt tevens uit de eerdere
voorgeschiedenis over hoe men met dit soort zaken om gaat.
We zijn inmiddels enkele weken verder en de geluiden die we horen gaan steeds meer richting het uitstellen
van de artikel 50 procedure, de daadwerkelijke aanvraag van de Brexit.
Er heeft een soort politieke moord plaatsgevonden waardoor de Brexit leider Boris Johnson ineens het
toneel moest verlaten en de toespraak van Nigel Farage toen hij opstapte, was waarschijnlijk de kortste die
hij ooit heeft gehouden. Vreemde is dat hij initieel juist zei dat hij tot het einde de Brexit procedure zou
begeleiden als leider van UKIP. Wel blijft Farage, zo maakte hij gisteren bekend, zetel houden in het
Europese Parlement terwijl hij daar juist zou opstappen. Alles is nu, in een kwestie van uren, omgekeerd.
Wij vragen ons af of Farage niet toch ook gewoon onderdeel is van de hele oplichtersbende ondanks de
schijn dat hij tegen de EU is. Bovendien zijn onmiddellijke promotieverhalen aangaande monsterlijke
handelsverdragen (vanaf min. 5) die hij gelijk uitte zodra de Brexit-uitslag er was.
En nu opeens verschijnt er een artikel bij RT News, waarin de
voormalig procureur van Engeland, Dominic Grieve, zegt dat een
tweede referendum voor een Brexit gerechtvaardigd is.
Hij zegt dat het eerste referendum met respect behandeld dient te
worden, maar dat een tweede stemming democratisch verdedigbaar
kan worden. De reden dat dit zo zou zijn, is omdat volgens hem de
publieke opinie sinds het referendum danig is veranderd.
Tot 2014 was deze man de belangrijkste juridisch adviseur van de
Britse overheid.
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Wat hij zegt, is dat wanneer na verloop van tijd blijkt dat de publieke opinie is veranderd, het democratisch
gezien zeer goed te verdedigen is dat er een tweede referendum komt.
Verder roept hij burgers van Groot Brittannië op om campagne tegen Brexit te blijven voeren.
Er zou een onderzoek zijn gehouden waaruit zou blijken dat 1,2 miljoen mensen die gestemd hebben voor
een vertrek uit de EU daar inmiddels spijt van hebben.
Kortom, het ziet er naar uit dat het tweede referendum er gaat komen. En als die ook mislukt, komt er nóg
één, net zo lang totdat de gewenste uitslag op het scorebord staat.
Burgers die beslissen over de toekomst van hun land? Het moet niet gekker worden!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10865:tweede-engelse-referendumop-komst&catid=10:buitenland&Itemid=23

Merkel-republiek Duitsland: De countdown naar de burgeroorlog begint
(Door: Udo Ulfkotte – Vertaling: E.J. Bron), Geplaatst op 3 juli 2016 door E.J. Bron
Nog nooit eerder hebben zoveel Duitse burgers een
wapenvergunning aangevraagd. Nog nooit eerder hebben
zoveel privépersonen kluizen gekocht. Nog nooit eerder hebben
zich zoveel Duitse burgers aangemeld voor cursussen in
vechtsporten. En nog nooit eerder was pepperspray in
Duitsland uitverkocht. De countdown begint.
Deze opsomming van verschillende beelden zou nog eindeloos
voortgezet kunnen worden. Ze leveren allemaal een deprimerend totaalbeeld: de mensen zijn blijkbaar bang.
En niet alleen voor inbraken en roofovervallen.
Instinctief voelen veel burgers dat de gelukkige tijd van welvaart, vrede en vrijheid door onze politici op
gewetenloze wijze op het altaar van grootheidswaanzinnige doelen werd vergokt. Zogenaamd zijn de
“asielzoekers” van nu de geschoolde arbeidskrachten van overmorgen – deze door de vooraanstaande
media verbreide leuzen om vol te houdenworden door steeds minder mensen geloofd. Want hetgeen de
burgers op dit moment met “asielzoekers” meemaken, veroorzaakt duistere vermoedens: velen leren
“asielzoekers”eerst kennen door hun eisen. Steeds meer door criminaliteit.
De waarheid luidt: met de vele “asielzoekers” hebben we criminaliteit geïmporteerd. Islamitische Jihadisten,
die ongecontroleerd binnenkwamen, plannen moorddadige huisbezoeken, waarvoor ook Duitse
veiligheidsautoriteiten bang zijn. Dat is de ene kant.
De andere? Onze vrouwen zijn er tegenwoordig bang voor het slachtoffer te worden van seksuele overvallen
door jonge Oriëntaalse mannen. De rechters laten hen vaak met de meest milde straffen weer lopen. Tegen
en Syriër, die in een zwembad in Düsseldorf een 14-jarige seksueel lastigviel, zei een rechter, die het bij een
waarschuwing liet, onlangs:“Vrouwen betasten kan echt niet. Ik wil u hier nooit meer zien.” En mannen
worden door “asielzoekers” overvallen en beroofd. Zulke meldingen lees je zo vaak, dat je het overzicht
verliest.
Het ooit zo vreedzame Duitsland wordt nu razendsnel een complete brandhaard. Heel erg gedupeerd:
weerloze oude mensen die men gemakkelijk kan overvallen.
In het multiculturele Duisburg-Marxloh, ooit het Duitse voorbeeldproject, werd onlangs een 91-jarige vrouw
net haar rollator voor de derde keer door “jongeren” overvallen en beroofd – dat interesseert de
vooraanstaande media en de politici niet.
Zelfs in de voedselbanken, waar in Duitsland de armsten van de armen vroeger vreedzaam verzorgd
werden, moet tegenwoordig op steeds meer plaatsen de politie voor orde zorgen. Veel vrijwilligers willen
daar niet meer werken, omdat “asielzoekers” volgens berichten in lokale media hen het leven tot een hel
maken. En vanwege de “asielzoekers” worden bij veel voedselbanken de spullen nu gerantsoeneerd, net als
in de oorlog. Zelfs bij een multiculturele voetbalwedstrijd staan Duitse scheidsrechters tegenwoordig
doodsangsten uit.
Iemand moet de mensen de waarheid vertellen: de politiek en de media hebben met hun veiligheid
gespeeld. Gewetenloos hebben deze spelers met open grenzen en de import van criminelen alles op één
kaart gezet – en verloren. De ontwikkeling van de criminaliteit en de barbaarse verruwing waren hiervan de
eerste signalen.
Langzamerhand begint het ook bij de laatste te dagen: de staat kan ons burgers niet meer beschermen.
Politici zien nu heel langzaam in: mensen met een lichte huid worden in Duitsland steeds vaker “met blikken
gedood”. Hoe moet dat allemaal verdergaan? En waar zal het toe leiden? Duidelijk is: de politiek en de
media hebben ons lange tijd veel over de grenzeloze criminaliteit in Duitsland verzwegen.
Bron: http://info.kopp-verlag.de
https://ejbron.wordpress.com/2016/07/03/merkel-republiek-duitsland-de-countdown-naar-de-burgeroorlogbegint/#more-120613
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Franse regering zet parlement ondanks massale
protesten wéér buitenspel en drukt omstreden wet door
in: Buitenland Robin de Boer 7 juli 2016
De Franse regering heeft dinsdag speciale bevoegdheden
gebruikt om de omstreden arbeidswet er toch door te
drukken, zonder zich wat aan te trekken van het parlement. Afgelopen
maanden is in Frankrijk fel geprotesteerd tegen de wet.
Toen de Franse premier Valls bekendmaakte dat hij de wet doordrukt,
liep een aantal parlementsleden boos weg. Een definitieve versie van de
omstreden wet volgt later deze maand. De wet stelt werkgevers in staat
makkelijker personeel aan te nemen en te
ontslaan. Afgelopen maand werd er nog een
grootscheepse
demonstratie
georganiseerd
tegen de nieuwe arbeidswet. Volgens de
vakbonden waren er een miljoen mensen op de
been die met ruim 600 bussen uit heel Frankrijk naar Parijs waren gebracht.
Vakbonden en andere organisaties zeiden dat activisten en werknemers later dit jaar
wederom de straat opgaan, ook als de wet er komt. “We willen in de herfst andere
protesten gaan organiseren,” zei secretaris-generaal Philippe Martine van CGT tegen
de krant L’Humanité. “Ik wil mensen eraan herinneren dat er wetten zijn geweest die
wel zijn aangenomen, maar nooit in werking zijn getreden.”
[Common Dreams]
http://www.ninefornews.nl/franse-regering-zet-parlement-ondanks-massaleprotesten-weer-buitenspel-en-drukt-omstreden-wet-door/

Foto’s voeden theorie dat CERN ‘poorten naar de hel’ opent
in: Wetenschap Robin de Boer 6 juli 2016
Het Europese Centrum voor Kernonderzoek (CERN) ligt nu al enige
tijd onder vuur. Sceptici menen dat er een duistere agenda schuilt
achter de organisatie. Na publicatie van een aantal foto’s van de lucht boven CERN hebben sommige
theoretici hun bezorgdheid geuit over de activiteiten die er plaatsvinden.
Het onderzoekscentrum, dat op de grens van Frankrijk en Zwitserland staat, bevat onder meer de Large
Hadron Collider, ’s werelds grootste en meest krachtige deeltjesversneller. In 2013 ontdekten
wetenschappers die ermee werken het Higgs-bosondeeltje.
Na deze wetenschappelijke doorbraak kregen François Englert en Peter Higgs, die het bestaan van het
deeltje voorspelde, de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Wetenschappers lieten zich lovend uit over de
ontdekking, maar sommige internetgebruikers zijn minder te spreken over CERN.
Weermanipulatie
Op de website Freedom Fighter Times staan bijvoorbeeld meerdere artikelen over het onderzoekscentrum.
In mei verscheen er een artikel op de site waarin werd gesteld dat CERN ‘poorten naar andere dimensies,
mogelijk zelfs de hel opende’.
“CERN is verantwoordelijk voor weermanipulatie en het openen van poorten,” schreven ze. “Dit is onderdeel
van het CLOUD-experiment. Rond CERN gebeuren vreemde dingen die je aan het denken zetten.”
Demonen
In een YouTube-filmpje uiten de mensen achter de Freedom Fighter Times hun zorgen over CERN en wat er
mogelijk in het deeltjeslaboratorium gebeurt. “CERN staat erom bekend poorten te openen, ook
al ontkennen ze het; er is onlangs iets vreemds vastgelegd in de wolken boven de Large Hadron Collider.”
Afgelopen jaar schreef de site dat er ‘demonen waren gezien op foto’s van de stralen van de Large Hadron
Collider’. Ondertussen hebben onderzoekers van het lab een onbekende familie van exotische deeltjes
gevonden. De deeltjes zijn uiterst instabiel en kunnen in de alledaagse materie geen rol spelen.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/fotos-voeden-theorie-dat-cern-poorten-naar-de-hel-opent/
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President Poetin: “Amerika is geen democratie, verkiezingen worden vervalst”
in: Buitenland Robin de Boer 6 juli 2016
Presidentskandidaat Hillary Clinton hoeft van de FBI niet vervolgd te
worden voor het versturen van gevoelige informatie via haar privé emailadres. Haar rivaal Donald Trump is ervan overtuigd dat ze een
aantal stiekeme deals heeft gesloten met de FBI. Ook president Obama zit volgens hem in het complot.
“Bill Clinton kwam de minister van Justitie niet ‘toevallig’ tegen op het vliegveld in Phoenix vorige week,” zei
Trump. “Hillary Clinton sloop niet ‘toevallig’ even snel de FBI binnen tijdens één van de belangrijkste
vakantieweekenden van het jaar.”
Andere maatstaven
“Het was ook niet ‘toevallig’ dat de FBI ervoor koos haar niet te vervolgen op dezelfde dag dat president
Obama voor het eerst campagne voert met Clinton,” schreef Trump verder. “Door een krom en corrupt
systeem zijn er andere maatstaven voor Clinton dan voor de rest van het Amerikaanse volk.”
Oud-president Jimmy Carter sprak zich onlangs op niet mis te verstane wijze uit over de staat van de
Amerikaanse democratie. Amerika is volgens hem een oligarchie geworden. Hij maakt zich zorgen over de
grote hoeveelheid geld in de verkiezingen.
‘Is dat democratie?’
Eerder concludeerden wetenschappers van de Princeton University en de Northwestern University al dat de
VS zijn veranderd van een democratie in een oligarchie.
Ook de Russische president Poetin heeft een uitgesproken mening over de staat van het land. Tijdens een
interview met Fareed Zakaria van CNN op het Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg
afgelopen maand zei hij: “Denkt u werkelijk dat de verkiezingen in de VS democratisch zijn? Tot twee keer
toe is in Amerika een president gekozen die niet de meerderheid van de stemmen had. Is dat democratie?”
Bekijk het fragment hieronder terug: https://youtu.be/avBAT6Op0lU
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/president-poetin-amerika-is-geen-democratie-verkiezingen-worden-vervalst/

Deze mysterieuze man blijft om het leven komen bij terroristische aanslagen
in: Buitenland Robin de Boer 6 juli 2016
Het gezicht van deze man verscheen na verschillende terroristische
aanslagen in de media. Hij zou sinds januari dit jaar tenminste drie
keer gestorven zijn, meest recentelijk tijdens de aanslag op de
luchthaven Atatürk in Istanboel.
De man zou onder meer zijn omgekomen bij de crash van de EgyptAir-vlucht in mei,
de schietpartij in een homoclub in Orlando en de aanslag op de Turkse luchthaven.
Hij is ook in verband gebracht met andere tragedies, waaronder een incident in
Mexico waarbij de politie op een menigte schoot die protesteerde tegen
onderwijshervormingen.
Reputatie vernietigen
Diverse media hebben de foto’s van de man gebruikt. Zo duikt zijn gezicht onder
meer op in een video van de New York Times over de slachtoffers van de
schietpartij in Orlando. France24 besloot wat verder te graven.
Het blijkt dat het mysterieuze individu mogelijk een oplichter is en dat zijn
slachtoffers hem op deze manier proberen terug te pakken. “Ons doel is om zijn
reputatie te vernietigen,” zei één van hen. “We willen dat de hele wereld zijn gezicht
herkent.”
Nooit gereageerd
France24 wist contact te leggen met de man, die in Mexico woont en toegaf
verwikkeld te zijn in een aantal rechtszaken. Hij zei contact te hebben opgenomen
met verschillende media zoals de BBC en de New York Times om zijn foto te laten
verwijderen, maar ‘ze hebben nooit gereageerd’.
De man vertelde aan France24 geen juridische stappen te hebben ondernomen
omdat ‘in Mexico in dit soort gevallen toch nooit iets wordt gedaan’.
[France24]
http://www.ninefornews.nl/deze-mysterieuze-man-blijft-om-het-leven-komen-tijdensterroristische-aanslagen/
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90.000 geheime CIA-documenten over telepathie, helderziendheid en MK-ULTRA openbaar
in: Paranormaal Robin de Boer 6 juli 2016
Tienduizenden geheime documenten van de CIA zijn na jaren
getouwtrek openbaar gemaakt. Het gaat onder meer om meer dan
12.000 stukken over het programma Stargate, waarbij de
inlichtingendienst in het geheim onderzoek deed naar remote
viewing.
Begin jaren zeventig ondersteunde de CIA een programma om te onderzoeken of een vorm van
buitenzintuiglijke waarneming genaamd remote viewing van nut kon zijn bij het vergaren van inlichtingen.
De Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA doopte het programma Stargate. Men probeerde te
achterhalen wat andere landen deden op het gebied van helderziendheid. Daarnaast werd wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar helderziendheid en werden helderzienden ingezet door de overheid.
‘Helderziendheid duidelijk aangetoond’
De helderzienden kregen les in remote viewing of verzien, precognitie (de toekomst zien) en telepathie. Ze
moesten onder meer informatie geven over doelen die niet op een conventionele manier benaderd konden
worden. Parapsycholoog en professor Jessica Utts van de Universiteit van Californië – Irvine concludeerde
na haar evaluatie van het project dat helderziendheid duidelijk was aangetoond. “De statistische resultaten
van de onderzochte studies stijgen ver uit boven wat op grond van het toeval verwacht mag worden,”
schreef ze. Het onderzoek suggereerde volgens haar dat helderziendheid net zo werkt als onze vijf andere
zintuigen, namelijk door verandering waar te nemen. Het is mogelijk dat helderziendheid bestaat uit een
soort aftasten van de toekomst om belangrijke veranderingen te vinden, ongeveer zoals onze ogen de
omgeving afzoeken op visuele verandering, aldus Utts.
MK-ULTRA
“Het heeft weinig zin door te gaan met experimenten bedoeld om bewijzen te leveren, aangezien er weinig
meer geboden kan worden aan eenieder die de huidige gegevens weigert te accepteren,” zei de hoogleraar
nog. Je kunt de documenten over het geheime programma Stargate hier in één keer downloaden
of hierbekijken. Ze zijn omgezet in PDF-bestanden zodat ze gemakkelijker kunnen worden gelezen.
Er zijn ook vele duizenden documenten over MK-ULTRA vrijgegeven. In de jaren vijftig experimenteerde de
CIA heimelijk op onwetende proefpersonen met als doel een methode te vinden om mensen te
hersenspoelen.
Verbranden
In 1974 berichtte de New York Times dat de CIA tussen 1953 en 1963, en mogelijk langer, onder de
noemers Artichoke en MK-ULTRA experimenten uitgevoerd had op nietsvermoedende personen. De krant
ontdekte dat de CIA zelf methoden ontwikkelde voor hersenspoeling.
Het toenmalige hoofd van de CIA Richard Helms had het schandaal al in 1973 voorzien en destijds al het
bewijsmateriaal laten verbranden. Een stapel documenten was echter verkeerd gearchiveerd en werd intact
gevonden.
MK-ULTRA had zich vertakt in meer dan 150 subprojecten met experimenten in ruim 80 ziekenhuizen en
universiteiten. De documenten over dit geheime programma kunnen hier in één keer worden gedownload
of hier stuk voor stuk worden bekeken. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 90.000 documenten.
Op crowdfundingsite Kickstarter is een project gestart om de bijna 13 miljoen pagina’s aan CIA-documenten
die nog geheim zijn, openbaar te krijgen.
Bekijk Stargate Documenten - Bekijk MK-ULTRA Documenten
http://www.ninefornews.nl/90-000-geheime-cia-documenten-over-telepathie-helderziendheid-en-mk-ultra-openbaar/

Brulaap Timmermans is de Ceausescu van deze tijd
Door Joost Niemoller, Posted on juli 7, 2016 by Fubar
Nicolae Ceausescu kennen we vooral van drie historische beeldfragmenten.
In het eerste beeldfragment sprak hij een congres toe. Het applaus was
oorverdovend. Oneindig bleven ze zijn naam scanderen. Er was zoveel
applaus dat Ceausescu de zaal tot rust moest manen om zijn toespraak te
houden. Misschien dacht hij echt dat hij een geliefde leider van het
Roemeense volk was. In werkelijkheid durfden de mensen in de zaal niet op te houden met klappen en
juichen, want dan kon het slecht met je aflopen. In het tweede beeldfragment sprak hij een plein vol mensen
toe. Ineens begon de menigte zich met spreekkoren tegen hem te spreken. Hij wist niet wat hem overkwam.
Dit was het volk.
De Nieuwe Realist >>
https://fenixx.org/2016/07/07/brulaap-timmermans-is-de-ceausescu-van-deze-tijd/
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Iran: “100 000 raketten gereed in Libanon om Israël van de kaart te vegen”
Posted on juli 4, 2016 by rommel
Hossein Salami, plaatsvervangend commandant van de Iraanse
Revolutionaire
Garde.
Hossein
Salami, plaatsvervangend
commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, zei op vrijdag (1
juli), dat er “meer dan 100.000 raketten klaarstaan om te worden
gelanceerd vanuit Libanon.” “Vandaag is de reden voor het
vernietigen en ineenstorting van het zionistische regime groter dan
ooit” en er zijn “tienduizenden raketten op islamitische grondgebied
gericht op bezet Israël.” “Als de zionisten één verkeerde beweging maken worden de bezette
gebieden aangevallen door toegewijde soldaten.” President Hassan Rouhani zei vrijdag dat westerse
mogendheden proberen het verschil tussen soennieten en sjiieten te benutten om de aandacht voor het
conflict tussen de Palestijnen en Israël af te leiden. Lees meer:
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Iranian-military-official-We-have-100000-missiles-in-Lebanonready-to-hit-Israel-459350#.V3kATXqmR08.facebook
https://fenixx.org/2016/07/04/iran-100-000-raketten-gereed-in-libanon-om-israel-van-de-kaart-te-vegen/
Matilda, 19: Glock 17 “het meest effectieve wat je kunt hebben” om aanranders te stoppen
Posted on juli 3, 2016 Matilda Andersson
Handtastelijkheden, aanrandingen en verkrachtingen zijn in Zweden
een epidemie geworden waar jonge meisjes massaal door worden
getroffen. Gelijktijdig hebben de meisjes geen vertrouwen in de
armbandcampagne van de politie. Nu geeft Matilda Andersson op
Nyheter Idag tips voor alternatieve methoden om zichzelf te
beschermen tegen seksueel misbruik. Meerdere rapporten van de
politie zijn onlangs naar buiten gekomen over seksueel misbruik in verband met de festivals deze zomer.
Ondertussen is de politie een campagne gestart tegen seksueel misbruik waar de autoriteit armbanden
uitdeelt met de tekst “niet aanraken”, maar ondank deze “krachtige maatregel” van de overheid zijn er critici
die beweren dat dit niet voldoende is.
Daarom heeft Matilda Andersson op Nyheter Idag een lijst van alternatieve maatregelen opgesteld.
Ga niet alleen
Ga met een groep vrienden, zodat je een oogje op elkaar kunt houden en wat er tijdens die avond om je
heen gebeurt. Je moet natuurlijk niet alleen met vriendinnen gaan, maar neem een paar jongens mee die je
vertrouwt. Dat heeft een afschrikkende werking op potentiële aanranders.
Stun gun
Een stun gun op openbare plaatsen dragen kan op grond van de Zweedse wet dan wel verboden zijn maar
is uiterst ongemakkelijk voor een misdadiger. Vergeet niet op gevoelige plekken te plaatsen waar het extra
pijn doet. Oksels, liezen of het gezicht werken meestal boven verwachting.
Boksbeugel
Een boksbeugel bij de hand is altijd handig, het past in je handtasje. Boksbeugels dragen is ook verboden in
Zweden, maar als het gaat om zelfverdediging maakt de boksbeugel een stomp van een vrouw zeer
krachtig. Richt op het gezicht en vooral de neus, sla met rechte arm, een swing is niet nodig. Je hoeft niet zo
hard te slaan om zijn neus te breken.
Telescopic baton
Je raadt het al, het is illegaal om een telescopische wapenstok te dragen in Zweden, maar het kan heel
effectief zijn. Vergeet niet dat als je pepperspray gebruikt in een menigte de spray ook anderen kan treffen.
Als u sprayt richt dan op de ogen, dat geeft het beste effect.
Paniek alarm
Een paniek alarm kan functioneren in een omgeving waar het geluidsniveau niet te hoog is. Is volkomen
legaal te gebruiken en maakt veel lawaai. Helaas wordt de aanvaller er niet door verwond, maar het is een
effectieve manier om aandacht te trekken in de omgeving.
Glock 17
Als je echt wil duidelijk maken dat je niet gediend bent van handtastelijkheden werkt een Glock 17 prima als
afschrikkingsmiddel. En als de situatie werkelijk penibel wordt vergeet dan niet op de benen te schieten, dan
zul je, hopelijk, niet worden vervolgd voor poging tot moord. Een Glock 17 is een handzaam wapen wat
makkelijk in je handtas past. Aangezien het een kaliber van 9mm heeft zijn er tal van verschillende soorten
munitie om uit te kiezen. Als je eigen tips of ervaringen heb hoe men zedendelinquenten moet hanteren lees
ik het graag in de reacties.
Bron: http://nyheteridag.se/sa-skyddar-du-dig-mot-sexovergrepp-i-sommar/
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Verhitte discussie in België over link tussen vrijmetselarij en bankwezen
in: Het Complot Robin de Boer 4 juli 2016
De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) ligt onder vuur
vanwege de affaire rond de Optima-bank. Er is een speciale
commissie in het leven geroepen om de band te onderzoeken tussen
de burgemeester en de omgevallen bank en haar omstreden oprichter, Jeroen Piqueur.
In de nasleep van het faillissement van Optima Bank valt er bijna iedere dag een nieuw lijk uit de kast. De
verwevenheid tussen de politiek en het bedrijfsleven is ongezond, maar harde bewijzen van corruptie zijn er
nog niet.
Joël De Ceulaer van de Vlaamse krant De Morgen vraagt zich af wat het tweetal allemaal heeft uitgespookt
en wil onder meer weten hoe het zit met de geheime ontmoetingen waar Termont al jaren aan deelneemt.
Regelrecht bedreigd
“Die vrijmetselaarsloge van u, wat gebeurt daar precies? Wie is daar lid van? Wat wordt daar bekokstoofd?”
vraagt hij zich af. De journalist stelde Termont ooit de vraag of hij vrijmetselaar is. Hij wilde daar niet op
ingaan. “Dat gaat niemand wat aan,” blafte hij hem toe.
Termont is niet de enige socialistische politicus die liever niet over zijn lidmaatschap van het geheime
genootschap praat. Toen een collega van De Ceulaer ooit als eerste journalist wilde schrijven dat oudgouverneur van de Belgische provincie Limburg Steve Stevaert ook een vrijmetselaar was, werd hij
regelrecht bedreigd.
Geheimpje
Veel mensen aan de top van de partij willen niet dat het volk hun geheimpje kent. Sommige vrijmetselaars
gaan voor elkaar door het vuur. Ook spelen ze elkaar baantjes en anders lekkers toe, aldus de journalist.
De Ceulaer vraagt zich af wie in het Optima-moeras nog meer lid van de loge is: “Ik vind dat iedereen die tot
één van de vier machten behoort – politici, magistraten en journalisten – zijn lidmaatschap van de loge
bekend moet maken.”
[De Morgen]
http://www.ninefornews.nl/verhitte-discussie-in-belgie-over-link-tussen-vrijmetselarij-en-bankwezen/
“Vrijmetselaars beschermen elkaar en misbruiken hun macht”
in: Buitenland Robin de Boer 15 april 2015 17:00 7626 keer bekeken
Begin deze maand vonden duikers in het Albertkanaal bij Hasselt het
lichaam van de Belgische oud-politicus Steve Stevaert. Hij moest
voor de rechter verschijnen wegens een verkrachtingszaak. Stevaert zou zich 4,5 jaar geleden hebben
vergrepen aan een vrouw die evenals hij te gast was in een tv-programma. Het slachtoffer diende begin
2013 een aanklacht in.
Hij zinspeelde tijdens het gerechtelijk onderzoek al op een ‘wanhoopsdaad’ als de aanklacht bekend zou
worden. Professor Willem Elias van de Vrije Universiteit Brussel zette kwaad bloed met een
Facebookbericht, waarin stond: “Voor een verkrachting ga je onmiddellijk naar de politie of desnoods de dag
daarna. Niet drie jaar later.”
Ledenlijst
De VUB stuurde een persbericht rond waarin het duidelijk maakte de uitspraken van Elias af te keuren. De
universiteit heeft de professor na zijn uitspraken berispt. Die (volgens sommigen te milde) sanctie leverde
een storm aan reacties op.
Volgens econoom Geert Noels heeft veel ermee te maken dat Elias en VUB-rector Paul De Knop tot
dezelfde vrijmetselaarsloge behoren. En vrijmetselaars beschermen elkaar en misbruiken hun macht, zegt
Noels. De loge gebruikt haar invloed om mensen naar de macht te sturen. Noels wil dat de ledenlijst
bekendgemaakt wordt.
“Dit gaat je carrière afremmen”
“Elias kreeg ‘slechts’ een berisping,” aldus Noels, oprichter van vermogensbeheerder Econopolis. “De lichtst
mogelijke straf. Dan denk ik: hier klopt iets niet. De Knop heeft de overduidelijke misstap van zijn collegavrijmetselaar met de mantel der liefde bedekt.”
Op Radio 1 (VRT) zei Noels dat er in België ooit regeringen waren die volledig bestonden uit logebroeders.
Hij zette zijn bedenkingen op zijn Facebookpagina en kreeg naar eigen zeggen snel reactie. “Een aantal
mensen hebben me gebeld om te vragen of ik niet bang was voor represailles. Want dat is een publiek
geheim: wie de loge tegen de schenen schopt, krijgt vroeg of laat problemen. Toen ik in het verleden
gevraagd werd om zelf lid te worden en daarvoor vriendelijk bedankte, werd me duidelijk gemaakt: ‘Dit gaat
je carrière afremmen’.”
[Radio 1]
http://www.ninefornews.nl/vrijmetselaars-beschermen-elkaar-en-misbruiken-hun-macht/
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“Cover-up politie grootste stadionramp in Britse geschiedenis gelinkt aan vrijmetselarij”
in: Het Complot Robin de Boer 1 mei 2016
Het handelen van de politie van South Yorkshire en niet van de
voetbalfans was de belangrijkste oorzaak van het hoge dodental bij
de Hillsboroughramp in 1989. In het voetbalstadion kwamen toen 96
Liverpool-supporters om in het gedrang tijdens een bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest. De
Hillsboroughramp geldt als de grootste stadionramp in de Britse voetbalhistorie.
Een rechtbankjury die twee jaar onderzoek heeft gedaan, spreekt van grove nalatigheid. Al snel na het
drama kwam er kritiek op de politie. Die zou te veel mensen in het stadion hebben toegelaten waardoor het
overvol was op de tribunes.
Toen dat tot problemen leidde, werden fans die gewonden probeerden te helpen door de agenten
weggejaagd. De politieleiding in de persoon van hoofdcommissaris David Duckenfield legde eerst de schuld
bij dronken supporters. Een onafhankelijk panel concludeerde in 2012 al dat dat volkomen ten onrechte was.
De rechtbankjury komt na uitgebreide hoorzittingen tot hetzelfde oordeel.
Doofpot
De politie blunderde niet alleen, maar probeerde dat nadien ook in de doofpot te stoppen. Bovendien is
gebleken dat de politie nauwe banden heeft met de vrijmetselaars, een machtig geheim genootschap.
Nabestaanden van de slachtoffers zeggen dat agenten die vrijmetselaar waren hoge posities kregen bij de
politie, hoewel ze weinig tot geen ervaring hadden. Eén van die agenten was David Duckenfield. Die zei dat
hij sinds 1975 vrijmetselaar is en het jaar na de ramp in 1989 hoofd van zijn lokale loge werd.
Hij zei niet te hebben geweten dat zijn baas, Peter Wright, ook een vrijmetselaar was.
‘We moeten oppassen’
De voorganger van Duckenfield, Brian Mole, was lid van dezelfde vrijmetselaarsloge, zo kreeg de
rechtbankjury te horen. Een politieagent zei dat er in de dagen voor het drama ‘een belangrijke vergadering’
was. Hij zei verder dat het gerucht ging dat de meeste agenten vrijmetselaar waren.
De vrijmetselarij is één van de oudste en grootste organisaties ter wereld. Rondom de vrijmetselarij hangt al
eeuwen een zweem van mysterie. Sinds de oprichting van het genootschap bestaat er een beeld van
geheimen, symbolen en rituelen. Niet zelden hebben de vrijmetselaars door hun geslotenheid te maken met
een argwanende en vijandelijke houding vanuit de samenleving.
Enkele jaren geleden waarschuwde de Noorse hoogleraar Johan Galtung dat de wereld wordt bestuurd door
vrijmetselaars. “We moeten oppassen,” zei hij toen. Tijdens een spraakmakende lezing aan de Universiteit
van Oslo zei hij dat de vrijmetselaars nauw samenwerken met de internationale geheime diensten. “We
moeten de vrijmetselaars kritisch blijven volgen,” aldus Galtung.
[RT, MailOnline, The Sun]
http://www.ninefornews.nl/cover-up-politie-grootse-stadionramp-in-britse-geschiedenis-gelinkt-aanvrijmetselarij/

Engelse christelijke school verwijdert kruis van uniform ‘om moslims niet te beledigen’
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 06/07/2016
Een Engelse school die wordt bestuurd door Church of
England heeft het kruis van zijn uniformen verwijderd. Verschillende
ouders van leerlingen denken dat de directie van de school met de
beslissing vooral moslims wil tevreden stellen.
“De basisschool in Huddersfield opende op 3 mei”, schrijft
charismanews.com. “Het kenteken op het uniform bestond
oorspronkelijk uit een kruis en een eikenboom, die werden getekend
door een leerling. Het kruis werd nu vervangen door takken van
de boom, iets wat de ouders van de leerlingen allerminst appreciëren.”
“Hoofdleraar David Bendall schrijft in een brief aan de ouders dat het oorspronkelijke ontwerp maar een
tijdelijke versie is geweest, en dat het nog niet werd bevestigd.”
“De school is gelegen op een plaats waar veel moslims wonen, wat ertoe heeft geleid dat sommige
ouders zich afvragen of het kruis werd verwijderd om niemand te beledigen.”
“Een moeder van vier leerlingen zegt dat haar moslimvrienden nog niet hebben geklaagd. ‘Ik heb redelijk
veel moslimvrienden en ik heb hun gevraagd of het kruis ze beledigt, en ze zeiden van niet. Dit gaat niet
over ras, het gaat over het feit dat ze het kruis hebben verwijderd om niemand te beledigen. Een school van
de Kerk van Engeland zou het kruis moeten behouden.”
Bron: charismanews.com - Foto: via mirror.co.uk
https://restkerk.net/2016/07/06/engelse-christelijke-school-verwijdert-kruis-van-uniform-om-moslims-niet-te-beledigen/
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Vrijmetselaars beïnvloedden onderzoek naar ramp Titanic om elite te beschermen
in: Het Complot Robin de Boer 24 november 2015
Er is een geheime lijst met namen van twee miljoen vrijmetselaars
naar buiten gekomen. De lijst onthult dat een onderzoek naar de
ramp met de Titanic is beïnvloed door de geheimzinnige organisatie.
Uit het archief, dat gepubliceerd is op de website Ancestry.co.uk, blijkt dat veel mensen die betrokken waren
bij een Brits onderzoek naar de tragedie – waaronder de rechter die het onderzoek leidde, de
hoofdonderzoekers en de bestuursvoorzitter van het moederbedrijf van het schip – vrijmetselaar waren. Dat
schrijft de Britse Daily Telegraph.
Diane Clements, directeur van het Library and Museum of Freemasonry, zei: “De gegevens laten zien dat
vrijmetselaars een enorme invloed hebben gehad op de Britse samenleving.”
Vrijgepleit
Lord Mersey, de rechter die het onderzoek leidde, oordeelde dat de British Board of Trade niets
aangerekend kon worden. Toch werd de organisatie na een onderzoek door de Amerikaanse Senaat
verantwoordelijk gehouden voor het tekort aan reddingsboten aan boord van de Titanic.
Professor John Harvard Biles en Edward Chaston, twee van de vijf experts die deelnamen aan het
onderzoek, staan op de vrijgegeven lijst. Lord Pirrie, voorzitter van de rederij Harland and Wolff in Belfast,
waar de Titanic is gebouwd, en directeur van het moederbedrijf van White Star Line, was ook vrijmetselaar.
Nic Compton, auteur van Titanic on Trial, zei dat het Britse onderzoek naar de Titanic niet serieus werd
genomen omdat de meeste betrokkenen werden vrijgepleit. De schuld werd grotendeels neergelegd bij de
kapitein van de SS Californian, het schip dat zich op enkele kilometers van de Titanic bevond.
Jack the Ripper
De ‘onzinkbare’ Titanic vertrok op 10 april 1912 richting New York en zonk op 14 april 1912. Bij de ramp
kwamen ongeveer 1500 passagiers en bemanningsleden om het leven.
De lijst met namen van vrijmetselaars onthult ook dat de macht van de organisatie reikt tot in de hoogste
regionen van de maatschappij. Oscar Wilde, Rudyard Kiping, de hertog of Wellington en Lord Kitchener
waren allemaal vrijmetselaar, aldus de Daily Telegraph. Er wordt zelfs beweerd dat Jack the Ripper werd
beschermd omdat hij vrijmetselaar was.
[Daily Telegraph, MailOnline]
http://www.ninefornews.nl/vrijmetselaars-beinvloedden-onderzoek-naar-ramp-titanic-om-elite-te-beschermen/

Van Churchill tot Jack the Ripper: Een geheim netwerk van vrijmetselaars in de hoogste regionen
in: Het Complot Robin de Boer 24 november 2015
Op internet is een geheime lijst gepubliceerd met daarop de namen
van twee miljoen vrijmetselaars. De lijst laat zien dat de macht van
de organisatie reikt tot in de hoogste regionen van de samenleving.
Op de lijst vinden we onder meer Oscar Wilde, Rudyard Kiping, de
hertog van Wellington en Lord Kitchener terug, meldt de Britse Daily Telegraph. Er wordt zelfs gesuggereerd
dat Jack the Ripper werd beschermd omdat hij vrijmetselaar was. Ook Sir Winston Churchill, koningen
Eduard VII, George VI en Eduard VIII, ontdekkingsreizigers Ernest Shackleton en Robert Falcon Scott en
wetenschappers Edward Jenner en Sir Alexander Fleming waren lid van de geheimzinnige organisatie.
Rituelen
Miriam Silverman van Ancestry, die de lijst heeft gepubliceerd, zei: “We zijn verheugd dat we mensen kennis
kunnen laten maken met deze relatief onbekende organisatie.”
In een nieuw boek van regisseur Bruce Robinson wordt gesteld dat Jack the Ripper een zanger was
genaamd Michael Maybrick. De schrijver claimt dat de moorden die hij pleegde gelijkenissen vertoonden met
rituelen van de vrijmetselaars. Het symbool van de organisatie, de passer en winkelhaak, werd bijvoorbeeld
in het gezicht van één van de slachtoffers gekerfd.
Bij de club horen
Maybrick en zijn broer James, die ook een verdachte was, waren allebei vrijmetselaar. Datzelfde geldt voor
twee politieagenten, drie artsen en twee lijkschouwers die bij de zaak betrokken waren.
“Ten tijde van Jack the Ripper waren 330 van de 360 Tory-parlementsleden vrijmetselaar,” zei Robinson.
“De hele heersende klasse was lid van de vrijmetselarij. Het ging erom dat je bij de club hoorde.”
“Vrijmetselaars houden elkaar de hand boven het hoofd en dat is precies wat er is gebeurd,” ging hij verder.
“Ze beschermden Jack the Ripper niet, ze beschermden het systeem dat Jack the Ripper bedreigde. En om
het systeem te beschermen moesten ze hem beschermen. Jack the Ripper wist dat.”
Boekentip: They All Love Jack: Busting the Ripper [Independent]
http://www.ninefornews.nl/van-churchill-tot-jack-the-ripper-een-geheim-netwerk-van-vrijmetselaars-in-dehoogste-regionen/
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De wereld wordt bestuurd door vrijmetselaars
in: Het Complot Robin de Boer 19 maart 2014
Het genootschap van de vrijmetselarij is altijd met geheimzinnigheid
omgeven. Slechts weinigen weten precies hoe het is ontstaan en
wat het doet. Volgens de legenden van de vrijmetselarij gaat het genootschap terug tot de bouw van de
Tempel van Salomo rond 1000 voor Christus in Jeruzalem.
Volgens enkele historici werd de vrijmetselarij gesticht door de tempelorde. Zij stellen dat de eerste
vrijmetselaars tempeliers waren die in de veertiende eeuw aan de vervolging van hun orde wisten te
ontkomen. Vervolgens zouden enkele tempeliers naar Schotland zijn gevlucht, om een plek te bemachtigen
in de bestaande metselaarsgilden. De rituelen, geheime kennis en mogelijk ook een meegenomen schat
brachten ze naar verluidt mee de gilden in. De tempeliers werden ervan beticht dat ze de afgod Baphomet
aanbaden. Diverse symbolen rond deze afgod komen terug bij de vrijmetselarij.
Een aantal belangrijke deelnemers aan de Franse Revolutie was vrijmetselaar. Eén van hen was Georges
Danton, de stuwende kracht achter de aanloop naar de revolutie. Hetzelfde gold voor de Italiaanse
onafhankelijkheidsbeweging in de negentiende eeuw, risorgimento. De revolutieleiders Giuseppe Garibaldi
en Giuseppe Mazzini waren allebei grootmeesters in de Italiaanse Grand Orient-loge.
De vrijmetselaars hadden ook veel invloed in de vroege Verenigde Staten. De leider van de
Onafhankelijkheidsoorlog en eerste president, George Washington, was vrijmetselaar. Hetzelfde gold voor
20 van zijn 22 generaals en voor 104 van de 106 stafofficiers. Bovendien waren de gouverneurs van de
eerste 13 staten logebroeders, net als de hele regering van Washington.
Het doel van de oorlog zou zijn geweest om een staat te stichten op basis van de organisatorische
beginselen van de vrijmetselarij. Als bewijs wijzen complotdenkers erop dat het Grootzegel van de VS en het
1 dollarbiljet symbolen van de vrijmetselarij bevatten zoals de
piramide en het alziend oog.
Ook veel beroemdheden uit de geschiedenis waren lid van een
vrijmetselaarsloge. Zo maakte de componist Wolfgang Amadeus
Mozart er geen geheim van dat hij vrijmetselaar was. Toen hij de
opera Die Zauberflöte componeerde voegde hij allerlei verwijzingen
naar de vrijmetselaars en hun geheime rituelen toe. Zijn dood is in raadselen gehuld.
De vrijmetselaars gebruiken vaak schedels, skeletten en doodskisten bij hun rituelen. Daardoor zijn ze
volgens velen een religieuze sekte, die zich bezighoudt met satanisme. Vrijmetselaars zijn al vaak beticht
van satanische rituelen en aanbidding van de duivel. Volgens de logebroeders zelf staan de voorwerpen
voor de ‘dood’ van nieuwe leden in hun oude leven, voor ze vrijmetselaar worden.
De voorwerpen die bij de ceremoniën worden gebruikt staan ook voor de reis van de leden van het duister
naar het licht van de kennis. Wanneer vrijmetselaars in het gradenstelsel stijgen, worden ze in steeds meer
geheimen ingewijd. De leden moeten verklaren dat ze geloven in een hoger wezen dat het universum heeft
geschapen.
In 2012 veroorzaakte Rupert Murdoch veel opschudding door te twitteren over de ‘Jewish owned press’:
https://youtu.be/ZUXkPQtUeEg
http://www.ninefornews.nl/de-wereld-wordt-bestuurd-door-vrijmetselaars/

Gaat de Deutsche Bank failliet?
Op de vraag of Deutsche Bank wel of niet failliet gaat kan ik geen zeker antwoord geven, wel is het zo dat de
Bank al een aantal jaren extreem ziek is en dat ze de laatste paar maanden in echt serieuze problemen is
gekomen. Vandaar dat we het scenario van een faillissement toch steeds serieuzer moeten gaan bekijken.
De Deutsche Bank is een systeembank, niet alleen van Duitsland zelf maar van het hele Europese
continent. Wat de 'normale' reactie van de politiek is als een systeembank tracht om te vallen is dat zij
'gered' wordt (bailout) doormiddel van belastingsgeld.
Welnu is er wel voldoende geld beschikbaar voor een bailout? Deutsche Bank staat bekend –beter gezegd:
berucht- vanwege zijn enorme blootstelling aan derivaten, financiële (wan)producten met een extreem hoog
risico. Deze blootstelling bedraagt een duizelingwekkende € 56,5 biljoen. Ter vergelijk: het BNP van de
complete eurozone bedraagt slechts € 11,6 biljoen, dat van Duitsland € 3,44 biljoen.
Dit houd dus simpelweg in dat zelfs alle 500 miljoen Europese burgers samen niet genoeg kapitaal bezitten
om deze bank eventueel te 'redden'. Dit houd simpel gezegd in dat als deze bank omvalt feitelijk het gehele
continent failliet is. Dit levert een ongekende financiële rampspoed op waarbij zowel de kredietcrisis en de
eurocrisis samen nog een groepje waren.
K.M.
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Vrijmetselaars en politiek: Het geheimzinnige netwerk van een eeuwenoude organisatie
in: Het Complot Robin de Boer 22 juni 2014
Na de verkiezingen van 15 mei 2002 werd vrijmetselaar Mat Herben
één van de machtigste politici van Nederland. Vele beroemdheden
gingen hem voor: de componisten W.A. Mozart en Haydn, de
schrijvers Multatuli, Mark Twain, Rudyard Kipling en Goethe, en de dichter Jacob van Lennep. Om de
vrijmetselarij hangt een waas van geheimzinnigheid.
Ook politici treden met enige regelmaat toe tot de rangen van de vrijmetselaars. In Nederland is dat bekend
van de liberaal P.J. Oud, de sociaal-democraat Willem Drees., de socialist Pieter Jelle Troelstra en Henk
Vonhoff.
Andere invloedrijke leden zijn de Oranjes. In de negentiende eeuw waren prins Frederik en prins
Alexander vrijmetselaars. Ook koning Willem II der Nederlanden en Willem IV van Oranje-Nassau traden toe
tot de vrijmetselarij.
De Nederlandse loges vallen allemaal onder de in 1756 opgerichte Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden en tellen enkele duizenden leden. Dat is vrij weinig vergeleken met landen als
Engeland en de Verenigde Staten, waar respectievelijk honderdduizenden en miljoenen mensen lid zijn van
de vrijmetselarij. In de VS speelt de vrijmetselarij pas echt een grote rol. Vijftien presidenten zijn lid
geworden, waaronder niet de minsten: Franklin D. Roosevelt, George Washington, Lyndon B. Johnson,
Harry Truman en Andrew Jackson.
Er is veel onenigheid over de oorsprong van de vrijmetselarij. Algemeen wordt aangenomen dat de
vrijmetselarij in 1717 in Londen is opgericht. Engeland had een onrustige halve eeuw van burgeroorlog en
partijconflicten achter de rug. De vrijmetselarij stelde zich tot doel de mensheid beschaving, fatsoen en
tolerantie bij te brengen. Volgens de Noorse hoogleraar Johan Galtung wordt de wereld bestuurd door
vrijmetselaars en Joden. “We moeten oppassen,” aldus Galtung tijdens een lezing aan de Universiteit van
Oslo. Hij zei onder meer dat de vrijmetselaars nauw samenwerken met de internationale geheime diensten.
“We moeten vrijmetselaars kritisch blijven volgen,” ging hij verder.
Zijn bronnen spreken over geheime vergaderingen belegd door invloedrijke Joden. Zij zouden niets liever
willen dan over de wereld heersen en daarvoor de politiek, media en het bankwezen naar hun hand zetten.
http://www.ninefornews.nl/vrijmetselaars-en-politiek-het-geheimzinnige-netwerk-van-een-eeuwenoude-organisatie/

Dood Adolf Hitler in scène gezet: “Nazileider pleegde geen zelfmoord, we zijn voorgelogen”
in: Het Complot Robin de Boer 14 juni 2015
Adolf Hitler heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog geen
zelfmoord gepleegd, maar ontsnapte met hulp van de nazi’s. Dat
heeft een vooraanstaande Britse historicus gezegd. “De hele wereld
is voor de gek gehouden.” Gerrard Williams claimt dat de officiële
stukken over de dood van Hitler en zijn vrouw Eva Braun ernstige fouten bevatten. “Ik geloof dat de echte
Hitler in april 1945 samen met zijn vrouw Eva Braun uit de bunker is ontsnapt. Ze zijn er niet gestorven. We
zijn voorgelogen, we worden nog steeds voorgelogen,” zei journalist en historicus Williams.
Hij stelt dat Hitler niet is gestorven aan het einde van de oorlog en dat de geschiedenis na de Tweede
Wereldoorlog is gebaseerd op leugens. Volgens de officiële versie van de gebeurtenissen schoot Hitler
zichzelf door het hoofd in een bunker in Berlijn en nam zijn vrouw een cyanidepil.
Lookalikes
Hun lichamen werden al snel daarna verbrand. Het bewijs voor hun dood blijkt te zijn gebaseerd op
dubieuze bronnen. “De ooggetuigen die worden genoemd als bron hebben nooit iemand zien sterven. Ze
hebben de Führer en Eva nooit naar hun privévertrekken in de bunker zien gaan. Ze hebben lichamen
gezien, maar niemand heeft Hitler en Eva ooit dood gezien,” zei Williams.
Volgens hem zijn twee onschuldige lookalikes gedood en is de wereld voor de gek gehouden. “In 1945 is er
geen enkele melding gemaakt van de lichamen. Pas in 1968 zeiden de Russen dat ze de lichamen van Adolf
en Eva hadden gevonden. Het klopt niet,” aldus Williams.
FBI
“Ik ben ervan overtuigd dat er eind april 1945 twee mensen zijn gestorven in de bunker, maar dat waren niet
Hitler en Eva Braun. Ze zijn vervangen door dubbelgangers,” zei hij. Williams claimde dat de FBI nooit
geloofde dat Hitler dood was en over de hele wereld naar hem heeft gezocht. Gedacht wordt dat het plan om
Hitler te laten ontsnappen is gecoördineerd door zijn privésecretaris Martin Bormann. “Als je een leugen
vaak genoeg en luid genoeg vertelt wordt het vanzelf de waarheid en in dit geval accepteerde de wereld een
leugen als waarheid,” zei Williams. [Express]
http://www.ninefornews.nl/dood-adolf-hitler-in-scene-gezet-nazileider-pleegde-geen-zelfmoord-we-zijnvoorgelogen/
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“EU was idee van Hitler: bewijs dat Duitsland WOII heeft gewonnen”
in: Het Complot Robin de Boer 19 april 2014
De ‘fascistische’ Europese Unie is ontworpen door de nazi’s en is
bewijs dat Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Dat
staat in het nieuwe controversiële boek ‘The EU: The Truth About
The Fourth Reich – How Hitler Won The Second World War’. De termen eenheidsmunt, vrije markt en zelfs
‘Verenigde Staten van Europa’ zijn allemaal bedacht door hooggeplaatste nazi’s, waaronder ook de führer
zelf.
In het boek valt ook te lezen dat Duitsland het enige land is dat profijt heeft van de EU, precies zoals Hitler
het wilde. Volgens een woordvoerder van de Liberal Democrats, een partij die momenteel in de Britse
regeringscoalitie zit, staat het boek vol met bizarre mythes.
In het boek, geschreven door Daniel J. Beddowes en Falvio Cipollini, wordt de vraag gesteld: “Waar dient de
EU voor? Wie profiteert ervan? Het antwoord is Duitsland.” Het is geen toeval dat ieder land in de Europese
Unie steeds armer wordt, terwijl Duitsland alleen maar rijker wordt. We denken dat we de Tweede
Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk, aldus de
auteurs. “Mensen die de Europese Unie steunen en verdedigen, steunen daarmee al dan niet bewust de
erfenis van de nazi’s,” klinkt het.
Hitler zou de dromen van Karel de Grote en Napoleon over een verenigd Europa hebben uitgewerkt, maar
het zou Walther Funk zijn geweest die de laatste hand heeft gelegd aan de EU zoals we die vandaag de dag
kennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij als president van de Reichsbank, bestuurslid van de
Bank for International Settlements en later als rijksminister van Economische Zaken.
“Het was Funk die de komst van de Europese economische eenheid voorspelde. Funk was minister van
Economische Zaken en de belangrijkste economisch adviseur van Hitler,” schrijven de auteurs. “De nazi’s
wilden af van al die kleine landen in Europa en ze kwamen met een eenvoudig plan. De EU was de droom
van Hitler.”
Het zou geen toeval zijn dat de EU zo erg lijkt op het plan dat Hitler had voor Europa. In 1945 werd Hitlers
meesterplan buitgemaakt door de geallieerden. Het plan van de nazi’s voor een federaal Europa was
gebaseerd op het idee van Lenin dat ‘een federatie een overgangsvorm is naar complete eenwording’.
De schrijvers merken op dat er geen verschillen zijn tussen het plan van Hitler voor een nieuwe Verenigde
Staten van Europa, gedomineerd door Duitsland, en de Europese Unie die we nu hebben. De conservatieve
Britse premier Ted Heath – ‘een leugenaar en verrader’ – zou geld hebben gekregen om Groot-Brittannië in
1973 lid te maken van de Europese Economische Gemeenschap, die aan de basis stond van de huidige EU.
In het laatste deel van het boek staan 73 dingen die je moet weten over de EU (feiten die de media zijn
vergeten te vertellen). Vicepresident van de Europese Commissie Viviane Reding herhaalde begin dit jaar
de ‘woorden van Hitler’. Ze pleitte tijdens een lezing aan de universiteit van Cambridge voor een Verenigde
Staten van Europa.
Het is niet voor het eerst dat de EU wordt gezien als een Duitse samenzwering om Europa over te nemen. In
1990 moest de Britse minister Nicholas Ridley – een bondgenoot van Margaret Thatcher – zijn ontslag
indienen nadat hij de Economische en Monetaire Unie had omschreven als ‘een Duits plan om heel Europa
over te nemen’. Hij zei dat het overdragen van soevereiniteit aan de Europese Unie net zo erg was als het
overdragen van soevereiniteit aan Hitler. [Express]
http://www.ninefornews.nl/eu-bedacht-door-hitler-bewijs-dat-duitsland-woii-heeft-gewonnen/

Obama verhoogt limiet radioactiviteit drinkwater 3000 keer
door Jenny Cok op jul.02, 2016
Drinkwater zo goed als dodelijk
De menselijke ‘beschaving’ heeft nu een zodanig punt van waanzinbereikt dat
regeringen als terroristische organisaties kunnen worden beschouwd die actief
bezig zijn de bevolking te doden of onherstelbaar te beschadigen.
Uit het meest recente voorbeeld blijkt dat de US EPA (Environmental Protection
Agency) zojuist haar plan heeft aangekondigd om de de toegestane
radioactiviteit in het drinkwater 3000 keer te verhogen in het geval van
radioactief jodium-131, met de opmerking dat het veilig is om te drinken, ook al
is het bijna zeker dat je er kanker van krijgt.
In dit openbare EPA-document zegt het agentschap dat deze verhoging werd
bekrachtigd door Executive Order 12656 van president Obama (sectie 1601 (2)
Bron: NaturalNews
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/07/obama-verhoogt-limiet-radioactiviteit-drinkwater-3000keer/#.V39idt_5eUk
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Van wie is de Federal Reserve en waarom is deze centrale bank gehuld in een waas van mysterie?
in: Financieel Robin de Boer 22 december 2015
Als het publiek vandaag het geldsysteem zou begrijpen, dan breekt
morgen de revolutie uit, zei Henry Ford al in de jaren dertig. En M.A.
Rothschild zei: “Geef me de macht over het geld van een natie en
het is me om het even wie haar wetten maakt.”
De Federal Reserve Bank, ook wel de Fed genoemd, is gehuld in een waas van mythe en mysterie, schrijft
emeritus hoogleraar Ismael Hossein-zadeh van de Drake University in Iowa.
Het is volgens hem een mythe dat de Fed in handen is van de Amerikaanse overheid. De centrale bank van
de Verenigde Staten is een private instelling met commerciële banken als aandeelhouders. Het is de bank
van de bankiers, zegt hij.
Dodelijke bedreiging
Wijlen congreslid Louis McFadden omschreef de Fed als volgt: “Sommige mensen denken dat de regionale
Federal Reserve Banks onderdeel zijn van de Amerikaanse overheid. Het zijn echter particuliere monopolies
die azen op het geld van de mensen om zichzelf te verrijken. Het zijn speculanten en oplichters.”
Het feit dat de Fed haar aandeelhouders, de commerciële banken, voorop moet stellen verklaart waarom de
centrale bank vooral de belangen van de bankenindustrie behartigt. Denk even terug aan de financiële crisis
van 2008, de uitkoop van de banken, de oneindige geldstromen naar ‘too big to fail’-banken en de
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen.
Thomas Jefferson, de derde president van Amerika, zei: “De centrale bank vormt een dodelijke bedreiging
voor onze grondwet. Als het Amerikaanse volk het toelaat dat private banken de geldschepping beheren,
zullen de banken en corporaties die eromheen ontstaan hen al hun eigendommen afnemen, totdat hun
kinderen op een dag dakloos wakker worden in een land dat hun voorvaderen hebben veroverd.”
Land verwoest
Na het aantreden van Woodrow Wilson als president werd op 23 december 1913 de Federal Reserve
opgericht. De hoogte van de rente, geldschepping, inflatie en werkgelegenheid kwamen plotseling in handen
van een private instelling.
Drie jaar later zei Wilson: “Ik ben een ongelukkig man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een groots
industrieel land wordt aangestuurd door het geldsysteem. De groei van het land en al onze activiteiten zijn in
handen gekomen van een kleine groep mensen.”
In ieder boek over macro-economie staat dat de Fed een onafhankelijke, puur technocratische instelling is
die de nationale belangen behartigt en vrij is van externe invloeden. Ook dit is volgens Hossein-zadeh een
mythe. Onafhankelijkheid betekent in dit geval onafhankelijk van het volk en de overheid, niet onafhankelijk
van machtige banken.
Gigantisch casino
De financiële sector is na de Tweede Wereldoorlog veranderd in een gigantisch casino, aldus de professor.
De Fed heeft monetair beleid (sinds de dagen van Alan Greenspan) veranderd in een instrument van
zelfverrijking. “Dit is geen speculatie of samenzweringstheorie,” zegt hij.
Een aantal critici hebben gesuggereerd dat de Fed de financiële crisis van 2008 heeft gebruikt als vorm van
schoktherapie om biljoenen aan belastinggeld weg te sluizen. Kunnen de parasitaire kapitalisten en hun
private centrale banken worden gestopt? Dat is mogelijk, zegt Hossein-zadeh. Maar dan moet de politiek de
belangen van het volk behartigen in plaats van een kleine groep financiële oligarchen.
[Centre for Research on Globalization]
http://www.ninefornews.nl/van-wie-is-de-federal-reserve-en-waarom-is-deze-centrale-bank-gehuld-in-eenwaas-van-mysterie/

Duitsers pakken kerk in (n.a.v. voetbalwedstrijd)
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 07/07/2016
De voetbalgekte is in Duitsland naar menig hoofden gestegen. In het
dorp Kirchseeon, bij München, wilden voetbalfans laten zien dat God
aan de Duitse kant van de Europese competitie staat. De Duitse
media spreken over “een goed voorteken.”
“Gott mit uns”, maar dan in een nieuw jasje (of de “voetbalgod” zal tevreden zijn, valt sterk te betwijfelen).
Bron/foto: katholisch.de; morgenpost.de
https://restkerk.net/2016/07/07/duitsers-pakken-kerk-in-n-a-v-voetbalwedstrijd/
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Bank voor Internationale Betalingen heerst over geldwereld
in: Financieel Robin de Boer 1 augustus 2012
De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) treedt op als bank voor
de nationale centrale banken en zetelt in het Zwitserse Bazel.
Tijdens een presentatie op het hoofdkantoor van de bank in juni
2008 werd duidelijk dat de BIS onder meer in het geheim ingrijpt op
de goudmarkt.
Een goudhandelaar van de BIS probeerde een passage te
verwijderen uit zijn officiële biografie die verwees naar deze geheime
interventies. In de memoires van wijlen president van de Nederlandse centrale bank en president van de BIS
Jelle Zijlstra is te lezen dat ‘de prijs van goud op aandringen van de Verenigde Staten kunstmatig op een
zeer laag niveau wordt gehouden’.
Handvol machtige mannen
In november 1983 schreef onderzoeksjournalist Edward Jay Epstein een onthullend artikel over de BIS in
het Amerikaanse maandelijkse tijdschrift Harper’s Magazine. Epstein beschreef hoe de BIS praktisch de hele
financiële wereld in het geheim aanstuurt en lak heeft aan gekozen volksvertegenwoordigers.
Epstein onthulde dat op het hoofdkantoor van de BIS in Bazel een beursvloer is waar goudhandelaars
centrale banken in staat stellen te verdienen aan rente op de goudvoorraad.
“Slechts een handvol machtige mannen zijn lid van deze club en stellen dagelijks de rente, de
beschikbaarheid van krediet en de geldvoorraad van de centrale banken in hun eigen land vast,” schreef
Epstein. “In achterkamertjes werden beslissingen genomen over het devalueren of verdedigen van
muntsoorten, over het manipuleren van de goudprijs, over het toezicht op offshorebanken en over het
verhogen of verlagen van rentetarieven.”
Karl Otto Pöhl
Epstein citeert de toenmalige president van de BIS Karl Otto Pöhl, destijds ook de president van de Duitse
Bundesbank, die zijn beklag deed over de eenzijdige bijeenkomsten tijdens het zogeheten Bazel-weekend.
Pöhl zei dat steeds dezelfde gezichten verantwoordelijk waren voor de beslissingen.
In 1944 werd een akkoord gesloten tussen 44 landen dat getekend werd in Bretton Woods in New
Hampshire, het systeem van Bretton Woods genaamd. Dit leidde tot de oprichting van het IMF, de
Wereldbank en indirect via de dollar het opnieuw invoeren van de goudstandaard.
De waarde van alle nationale valuta werd gekoppeld aan die van de dollar, en de dollar op zijn beurt aan het
goud tegen een vaste pariteit (35 dollar per ounce). De VS, Groot-Brittannië en zes West-Europese
bondgenoten hielden de goudprijs tussen 1961 en maart 1968 constant.
Geheim mechanisme
In 1983 sprak president van de BIS Pöhl echter van een ander mechanisme, dat in het geheim wordt
aangestuurd door de BIS zelf. Pöhl is partner van de Duitse investeringsbank Sal. Oppenheim Jr. & Cie, lid
van de adviesraad van de Carlyle Group, hij was lid van de Group of Thirty en hij zit in de adviesraad van
Royal Dutch Shell, VW, Barrick Gold, Unilever en Rolls-Royce.
In 2000 spande Reginald H. Howe in Boston een rechtszaak aan tegen de BIS. Nog geen maand geleden
onthulde Robert Lambourne, een student van de BIS, dat 41 procent van het royale inkomen van de BIS
tussen 2011 en 2012 zal worden verkregen uit goud.
Machtscentrum
Vooraanstaande mensen in de goudwereld zullen zeggen dat de betrokkenheid van de BIS bij de goudmarkt
onschuldig is, maar Epstein concludeert dat de BIS de centrale banken gebruikt om haar activiteiten
verborgen te houden.
Als er al op een serieuze manier in de media zou worden bericht over goud, laat staan over financiële zaken
in het algemeen, zou de BIS in het centrum van de belangstelling staan. De Bank voor Internationale
Betalingen vormt een enorm machtscentrum en de geheime ingrepen op de goudmarkt zijn voldoende om
op zijn minst aan te kunnen nemen dat er sprake is van marktmanipulatie.
Lees het artikel van Edward Jay Epstein hier terug.
Bron: Goldseek.com
http://www.ninefornews.nl/bank-voor-internationale-betalingen-heerst-over-geldwereld/

Het verraad van de PvdA-elite aan de sociaaldemocratie
Nu de burger van zich heeft laten horen, vinden de elites het wel weer tijd om terug te gaan naar de
verhoudingen van voorheen. Hiermee negeren zij volgens Hans van der Lugt echter de werkelijke reden van
de ontevreden gevoelens, namelijk dat burgers zich verraden voelen door de sociaaldemocraten. Vanwaar
dit gevoel? En welke gevolgen heeft het?
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Na de rebellie van het boze plebs via Brexit en GeenPeil — en niet te vergeten Donald Trump in de VS —
maakt de elite zich nu op voor een tegencoup om de gewone man weer terug op zijn plek te zetten.
Democratie is immers een systeem waarin ‘zelfs het volk’ niet het laatste woord mag
hebben, meent columnist Hans Goslinga. Dat leidt maar tot ‘tyranny of the mob,’ zo betoogt Robin Fransman
in zijn column op FTM. Het volk bestaat namelijk uit de ‘mindlessly angry,’ stelt columnist James Traub
in Foreign Policy in reactie op de Brexit. Het is de hoogste tijd dat mensen met verstand dat volk
tegenhouden. Als dit niet gebeurt, dan moeten we er met de filosoof Plato voor vrezen dat onze democratie
uiteindelijk in een dictatuur verandert, zowaarschuwt Andrew Sullivan. Voorzitter van de Europese
Commissie (EC) Jean-Claude Juncker brengt het advies al in de praktijk met zijn voorstel om de rol van
parlementen in het ratificatieproces van handelsverdragen te beperken: zonder wet in de Tweede Kamer is
er ook geen mogelijkheid tot een referendum.
In de steek gelaten
De voorstanders van een elitaire machtsgreep gaan voorbij aan de oorzaak van de kloof tussen top- en
onderlaag van de samenleving: het verraad van de sociaaldemocraten. Met de opkomst van Paars en het
afschudden van hun ideologische veertjes, hebben onze sociaaldemocraten de eigen achterban in de steek
gelaten om te kunnen borrelen op de Amsterdamse Zuidas. De referenda van nu laten zien dat dit verraad
verstrekkende gevolgen heeft.
Onze welvaartsstaat kent twee voorwaarden: geografische begrenzing en financiële solidariteit. Beide
bestaan niet meer, dankzij de Europese Unie (EU) en onze ‘elite’. Een deel van de bevolking voelt zich
hierdoor bedreigd. De angstige en ontevreden gevoelens die hieruit voortvloeien, hebben geleid tot Brexit en
GeenPeil. En dat lijkt nog maar het begin.
“Onze welvaartsstaat kent twee voorwaarden: geografische begrenzing en financiële solidariteit. Beide
bestaan niet meer, dankzij de EU en onze ‘elite’”
Aftakelende welvaartsstaat
Uitbreiding van de EU naar het oosten heeft geleid tot een influx van goedkope arbeidskrachten, die dankzij
allerlei slimme constructies buiten de cao kunnen worden gehouden. Liberalisering deed hetzelfde door de
enorme toename van het aantal zzp’ers. Verder is er een aanzienlijke groei van goedkope concurrentie aan
de onderkant van de arbeidsmarkt — goedkoop voor de werkgever en slecht voor de solidariteit. Aan de top
wordt ook hard gewerkt aan het ondermijnen van de solidariteit, door het faciliteren van belastingontwijking
in wederom een internationalerace to the bottom. Wie betaalt er nog voor onze welvaartsstaat als ‘de elite’
geld wegsluist naar Panama en verder?
Aan de top wordt ook hard gewerkt aan het ondermijnen van de solidariteit
In deze langzaam aftakelende welvaartsstaat moet de laatste jaren wel opeens een enorme toestroom aan
vluchtelingen worden opgevangen — vluchtelingen die nota bene het gevolg zijn van falend buitenlands
beleid, begonnen met de door Nederland gesteunde inval in Irak en gevolgd door het gratuit bombarderen
van verschillende landen in het Midden-Oosten.
De Griekse burger
Het is ongelooflijk hoe naïeve — of doortrapte — ‘linksmensen’ zich gedurende deze ontwikkelingen laten
misbruiken door opportunistisch rechts. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een sociaaldemocraat als
Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, namens ons de Griekse burger in de armoede stort en de
protesterende Griekse kiezer tegelijkertijd monddood maakt? Geen enkele democratisch gekozen regering
zou het ooit lukken haar eigen bevolking maatregelen op te leggen vergelijkbaar met wat in onze naam aan
de Grieken wordt opgelegd. De Griekse burgers kozen dan ook een leider die zich zou verzetten, premier
Alexis Tsiprias, en zij verwierpen de EU-maatregelen in een referendum. ‘Wij’ hebben bij monde van de
sociaaldemocraat Dijsselbloem echter een broertje dood aan de Griekse democratie. We knijpen de Grieken
uit en brengen ze aan de bedelstaf, zoals laatst in detail werd beschrevendoor Edward Geelhoed,
correspondent in Athene.
Lees meer op: https://www.ftm.nl/artikelen/het-verraad-van-de-sociaaldemocraten

Ramadan 2016: orgastische slachtpartijen naar voorbeeld Mohammed
Door Joost Niemoller, 5 JULI 2016
Volgens een inschatting van de BBC kwamen er bij deze Ramadan
driehonderd mensen om bij moslimaanslagen wereldwijd. Misschien
waren het er wel meer. Je raakt de tel snel kwijt bij zulke
hoeveelheden.
Dat is niet toevallig. Al Nusra, de Al Qaida tak in Syrie, riep op tot
een ‘maand van veroveringen.’
En een woordvoerder van ISIS had gezegd:
“Get prepared, be ready to make it a month of calamity everywhere
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for the non-believers… especially for the fighters and supporters of the caliphate in Europe and America.”
En zo gebeurde het. Tientallen door hun geloof bedwelmde moslims lieten zich opzwepen om zichzelf op te
blazen en zo de van hun geloof’ vereiste slachting uit te voeren.
Nu is de gebruikelijke reactie in de media om te zeggen dat dit om een groep extremisten gaat en dat dit
niets te maken heeft met het geloof van de islam zelf en dat de ‘gewone moslims’ dat soort aanslagen
helemaal niet zouden willen plegen.
Maar het is niet dat ze dit niet willen. Het is dat ze niet durven.
Mensen afslachten tijdens Ramadan is namelijk helemaal in de geest van de islam. Opmerkelijk genoeg
geeft nu zelfs de BBC dat toe in een commentaar. Je weet niet wat je leest:
The belief in Ramadan as a month of war comes from Islamic history itself.
The Prophet Muhammad waged his first jihad, known as the Battle of Badr, during Ramadan in 624.
Eight years later he also conquered Mecca during the month of Ramadan, thereby claiming the city which
houses one of Islam’s most holy sites today: the Kaaba.
Ook de politiek correcte zender CNN kan er niet omheen dat er dit jaar toch iets aan de hand is met
Ramadan. De opsomming van alleen al de laatste week geeft aan dat dit geen toeval is van een paar
extremisten:
The scale of the carnage inflicted by extremists over the past week alone has been staggering. Just some of
the more bloody attacks: more than 200 killed by a truck bomb in a crowded Baghdad market; killed at an
airport in Istanbul, Turkey; 23 killed in a siege of a café in Dhaka, Bangladesh.
Het houdt maar niet op, deze georkestreerde waanzin, deze drang tot vernietiging, tot orgastische
massamoord. Bloed, bloed en nog eens bloed, dat is wat Allah lijkt te vragen van deze opgestookte
psychopaten. Dat heet dan Jihad.
Het is niet wat er allemaal in de koran staat, al is dat al erg genoeg; dat boek staat vol met oproepen tot
massamoord en genocide. Het is de hypnose waarin deze zwak begaafden en potentieel criminele jonge
mannen worden gebracht. Door de toespraken, de jankgebeden, het inpompen van haat. Zo komen ze in
een hallucinerende toestand waarin ze moorden om het moorden zelf. Alle pogingen om hierin een hogere
strategie te willen zien zijn tot falen gedoemd, want dit is in essentie sektarische godsdienstwaanzin,
waartoe de islam de ideale bodem vormt. Het is gevoel, geen verstand.
En al die moslims die niet meedoen aan de slachtpartijen? Keuren zij het af? Zijn ze er woedend over? Gaan
ze massaal de straat op? Nee, uit onderzoek blijkt dat onder hen de instemming groot is. Want wat de
‘extremisten’ doen, dat is ook voor hen helemaal in de lijn van Mohammed. En van de koran.
De heilige maand Ramadan, dat is de heiligheid van de duivel, dus de omkering van alle waarden, het is de
heiligheid van het verscheuren van mensenvlees, het breken van botten, het verbranden van levens, deze,
voor ons, niet-moslims, onbegrijpelijke vorm van totaal ontspoorde wreedheid.
Dat is waar de islam voor staat, en dat maar niet door wil dringen in het platgeslagen Westen; sadisme,
bloed, angst en een ontstellende drang naar de dood.

NASA-beelden tonen ‘reusachtig gat bij Noordpool dat naar holle aarde leidt’
in: Het Complot Robin de Boer 5 juli 2016
Nieuwe foto’s van de aarde wakkeren complottheorieën over de
holle aarde aan. Dat meldt AOL News. Het gaat om beelden van de
blauwe planeet die nog niet waren vrijgegeven.
Op de plek van de Noordpool lijkt zich een reusachtig gat te
bevinden, aldus het mediabedrijf. Complottheoretici claimen dat NASA verdoezelt dat de aarde in
werkelijkheid hol is en dat zich in het binnenste van onze planeet nog een wereld bevindt, waar aliens en
wolharige mammoeten leven.
Er is ook een theorie die stelt dat er een poort naar een andere dimensie kan worden gevonden. Volgens
sommigen bevindt zich in de holle aarde een zwart gat.
Deze theorieën circuleren sinds het moment dat ontdekkingsreiziger Richard E. Byrd in de jaren twintig
afreisde naar de Noordpool en bij terugkomst zei dat hij was aangevallen door vliegende schotels en op een
hoogontwikkelde beschaving was gestuit.
Sommigen menen dat de Amerikaanse overheid het piloten verboden heeft om rechtstreeks over de
Noordpool te vliegen. Dat klopt niet helemaal, aldus AOL, aangezien vliegtuigen de Noordpool dagelijks tot
op enkele tientallen kilometers naderen. https://youtu.be/9rn8vwyJvpo
[AOL]
http://www.ninefornews.nl/nasa-beelden-tonen-reusachtig-gat-bij-noordpool-dat-naar-holle-aarde-leidt/

N I E U W S B R I E F 2 5 1 – 8 J U L I 2 01 6 – P A G . 8 3

Verzwegen genocide
De ene genocide is blijkbaar de andere niet. Het is maar net wat in de smaak valt bij de geschiedschrijvers.
Zo worden kinderen niet onderwezen in de genocide op de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog of de
genocide op de Oekraïners tijdens de Holodomor, maar er is één genocide waar wellicht nog meer een
opzettelijke deken der censuur overheen is gelegd en dat is de Britse genocide op de bevolking van India
onder Winston Churchill in 1943.
Sir Winston Churchill negeerde de verzoeken om voedselhulp voor miljoenen in Bengalen en liet ze
opzettelijk verhongeren toen hun rijstvelden door de Britten in beslag waren genomen en werden gebruikt
voor jute voor de productie van zandzakken en zo de rijstleveringen uit Birma te garanderen.
Tussen 3 en 4 miljoen mensen stierven van de honger in 1943.
Churchill zei dat Engeland de schepen niet kon missen voor hulpgoederenvervoer toen de straten van
Calcutta zich vulde met uitgehongerde dorpelingen uit het omliggende platteland, maar dit waren leugens
zoals ook blijkt uit documenten uit die tijd die mevrouw Madhusree Mukerjee enkele jaren geleden heeft
onthuld.
In haar boek, Churchill's Secret War, citeert ze ministeriële archiefstukken en persoonlijke geschriften die
aantonen dat de schepen met graan uit Australië India passeerden op hun weg naar de Middellandse Zee,
waar de voorraden al in overvloed waren.
Het was niet een kwestie dat Churchill hulpeloos was, het verzenden van noodhulp naar Bengalen werd
herhaaldelijk ter sprake gebracht en hij en zijn naaste medewerkers verijdelde iedere poging". De Verenigde
Staten en Australië boden aan om hulp te sturen maar dat konden ze niet omdat het oorlogskabinet niet
bereid was om schepen vrij te maken. En toen de VS aanboden om graan te sturen met hun eigen schepen
werd aan dat aanbod geen gehoor gegeven door de Britten, sterker nog Churchill verbood dit uitdrukkelijk.
Toen een medewerker eens aan Churchill vroeg waarom we de Indiërs niet hielpen antwoorden hij, "Ik haat
Indiërs. Zij zijn walgelijke mensen met een walgelijke godsdienst”.
Toch worden er naar deze oorlogs'held' nog altijd bruggen en plaatsen vernoemd en is hij de ultieme
goedzak in de visie van miljoenen mensen. Ook al liet hij moedwillig miljoenen mensen de hongersnood
sterven en bombardeerde hij tienduizenden onschuldige in Dresden, hij blijft het ultieme voorbeeld.
Dat geeft slechts aan dat mensen of (opzettelijk) uitermate slecht zijn geïnformeerd of dat het ene leven
blijkbaar belangrijker is dan het andere, en zelfs de ene genocide belangrijker is dan de andere.
K.M.

Nieuwe EU-belastingplan geheim voor EU-inwoners??
Ik sta in dubio maar plaats het toch. Het volgende is een concept artikel van
Hub waarvan ik denk dat het beter is het te plaatsen dan te verwijderen: Ik had
nog niets over een nieuwe EU-TAX gehoord/gelezen, totdat er uit Amerika
daarover geruchten kwamen. Nu wordt er zelfs uitgebreid over geschreven.
Zie .EUTAX Introducing Europe’s frightening new tax directive .*****
Met het Engelse referendum is zicht zullen politici natuurlijk proberen om
nieuwe belastingplannen zo lang mogelijk geheim te houden. Want belasting is
wel iets waar de meeste burgers niet van houden en hoe meer burgers zich
realiseren hoeveel die EU hen kost, hoe meer er voor BREXIT (en NEXIT) zullen zijn.
In het artikel wordt ook gemeld dat de Belgische prinses Astrid op klaarlichte dag bestolen is van €2000,Voor het inkomen dat zij vangt uit het gestolen belastinggeld, is dat natuurlijk peanuts, Al blijft diefstal =
diefstal.
Bij het bedenken van van methodes om meer belasting uit de EU-burgers te zuigen, heeft de EU ontdekt dat
de verschillende EU-landen heel verschillende belastingen betalen. Daar is natuurlijk wat uit te halen.
Het natuurlijk ook niet eerlijk dat landen met hoge belasting (bv, Frankrijk en België) moeten concurreren
met landen met lage belastingen (bv Ierland en Estland) De flop in deze redenering is natuurlijk dat belasting
zelf oneerlijk is.
Het is zeker: Mensen denken niet genoeg na over wat er echt gebeurt. Daardoor begrijpen ze veel dingen
niet en daardoor zijn ze vaak bang voor veranderingen.
Daardoor komt de neiging om tegen BREXIT te stemmen. Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt!
In ieder geval krijgen ze zo niet de gewenste eigen soevereiniteit!
http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/06/nieuwe-eu-belastingplan-geheim-voor-eu-inwoners/
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Porno-onderwijs: SENSOA wil in België sekseducatie voor kinderen vanaf de kleuterklas
DOOR CRUSADER OP 07/07/2016
Opgelet – niet voor gevoelige lezers – expliciet taalgebruik
Pagina 131 van de Werkmap “‘k Zag twee beren”; sekseducatie voor kinderen in
het lager onderwijs: (dit is het letterlijke lesmateriaal!): 3. ’k Zag 2beren… Welke
standjes horen bij welke benamingen? 5 beren en 5 namen (de bleke beer is
vrouwelijk en de donkere beer is mannelijk) Oraal-genitaal contact: kan zijn likken
of pijpen -Missionarishouding: man boven en vrouw onder -Anale seks: penis in
anus of kontneuken -Amazonehouding: vrouw zit boven op man -69: oraalgenitaal-oraal.
Sensoa heeft een pakket ‘vroegseksualisering‘ voor kleuters en kinderen van het
lager onderwijs uitgewerkt in hun werkboek “‘k Zag twee beren“. Vlaamse
ministers Crevits en Vandeurzen moeten het pakket nog goedkeuren. Indien dit gebeurt, is dit walgelijke
seksonderricht weldra een feit in onze scholen.
Men gaat van schijnbaar onschuldig onderricht over “in bad gaan” en “in je blootje zijn”, naar steeds
explicietere vormen van taalgebruik. In het hoofdstuk ‘Voortplanting’ op pag. 68 wordt op een kinderlijke,
maar expliciete manier en in details verteld hoe seks gebeurt. Men begint met: “Een meisje kan van bij haar
eerste menstruatie zwanger worden,” en “een jongen kan een meisje zwanger maken vanaf zijn eerste
zaadlozing.” En dan geven ze de handleiding van hoe het moet: “een baby maken gaat zo:….”
Uiteindelijk leren de kinderen tot in details over wat seks is, de soorten voorbehoedsmiddelen, wat een
orgasme is, dat masturberen (“soloseks”) gezond is en hoe je het moet doen, de soorten “seks” (oraal,
anaal,…) en de verschillende “standen”. Men leert ook wat porno is, welke geslachtsziekten men kan krijgen,
hoeveel sekspartners een mens gemiddeld in zijn leven heeft (volgens het document: 5); kortom, de
kinderen worden van kleins af aan gebrainwasht met dit soort vuiligheid. Als ze dan de puberteit zullen
bereikt hebben, zullen ze mentaal op seksueel vlak al geheel “oversekst” zijn met als gevolg dat de zonde
nog erger zal woekeren.
Wij vragen dan ook alle lezers van Restkerk om te helpen dit kwaad te stoppen,
niet door petities en dergelijke, want dat helpt toch niks, maar door het
krachtigste middel van allemaal: het GEBED. Wil allemaal Rozenkransen bidden
om dit tegen te houden. Want, om het met de woorden van St. Paulus te zeggen:
“Onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de
heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze
duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.” (Ef.
6,12). Geen porno-onderwijs in onze scholen!
Bron: Tegenstroom.eu
https://restkerk.net/2016/07/07/porno-onderwijs-sensoa-wil-in-belgie-sekseducatie-voor-kinderen-vanaf-de-kleuterklas/

President Jimmy Carter: “Amerika is geen democratie, maar een oligarchie waarin de elite de macht
heeft”
in: Buitenland Robin de Boer 1 augustus 2015
De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter zei dinsdag in de
radioshow The Thom Hartmann Porgramdat de Verenigde Staten
niet langer een democratie zijn vanwege ‘onbeperkte politieke omkoperij’. Hij zei dat het politieke systeem in
dienst is van de grote sponsoren.
In 2010 maakte het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde aan de beperkingen op de hoeveelheid geld
die bedrijven en vakbonden mogen investeren in verkiezingscampagnes. Daardoor is de VS volgens Carter
veranderd in een ‘oligarchie’, waarin de rijke elite de macht heeft.
“De VS is nu een oligarchie, waarin onbeperkte politieke omkoperij bepaalt wie presidentskandidaat of
president wordt,” zei Carter. Hij zei dat de macht van het geld zich niet alleen beperkt tot het presidentschap,
maar ook van toepassing is op gouverneurs, senatoren en congresleden.
“De Democraten en Republikeinen zien deze onbeperkte hoeveelheid geld vooral als groot voordeel voor
zichzelf,” zei Carter. Hij zei in maart 2012 dat het oordeel van het Hooggerechtshof in 2010 ‘het domste
besluit was dat het Hof ooit heeft genomen’. In september dat jaar zei hij dat ‘Amerika één van de slechtste
verkiezingsprocessen ter wereld heeft’. Ben je het eens met oud-president Carter? Denk er dan aan dit
artikel te delen op Facebook. https://youtu.be/hDsPWmioSHg
[The Intercept]
http://www.ninefornews.nl/president-jimmy-carter-amerika-is-geen-democratie-meer-maar-een-oligarchiewaarin-de-elite-de-macht-heeft/
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Politicus: “Regering moet het bestaan van chemtrails onderzoeken”
in: Chemtrails Robin de Boer 8 juli 2016
Al jaren gaan er geruchten rond dat vliegtuigen
gevaarlijke chemicaliën in de lucht sproeien. Een Duitse
politicus wil nu dat de overheid een onderzoek instelt
naar deze zogeheten chemtrails.
Milieuwoordvoerder van de CDU in het deelstaatparlement van Nedersaksen Martin Bäumer wil voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen. De lokale
autoriteiten moeten een onderzoek naar chemtrails instellen. Dat is volgens Bäumer de enige manier om
duidelijkheid te krijgen, meldt de Neue Osnabrücker Zeitung.
Iets te verbergen
Martin Bäumer (CDU)
Het ministerie van Milieu in Hannover zei in een reactie op parlementaire
vragen die Bäumer had gesteld, geen onderzoek te willen doen naar
chemtrails. Volgens het ministerie gaat een dergelijk onderzoek te veel geld
kosten. Bäumer wijst erop dat het ministerie een budget heeft van 300
miljoen euro en dat een studie over chemtrails dus peanuts is. “Het feit dat
de deelstaatoverheid weigert een onderzoek in te stellen leidt alleen maar tot
speculatie en wekt de indruk dat je iets te verbergen hebt,” vertelde hij aan de krant.
In de complothoek gedrukt
Een woordvoerder van de Duitse Groenen zei dat de milieuwoordvoerder van de CDU zich ‘weer op het pad
van de complottheoretici begeeft’ en ‘verbaasd te zijn dat hij zich bezighoudt met dergelijke hersenspinsels’.
De term chemtrails heeft betrekking op chemicaliën die per vliegtuig in de lucht worden gesproeid en die
invloed uitoefenen op mens of milieu. [NOZ]
http://www.ninefornews.nl/politicus-regering-moet-het-bestaan-van-chemtrails-onderzoeken/

Het is een slecht jaar voor de globalisten
Nadat ze jarenlang ongestoord hun gang konden gaan, krijgen de globalisten nu het ene na het andere
slechte nieuws te verwerken. Dat is goed voor iedereen die naar meer vrijheid streeft.
Hoewel een groot deel van de bevolking tegen is, hebben politici de afgelopen jaren continu de EU
uitgebreid, de NAVO machtiger gemaakt en allerlei TTIP-achtige verdragen ontworpen, met als doel de
wereldpolitiek te laten samensmelten en de soevereiniteit van naties uit te hollen.
Dit jaar hebben de globalisten echter met de ene na de andere tegenslag te kampen. Een paar voorbeelden:
– De populariteit van Donald Trump. De blonde miljardair is zo ongeveer alles waar de bureaucraten in
Brussel en Washington een hekel aan hebben: voor de soevereiniteit van de VS, trots op de westerse
cultuur, tegen verdragen als NAFTA, tegen het overal ter wereld inzetten van het leger, enzovoort.
Hoewel het nog maar de vraag is of hij zich na de verkiezingen aan zijn beloftes houdt, toont Trump aan dat
er enorme onvrede heerst over de politieke globalisering. De groep Amerikanen die er niets van moet
hebben groeit met de dag, en dat gaat consequenties hebben. De tijd is voorbij dat de globalisten vrijwel alle
belangrijke politici in hun zak hadden.
– Iets anders wat Trump steunt is de Brexit. De onverwachte uittreding van Groot-Brittannië uit de EU is
misschien wel de grootste tegenslag voor de globalisten. Voor het eerst in de geschiedenis komt er niet een
land bij, maar gaat er één weg.
Als over een paar jaar blijkt dat Groot-Brittannië het helemaal niet slechter doet dan de overgebleven EUlidstaten, dan zullen ook veel aan andere landen zich gaan afvragen of ze niet beter af zijn zonder de
Brusselse bemoeienis. Het Britse uittreden kan daardoor tot de volledige ineenstorting van de EU leiden.
– Het is goed mogelijk dat Oostenrijk het volgende land wordt dat weggaat. De meest recente tegenslag
voor de globalisten was het besluit om nieuwe presidentsverkiezingen in het Alpenland te houden, nadat bij
het tellen van de stemmen onregelmatigheden waren geconstateerd.
De rechtspopulist Nobert Hofer verloor bij de laatste verkiezingen met een verschil van slechts enkele
tienduizenden stemmen. De kans is groot dat hij nu wel gekozen wordt, en dan heeft de EU een probleem.
Hofer is eurosceptisch en zegt een referendum over het Oostenrijkse lidmaatschap uit te zullen schrijven als
Brussel een besluit neemt dat nadelig is voor Oostenrijk, zoals de toetreding van Turkije. Opiniepeilingen
tonen aan dat al bijna de helft van de Oostenrijkers uit de EU wil.
Al deze ontwikkelingen zijn goed nieuws voor iedereen die tegen politieke globalisatie is. Vrije handel is
mooi, maar daarvoor zijn geen politieke gedrochten als de EU nodig. Zij ondermijnen het laatste beetje
zelfbeschikking dat we nu nog hebben. 2016 kan voor de globalisten het begin van het einde zijn.
Gale Boetticher
http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/07/het-is-een-slecht-jaar-voor-de-globalisten/
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