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Geweldige nieuwe wet in Rusland : Probeer je een vrouw te verkrachten dan mag ze je straffeloos
afmaken
Posted on juli 8, 2016 by Bolo
Ja lieve dames dat is pas goed nieuws voor alle vrouwen in
Rusland, van nu af aan mogen ze hun verkrachter doden uit
zelfverdediging! Dit betekent dat vrouwen niet langer
voorzichtig moeten zeggen dat ze het niet zo leuk vinden om
aangerand te worden, maar dat ze puur uit zelfverdediging
zelf het probleem mogen opruimen.
Een paar weken geleden heeft Poetin aangekondigd de
oorlog tegen verkrachters en pedofielen aan te gaan. Hij zei dat deze criminelen zelf verantwoordelijk zijn
voor hun daden en dat het een schande voor de Russische justitie is dat ze dit probleem niet beter hebben
aangepakt. Vrouwen moeten overal en altijd veilig zijn. Dit is de belangrijkste reden waarom hij deze
wetgeving heeft voorgesteld en een paar weken later werd deze wet geaccepteerd!
Rusland heeft geen last van goed praters en knuffelaars zoals wij die in Nederland kennen van PvdA, D66,
GL, SP of de Erdogan fanclub en ook geen pedofielen vrijsprekers zoals de VVD . Om deze reden kan zo’n
wet snel worden ingevoerd in Rusland.
De nieuwe wetgeving heeft veel mensen verrast doen staan over Rusland, met name vrouwen staan hier
van te kijken. Is Rusland geen antivrouw bolwerk? Wordt ons niet aangepraat dat het verschil tussen de
islamitische enclaves en Rusland niet zo groot is door de staatsomroep en propaganda media?
In Rusland is deze nieuwe wetgeving gesteund vooral omdat verkrachten helaas een alledaags ‘ding’ is
geworden in Rusland.
Ik zou bijna willen vragen of dit geen goede oplossing is om het vrouwonvriendelijke islamprobleem voor
heel Europa op te lossen…………
Dames, hoe denken jullie over deze wet?
Bron
https://fenixx.org/2016/07/08/geweldige-nieuwe-wet-in-rusland-probeer-je-een-vrouw-te-verkrachten-danmag-ze-je-staffeloos-afmaken/

Turkse media: “Weer een false flag, CIA zit achter aanslag op vliegveld Istanboel”
in: Het Complot Robin de Boer 10 juli
Eind vorige maand werd de luchthaven Atatürk in
Istanboel getroffen door een aanslag waarbij in totaal
47 mensen om het leven kwamen. De aanslag is nog
altijd niet opgeëist, al wijzen de Turkse autoriteiten wel
naar terreurgroep IS. Verschillende Turkse kranten
schrijven dat de CIA achter de aanslag zit. “De CIA zat achter de aanslag!” kopte de krant Yeni Akit. En in de
krant Takvim verscheen een opiniestuk met de titel ‘CIA en alweer een false flag’.
Columnist Ergun Diler schreef dat ook de aanslagen in Boston, Parijs en Brussel zijn uitgevoerd door
mannen die connecties hadden met de CIA. Hij verwijst naar experts die gezegd zouden hebben dat ‘Turkije
een bolwerk van de CIA is, waar de inlichtingendienst vrijwel iedere dag een aanslag kan uitvoeren’.
Toyota
Diler stelt dat drie landen – Turkije, Frankrijk en Rusland – moesten boeten omdat ze waren
opgestaan tegen de Verenigde Staten. Ook diverse andere Turkse media geven de VS en met name de CIA
de schuld van de aanslagen. Ook suggereren ze dat IS een pion is van imperialistische krachten.
Op 30 juni schreef Ali Karahasanoglu een stuk in de krant Yeni Akit met de titel ‘Wie de splinternieuwe
Toyota’s aan IS heeft gegeven is de dader’. Hij concludeert dat de pick-ups bewijs zijn voor Amerikaanse
betrokkenheid en dat IS slechts een pion is.
Hersenspoeling
Op dezelfde dag schreef een andere columnist van Yeni Akit, Mehtap Yilmaz, een stuk waarin ze stelt dat IS
een project is van de Mossad en de CIA. Haar collega Ahmet Varol schreef een column waarin hij beweert
dat IS is opgezet en wordt gebruikt door imperialistische krachten om moslimgemeenschappen van
binnenuit te vernietigen. De krant meldde ook dat IS rijke kinderen op dezelfde manier hersenspoelt als de
CIA. Bij het artikel stond een foto van een IS-strijder met een dure uitrusting, niet om te vechten, maar om te
rekruteren. Hoewel de Turkse autoriteiten naar IS wijzen, stellen pro-regeringsmedia opvallend genoeg dat
de CIA achter de aanslag zit.
http://www.ninefornews.nl/turkse-media-weer-een-false-flag-cia-zit-achter-aanslag-op-vliegveld-istanboel/
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Gaat Jean Claude Juncker als wraak de EU slopen?
Er zijn de afgelopen week talloze berichten verschenen over hoeveel mensen
Jean Claude Juncker als Voorzitter van de Europese Commissie zat zijn en
hem het liefst willen dumpen. Heeft de meest bekende alcoholist in Europa nu
iets gedaan, uit wraak, waardoor de hele Europese Unie uit elkaar zal vallen?
Wat je ook mag zeggen van Jean Claude Juncker, dom is hij niet. Verantwoording en integriteit zijn
eigenschappen die bij deze man ver te zoeken zijn, maar een bepaalde sluwheid ligt voor een ieders neus.
Waar het volgens sommigen nu op lijkt, is dat Juncker voelt dat zijn dagen in de Europese Commissie zijn
geteld en dat hij alvast zijn afscheidscadeautje heeft gepresenteerd, waardoor de Europese Unie misschien
uit elkaar zal vallen. Juncker heeft natuurlijk ook vorige week alle berichten gelezen rondom zijn functioneren
en zijn positie. Daarnaast zal hij in het geruchtencircuit in Brussel ook het nodige hebben gehoord.
Vorige week schreven wij een artikel over het alarmerende bericht dat Jean Claude Juncker had voorgesteld
om het CETA handelsverdrag met Canada via het Europees Parlement te laten ratificeren en de nationale
parlementen van de lidstaten hierbuiten te houden. Dit heeft toch wel tot een aardige storm van protesten
geleid en Duitsland en Nederland eisten dat hun parlementen inspraak kregen bij de goedkeuring van dit
verdrag. Toen zag Juncker zijn kans schoon om wraak te nemen voor zijn ongetwijfeld aanstaande ontslag.
Want, eergisteren maakte hij bekend dat alle 27 landen van de Europese Unie mogen mee beslissen over
de goedkeuring van dit verdrag.
En hiermee heeft hij de zogenaamde doos van Pandora geopend, want zoals wij vorige week schreven:
Ze weten natuurlijk donders goed dat dit soort verdragen steeds meer weerstand oproept bij burgers en ook
bij nationale parlementen. Volgen ze de normale route, dan weten ze dat het misschien wel onmogelijk zal
worden om ooit dat soort verdragen door alle landen geratificeerd te krijgen en dus wordt dit er in het geniep
doorheen gemoffeld, zoals zo vaak gebeurt.
En als iemand weet dat bovenstaande waar is, dan is dat
Jean Claude Juncker wel. Dus, door die beslissing over
CETA terug te verwijzen naar 27 nationale parlementen weet
hij heel goed wat dit voor gevolgen kan hebben. Dat is
dezelfde Juncker die vorige week klaarblijkelijk zei dat het
hem volkomen worst zou zijn of de nationale parlementen
niet mee konden beslissen over dit verdrag. De CETA
overeenkomst stond gepland om getekend te worden in
oktober na afloop van een bijeenkomst met de Canadese
premier Trudeau. Het verdrag zou dan in 2017 worden
ingevoerd. Naar verluidt zijn een groot aantal verantwoordelijke Ministers van lidstaten al akkoord gegaan
met het CETA verdrag.
CETA is natuurlijk precies hetzelfde als het beruchte TTIP handelsverdrag. Sterker nog, als CETA wordt
getekend, is TTIP opeens veel minder belangrijk omdat bijna alle grote Amerikaanse bedrijven al een
vestiging in Canada hebben en dan zaken met Europa doen via hun Canadese vestiging, zodat ze in feite
daarmee al een TTIP hebben.
Merkel en consorten hadden erop gerekend dat er voor het Duitse en misschien nóg enkele parlementen
een uitzondering zou worden gemaakt, waardoor er geen noodzaak zou zijn om de resterende 25 landen
erbij te betrekken.
Waar het nu op lijkt, is dat Jean Claude Juncker zijn middelvinger de lucht in steekt en zegt: “ F….k you”.
Dit betekent natuurlijk ook dat de Nederlandse bevolking nu een geweldige kans heeft om de lakeien in Den
Haag af te straffen. Want, als het besluit om CETA te ratificeren wordt voorgelegd aan het Nederlandse
parlement, mag de bevolking hier een referendum voor aanvragen, vergelijkbaar zoals dat is gebeurd
met het Associatieverdrag met Oekraïne. Wanneer het rechtstreeks was geratificeerd door de Europese
Commissie was dit niet mogelijk geweest.
Waarschijnlijk zijn er ook in andere landen dat soort mogelijkheden en zal dit alles bij elkaar op z'n minst
voor een enorme vertraging gaan zorgen. Precies datgene wat Juncker altijd wilde vermijden.
En wanneer CETA voorgelegd gaat worden aan de nationale parlementen zal dit ook moeten gebeuren met
TTIP. En voordat je het weet, gaat iemand in Europe de gelegenheid voor een referendum aangrijpen om dit
te combineren met of het land eigenlijk wel lid van de Europese Unie moet blijven.
Er wordt nu al wel gesproken over het alvast in laten gaan van het verdrag zonder de goedkeuring van de
lidstaten die dat dan achteraf moeten ratificeren, maar of dat in dit geval ook zal lukken is nog maar de
vraag. Want, gezien de stemming van de bevolking in Europa is de ratificering van de nationale overheden
nog lang geen gelopen race.
Misschien straks dus de situatie dat Juncker ergens onder een palmboom zit met een stevige borrel in de
hand en een grote grijns op zijn gezicht, al dan niet in het gezelschap van zijn billenmaat Timmerfrans.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10866:gaat-jean-claude-juncker-alswraak-de-eu-slopen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Moord op blanke agenten: Ontketent Obama rassenoorlog om verkiezingen te annuleren?
Zwarte sheriff Clark: Obama en Hillary moedigen ‘oorlog tegen agenten’ aan; Amerikaanse politie hoopt op
Donald Trump – Facebook stelt zich pal achter racistische en gewelddadige BlackLivesMatter
terreurbeweging op, die wordt aangestuurd door minister van Justitie Loretta Lynch
Anti-globalistische, anti-immigratie en anti-islam pagina’s worden door
Facebook offline gehaald, maar dit soort haatzaaiende moordoproepen tegen
blanke agenten mogen gewoon blijven staan, of worden zelfs gepromoot.
Vaste lezers weten dat we het al jaren geleden voor het eerst ter sprake
brachten: een mogelijke rassenoorlog in de Verenigde Staten, welbewust
ontketent door president Obama, met als doel de verkiezingen te annuleren
als het Witte Huis in ‘verkeerde handen’ dreigt te vallen. Het behoeft geen
uitleg dat Donald Trump voor ongeveer alles staat wat Obama en Hillary
Clinton de afgelopen jaren hebben geprobeerd af te breken, zoals de
soevereiniteit, vrijheid, vrede en welvaart in niet alleen de VS, maar het hele
Westen en ver daarbuiten. De moord op 5 agenten gisteren in Dallas lijkt in tegenstelling tot de wederom
valse berichten in de massamedia een goed voorbereide actie, bedoeld om een rassenoorlog van zwart
tegen blank te ontketenen.
Rassenoorlog al jaren in de maak
Een klokkenluider bij het Amerikaanse ministerie van Justitie onthulde al in 2012 dat Obama uiterlijk in zijn
laatste jaar een rassenoorlog zou proberen te ontketenen. Volgens Infowars voorman Alex Jones is
inmiddels aangetoond dat de racistische en gewelddadige BlackLivesMatterbeweging, dat herhaaldelijk
openlijk oproept tot het vermoorden van zoveel mogelijk blanken, rechtstreeks wordt aangestuurd door
minister van Justitie Loretta Lynch, die er afgelopen week ook voor zorgde dat Hillary Clinton niet vervolgd
wordt voor het email-schandaal, een misdrijf waar andere Amerikanen zwaar voor werden en worden
gestraft. Google, Facebook, Twitter en Apple zitten allemaal in hetzelfde linkse schuitje. Facebook hing bij
zijn hoofdkwartier zelfs een enorm spandoek op om BlackLivesMatter te steunen. Talloze pagina’s
op Facebook waar de moord op blanke agenten en blanken in het algemeen wordt verheerlijkt, blijven
gewoon online staan, terwijl het bedrijf ‘rechtse’ en ‘libertarische’ sites blokkeert, en onlangs nog de pagina
van de bekende Duitse auteur Udo Ulfkotte, die waarschuwt voor de moslimmigranten invasie in Europa,
offline haalde.
Zwarte sheriff: ‘Racisme en ongelijke behandeling is onzin’
Het eerste wat president Obama gisteren deed na het uitspreken van zijn afschuw was kritiek leveren op de
politie in Dallas, die zich niet zou hebben ‘hervormd’. De zwarte sheriff van Milwaukee, David Clarke, zelf
ook een Democraat, verklaarde op Fox News dat Obama en Hillary Clinton de ‘oorlog tegen agenten
aanmoedigen, om daarmee verdeeldheid en hysterie te zaaien, en dit vervolgens voor hun eigen politieke
doelstellingen te gebruiken. Obama heeft het over racisme en ongelijke behandeling van kleurlingen... dat is
allemaal onzin. Maar hij gebruikt dit soort krachttermen om de woede tegen de Amerikaanse politieagent
aan te wakkeren. Hij moet daarmee kappen.’ (2)
Clarke vervolgde dat de hele Amerikaanse politie erop hoopt dat Donald Trump president wordt, omdat ze
iemand nodig hebben die weer achter hen gaat staan. De beruchte zwarte racistische haatzaaier Jesse
Jackson gaf Trump en zijn aanhang juist de schuld van alles. BlackLivesMatter dreigde vervolgens dat er de
komende tijd nog veel aanslagen op blanke agenten zullen volgen. En dat is inmiddels gebeurd: in
Tennessee, Missouri en Georgia zijn inmiddels 3 blanke agenten door zwarten neergeschoten. Jones: ‘Dit is
verschrikkelijk. Niemand wil toch een rassen- of zelfs een burgeroorlog?’
Staat-van-beleg om verkiezingen te annuleren
BlackLivesMatter vertegenwoordigers praten inmiddels met minister Lynch over het uitroepen van de staatvan-beleg door de regering, zodat zowel de Democratische als Republikeinse Conventies moeten worden
afgezegd, en de verkiezingen in november voor onbepaalde tijd kunnen worden opgeschort. Op deze wijze
probeert de elite in de VS te voorkomen dat anti-globalist Donald Trump aan de macht komt. De New York
Post heeft als eerste grote krant inmiddels de gevreesde term ‘burgeroorlog’ gebruikt.
Jones: ‘Dit zijn allemaal klassieke communistische tactieken om een land omver te werpen. Het minister van
Justitie heeft er al voor gepleit dat de VN de controle krijgt over de politie. Obama en (de extreemlinkse
multimiljardair) George Soros zitten hierachter.’
Zwarten vermoorden alleen al in Chicago 8 x zoveel zwarten
‘Maar laat me jullie eens wat vertellen: ik heb complete boeken geschreven over het geweld van de politie!
Maar ik wil de zaken hervormen, geen burgeroorlog veroorzaken. Sinds de politie 3 jaar geleden het bevel
kreeg het rustiger aan te doen in zwarte wijken, is de misdaad daar meer dan verdrievoudigd. In 2015
werden in Chicago 2000 mensen neergeschoten, waarvan 92% zwarten. Meer dan 500 kwamen daarbij om
het leven. En dit jaar staat de teller nu al op meer dan 2000! En de daders? Hoofdzakelijk andere zwarten.
Dat zijn in één stad veel meer doden dan alle agenten in het hele land jaarlijks veroorzaken (vorig jaar 990,
waarvan 258 zwarten).’
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Orde uit chaos: zo willen de globalisten alle macht grijpen
Jones denkt dat de globalisten bewust een rassenoorlog in de VS willen ontketenen, omdat ze zien dat het
gewone volk in opstand tegen de elite begint te komen, tegen de vrijhandelsverdragen, tegen het uitwissen
van de grenzen, tegen politieke unies zoals de EU, tegen massale moslimimmigratie. En wat de globalisten
uiteindelijk willen is duidelijk: een wereldregering, waarin zij alle macht hebben. Om dat te bereiken volgt
men het beruchte ‘Ordo ab Chao’, orde uit chaos, recept. In Europa moet dat een andere variant van de
rassenoorlog worden, namelijk een van de miljoenen migranten, gesteund door hun linkse kompanen, tegen
de autochtone Europese volken.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Moord-op-blanke-agenten-Ontketent-Obama-rassenoorlog-omverkiezingen-te-annuleren

NATO vergadering in Polen : loos maar gevaarlijk sabelgekletter
Geplaatst op 9 juli 2016
De NATO vergadert in Warschau en de banden met de EU moeten worden
versterkt. Denkt u hier eens over na. In feite is de NATO een door
deAmerikanen beheerste filiaal van het Pentagon en de EU idem maar dan van
de Amerikaanse Elite en haar banken. De VS die zoals wij de laatste tientallen
jaren hebben kunnen zien, zijn uit op de wereldmacht, die zij meenden na de 2e
wereldoorlog te hebben bereikt.
Met braaf aan de hand van de ‘dienstdoende president van de VS ‘ meelopende
Europese regeringsleiders, zien de Amerikanen kans om de Russen hun spierballen te tonen en mocht dat
uit de hand lopen om dan van Europa een groot slagveld te maken. Niets nieuws onder de horizon, want
soortgelijke kleinere brandhaarden zoals Vietnam, Afghanistan, het voormalige Joegoslavië, Irak, Libië, maar
ook Syrië of Oekraïne, hebben aangetoond dat het voor de Amerikanen een kleine moeite is eens goed in
een mierennest te porren om daarna altijd op het terrein van een ander de politieman te spelen. Stelt u zich
eens voor dat de EU of een Zuid Amerikaans land het niet eens zou zijn met de verhouding tussen de VS en
Mexico en militair zou ingrijpen. En wat ons betreft denk terug aan de vele door de CIA mede
gestarte haarden van onrust in Centraal Amerika of de reactie van de VS toen bleek dat de Russen een
aantal raketten wilden stationeren in Cuba, waarbij ook Cuba zelf het doelwit was van een Amerikaanse
infiltratiepoging (Varkensbaai ) die mislukte.
Kortom lieverdjes die Yanks ?
En nu is er besloten dat om de oostelijke EU en Nato landen ‘te beschermen ‘tegen een mogelijke
Russische aanval, er 4.000 man troepen met name in Polen worden gestationeerd om te reageren bij een
Russische aanval ! Ons land levert daarvoor 150 man, die als het aan D66 aanvoerder Pechtold ligt al ‘pang,
pang ‘roepend de Russen tegen moeten houden.
En dat realiseert men zich bij de NATO ook, want een korte blik op de kaart leert, dat vanwege de
strategische ligging van de Russische (militaire ) enclave Kaliningrad hulp verlenen aan de 3 Baltische
landen onmogelijk is. Tel daarbij op een Russische divisie van 10.000 man die tegen de grens met Polen is
gestationeerd en staat de NATO in geval van een invasie met lege handen.
Binnen 36 uur moet een Rapid Deployment Force van de NATO aan het front aanwezig zijn, en vragen wij
ons af wie de Russen beleefd zal vragen of zij die 36 uur willen wachten met oprukken, zodat de NATO en
nu ook de EU hun troepen in stelling kunnen brengen ? Dit alles los van het feit of de eerste beslissende
klap via een conventionele grondoorlog zal worden uitgedeeld.
Zou het niet verstandiger zijn, indien de EU de woorden van de Franse president Hollande volgt, die aan het
begin van de bijeenkomst zei dat Rusland noch de vijand is noch een bedreiging voor de EU vormt en
met Rusland moet worden gepraat. Dat dit bij de Amerikanen gezien wordt als een teken van zwakte is
duidelijk en nogmaals als je de strijd kunt uitvechten op andermans terrein, dan is dat zoals gewoonlijk weer
mooi meegenomen.
Of moeten wij juist zoals wij in Amerikaanse bladen lazen
datgene met Kaliningrad doen wat de Russen met de Krim
deden ? Het toont dudelijk het nog steeds aanwezige hoge
‘cowboy gehalte ‘van veel Yanks aan.
Zijn wij vrienden van Rusland ? Nee, maar nadat wij de
Koude Oorlog van dichtbij hebben mogen meemaken, is ons
duidelijk dat een escalatie op Europees grondgebied weer
zal leiden tot een dit maal totale vernietiging van Europa,
hetgeen …… ………juist wel eens de bedoeling van de
Amerikanen zou kunnen zijn ?
http://www.geennieuws.com/2016/07/nato-vergadering-in-polen-loos-sabelgekletter/
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Putin: Als Westen zo doorgaat, is Derde Wereldoorlog onvermijdelijk
Door VS, EU en NAVO uitgelokte kernoorlog met Rusland steeds dichterbij – Infowars: ‘In het Westen is het
tijdperk van waanzin en megalomanie aangebroken’
De media zwegen in alle talen over de grote zorgen die de
Russische president Vladimir Putin op 17 juni tijdens het
Economische Forum in St. Petersburg uitsprak over de
almaar agressiever wordende opstelling van de VS, de EU
en de NAVO. ‘Ik weet niet meer wat ik moet zeggen om tot
jullie door te dringen,’ sprak hij bijna wanhopig. ‘Zien jullie
dan niet dat de wereld in een onomkeerbare richting wordt
getrokken?’ Wij herhalen hier nogmaals dat Putin eerder
heel duidelijk heeft gemaakt dat hij beslist geen oorlog wil, maar dat als hij voelt dat Rusland zal worden
aangevallen, hij preventief als eerste keihard –met kernwapens- zal toeslaan.
Rusland zal fatale fout uit WO-2 niet opnieuw maken
De Russen zijn de fatale fout die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten –namelijk vertrouwen op het
niet aanvalsverdrag met Hitler Duitsland, wat tussen de 20 en 25 miljoen Russen het leven kostte- in
tegenstelling tot het Westen, waar de meeste mensen zijn gaan geloven in een moderne variant van
Chamberlains ‘peace in our time’, beslist niet vergeten. Sinds de jaren ’90 probeert Rusland op alle
mogelijke gebieden samen te werken aan een stabiele vrede en gezamenlijke welvaartsgroei, maar het is
juist het Westen dat keer op keer zijn beloftes brak, de NAVO opschoof naar het oosten, en de laatste jaren
eenzijdig begon aan een agressieve militaire opbouw, direct aan de grenzen met Rusland.
‘Jullie vertellen fabeltjes, jullie beseffen het dreigende gevaar niet’
‘Wij weten door jullie dat het gaat gebeuren, en zij weten dat wij het weten,’ zei Putin tegen de internationale
pers in St. Petersburg. ‘Ze vertellen die fabeltjes (dat Rusland oorlog wil) alleen tegen jullie, en jullie geloven
het en verspreiden het onder de burgers van jullie landen. Jullie volken beseffen dit dreigende gevaar niet,
en dat baart mij zorgen. Hoe kunnen jullie niet begrijpen dat de wereld in een onomkeerbare richting wordt
getrokken? Dat is het probleem, maar zij doen alsof er niets aan de hand is. Ik weet gewoon niet meer hoe ik
tot jullie moet doordringen.’
‘Jullie hebben tegen ons gelogen’
Een van de grote pijnpunten van het Kremlin is het NAVO anti-raketschild dat in Oost Europa wordt
opgebouwd, zogenaamd tegen de ‘Iraanse dreiging’, die volgens Putin echter niet bestaat. En voor het
grootste deel klopt dat; de nieuwste Iraanse raketten kunnen op dit moment maximaal Roemenië, Bulgarije
en Griekenland halen. ‘Dat betekent dat wij gelijk hadden toen we zeiden dat hun redenen niet eerlijk zijn. Ze
(het Westen) zijn niet open tegen ons,’ aldus Putin. ‘Altijd maar wijzen op de ‘Iraanse dreiging’ om dit
systeem te rechtvaardigen. Nogmaals: ze hebben tegen ons gelogen.’
‘Waarom? Weten jullie wel wat jullie hebben gedaan?’
Infowars voorman Alex Jones wijst erop dat het niet uitmaakt of je nu van Putin houdt of hem haat. ‘Hij is de
leider van een land met duizenden intercontinentale raketten en kruisraketten. Hij zegt tegen het Westen dat
hij niet meer weet hoe hij tot ons door kan dringen, omdat onze media worden gecontroleerd en de Westerse
burgers worden gemanipuleerd, dat de NAVO raketten plaatst aan zijn grenzen, dat het Westen in Oekraïne
een staatsgreep veroorzaakte en zich offensief opstelt, dat Europa en Amerika de radicale islam financieren
en beschermen, en het Midden Oosten destabiliseren. Ook in de VN vroeg hij al herhaaldelijk ‘Waarom doen
jullie dit? Weten jullie wel wat jullie hebben gedaan?’’
Westen voert feitelijk al oorlog tegen Rusland
Keer op keer doet de Russische president een beroep op het gezonde verstand van het Westen, maar het
lijkt er steeds meer op dat vooral de mensen op de machtigste posities dat niet meer bezitten of daar niet
meer naar willen luisteren. Kijk maar eens naar enkele feiten: Rusland heeft welgeteld 3 buitenlandse
militaire bases; de VS en de NAVO hebben er honderden. In Rusland zijn tal van Westerse (CIA-) agenten
en spionnen die proberen de regering in Moskou omver te werpen.
Het Westen voert daarom de facto reeds een oorlog tegen Rusland, maar de gemiddelde Amerikaan en
Europeaan heeft daar nog steeds geen enkel benul van. Putin: ‘President Obama noemde nog een andere
dreiging: ISIS. Wel, wie zijn dat in vredesnaam eigenlijk? Wie bewapende de Syriërs die tegen Assad
vechten? Wie creëerde het noodzakelijke politieke klimaat daarvoor? Wie drong aan op het leveren van
wapens aan dat gebied? Begrijpen jullie echt niet wie er werkelijk vechten in Syrië?’
Westerse media liegt en bedriegt
Het feit dat de waarschuwing van een de allerbelangrijkste wereldleiders dat we op een nieuwe wereldoorlog
afstevenen wordt genegeerd door de Westerse media, toont opnieuw aan hoe sterk onze media door de
elite worden gecontroleerd, hoe extreem eenzijdig, gekleurd, gemanipuleerd en leugenachtig het ‘nieuws’ is
dat u van de NOS, RTL, NU.nl et cetera krijgt voorgeschoteld. Dat geldt niet alleen de berichtgeving over
Rusland, Oekraïne en Syrië, maar ook die over de ‘vluchtelingencrisis’ die in werkelijkheid een islamitische
migranten- en crimineleninvasie is, het niet bestaande ‘economische herstel’, het Brexit en de Europese
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Unie, de globalistische lievelingetjes Barack Obama en Hillary Clinton die nog steeds geen kwaad kunnen
doen, en ga zo maar door.
VS en EU zetten democratie buitenspel
De Amerikaanse regering Obama volgt inmiddels het voorbeeld van de Europese Unie door de
buitengrenzen feitelijk op te heffen en ongecontroleerd onbeperkte aantallen migranten –en daarmee tal van
criminelen, terroristen en ernstige besmettelijke ziektes- binnen te laten.
Ondertussen komen nu ook de grootste Europese banken zoals Deutsche Bank in grote problemen terecht.
Bestaande wetten en verdragen worden voortdurend gebroken, zowel door de VS als door de EU.
Democratische structuren, zoals parlementen, worden buitenspel gezet. Referenda worden -op enkele
uitzonderingen na- gegeneerd (Europese Grondwet, Oekraïne associatieverdrag).
Tijdperk van waanzin en megalomanie in Westen’
‘Het tijdperk van waanzin, van megalomanie, is aangebroken,’ vervolgt Jones. ‘In het verleden kwam het
grote kwaad uit (Nazi) Duitsland, uit (Sovjet) Rusland, uit het communistische China. Nu zien we Europa en
de Verenigde Staten, het hele Anglo-Amerikaanse establishment, vervuld met overmoed en arrogantie, hun
eigen wetten schendend, de (onafhankelijke) pers vervolgend, en wegkomend met misdrijven (Hillary
Clinton) waar tal van anderen zwaar voor worden gestraft. Dit zijn de zaken die instortingen en grote
oorlogen veroorzaken.’
Veel historici wijzen dan ook al jaren op de angstwekkende overeenkomsten tussen de internationale situatie
nu en die in de aanloop naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog. ‘Zelfs het Pentagon geeft toe dat dit
misschien wel een van de meeste onstabiele periodes in de geschiedenis van de mensheid is. Maar Obama
zegt dat de Amerikaanse economie de beste is, en de wereld nog nooit zo stabiel is geweest. En dat terwijl
zij juist alles doen om ons in grote crises te storten, zowel de Democraten als de Republikeinen.’
‘Als huidige koers niet wordt omgekeerd, is Armageddon verzekerd’
Jones hoopt dat alle mensen, ongeacht huidskleur, religie, nationaliteit en leeftijd, die hun vrijheid en de
beschaving willen behouden en geen oorlog willen, samenkomen, een vuist maken tegen de globalistische
elite en hen laten weten dat wij hun aangewakkerde conflicten en gefabriceerde crises niet meer willen, noch
hun Nieuwe Wereld Orde, waarin een klein elitegroepje alle macht naar zich toegetrokken heeft. ‘Want al het
geld van de wereld is waardeloos als er een grote kernoorlog komt,’ waarschuwt hij.
En dat is de reden dat Putin de Westerse pers feitelijk smeekt om eindelijk eerlijk in hun berichtgeving te
worden, zodat er in Europa en Amerika een publiek debat op gang kan komen of de richting waarin
Washington en Brussel ons duwen, nu wel zo gewenst is. ‘Hopelijk komt dat debat er, en wordt de huidige
koers omgekeerd of in ieder geval veranderd, want anders is Armageddon verzekerd.’
Het Brexit is in dit opzicht hoopvol, en ook de opkomst van nationalistische, anti-globalistische
vrijheidspartijen in Europa. De uittreding van Groot Brittannië uit de EU is een signaal dat het nog niet te laat
is, dat volken de door hun leiders ingeslagen weg kunnen stopzetten. Jones besluit tegen zijn miljoenen
kijkers over de hele wereld: ‘Jullie zijn de hoop. Jullie zijn het verzet.’
Xander - (1) Infowars (/ YouTube)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Putin-Als-Westen-zo-doorgaat-is-Derde-Wereldoorlog-onvermijdelijk

Juncker geeft in meesterlijke manoeuvre startschot voor CETA-referendum
Jul 9, 2016
Geweldig! Dit soort berichtjes zijn zeldzaam. Maar de
meesterlijke manoeuvre van Juncker is nog veel geweldiger.
Goed, Juncker is een foute en ongekozen archont, maar
deze man kent het spel als weinig anderen.
Juncker is een sluwe vent: Juncker werd lelijk onder druk
gezet en de reactie van hem is werkelijk onbetaalbaar.
Juncker maakt met gemak een 180 graden draai als dat
benodigd is voor zijn doel. Maar je moet wel even goed
lezen om dit spel te doorzien en te kunnen waarderen.
Respect, respect: de meester aan het werk.
De Meester aan het Werk
Vorige week was Juncker als EU opperhoofd in het nieuws
om aan te geven dat het CETA (en dus TTIP) verdrag
versneld geratificeerd kon worden door en binnen de EU. Daarmee het Nederlandse parlement en een
toekomstig Nederlands referendum uiteraard uitsluitend. Dat zorgde voor irritatie waar de lidstaat-politici op
moesten reageren voor de bühne:
WITH OPPOSITION TO THE EU’S IMPENDING FREE TRADE DEAL WITH CANADA APPARENTLY
GROWING, GERMAN CHANCELLOR ANGELA MERKEL SAID RECENTLY THAT THE GERMAN
PARLIAMENT SHOULD BE CONSULTED ON THE EU’S FREE TRADE DEAL WITH CANADA. “IT IS A
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HIGHLY POLITICAL AGREEMENT THAT HAS BEEN WIDELY DISCUSSED,” SAID MERKEL, ADDING
THAT THE “BUNDESTAG IS ALLOWED TO BE INVOLVED OF COURSE… IN NATIONAL DECISIONS”.
Daar is de reactie, verplicht voor de bühne, waarvan akte. Tegelijkertijd zette Merkel (ongetwijfeld met steun
van Frankrijk) niet zulke handige plannen in actie om Juncker op een zijspoor te zetten. Ze wilden de EU uit
de handen van Juncker halen. Dat ging niet lichtzinnig met verwijten over drankmisbruik, al dan niet
impliciete beledigingen, etc. De EU moest zelfs officieel reageren over het gewenste aftreden van Juncker.
Juncker is scherp
Dat spel van Merkel werd heus scherp waargenomen door Juncker, dat is immers zijn werk en dat is de
reden dat hij nu officieel de belangrijkste politicus is in de EU. Je komt niet per ongeluk op zijn positie,
herinner de eveneens meesterlijke actie om zijn in schande geboren, gedwongen aftreden in Luxemburg om
te buigen naar de hoogste politieke functie in Europa. Daar zijn heel wat skills voor benodigd. Jammer dat hij
ze doorgaans inzet voor de duistere kant, maar toch.
Duitsland en Frankrijk zijn dus bezig om Juncker uit de EU te wippen. Zijn reactie op dit Duitse hoogspel?
BECAUSE IT WAS GERMANY ITSELF THAT INSISTED THEY WANTED THE BUNDESTAG TO GET
INVOLVED (UNDER DOMESTIC PRESSURE). BUT THEY THOUGHT THAT WOULD BE IT, THAT AND
THE FRENCH PARLIAMENT. AND JEAN-CLAUDE THREW IT RIGHT BACK IN THEIR FACES. SINCE
THEY WERE GOING TO GET RID OF HIM ANYWAY, HE DECIDED TO LEAVE THEM THE PERFECT
PARTING GIFT, THE ULTIMATE POISONED CHALICE.
Juncker speelt het spel van Merkel mee! Hij zag dat Merkel blufte over CETA, hij zag dat hij gewipt zou gaan
worden en nam proactief en wellicht zelfs preventief revanche: Hij geeft alle parlementen inspraak op CETA!
En hij geeft daarmee de Nederlanders uiteraard een CETA-referendum. Schaakmat: alstublieft EU, een mooi
cadeautje van Juncker.
THAT WILL MEAN HUGE DELAYS AND/OR WORSE (JUST WHAT JUNCKER INITIALLY SOUGHT TO
PREVENT). THE ‘WORSE’ IN THIS REGARD -IN THE EYES OF THE POLITICIANS- IS THE POSSIBILITY
OF REFERENDUMS, ON CETA, AND THEN ON TTIP.
Daar is een mooi Engelstalig (zal wel Amerikaans zijn) gezegde voor: “Mess with a bull, you get the
horns”. In het Nederlands wellicht iets als ‘Wie zijn billen brandt…’ De Bull in dit geval is uiteraard Juncker,
hij werd bedreigd met Duits hoogspel. En het EU-project van Merkel, Hollande, Rutte, etc, krijgen nu dus de
hoorns. Als afscheidscadeautje laat hij even de geostrategische ‘musts’ van CETA en TTIP ontploffen –
midden in het gezicht van Merkel. Deze ontploffing is uiteraard meteen het startschot voor het CETAreferendum.
But wait, there is more!
The gift that keeps on giving… Na een gefaald CETA en TTIP handelsverdrag, de belangrijkste
paradepaardjes van deze handelsunie, zijn de rapen uiteraard gaar. Juncker opent hiermee waarschijnlijk de
democratische doos van pandora die niet meer te sluiten is:
AND BEFORE YOU KNOW IT SOMEWHERE IN EUROPE SUCH A [CETA & TTIP] REFERENDUM WILL
BE COMBINED WITH THE QUESTION WHETHER THE COUNTRY WHERE IT’S HELD SHOULD REMAIN
IN THE EU OR LEAVE IT. IT SEEMS FOR ALL INTENTS AND PURPOSES, INEVITABLE. HOW THE EU
CAN BE KEPT TOGETHER IS A BEHEMOTH CONUNDRUM ALREADY, EVEN WITHOUT ALL THESE
NEW ISSUES. BUT NOW WE CAN BE ABSOLUTELY SURE THAT BREXIT IS ONLY THE BEGINNING.
AND JEAN-CLAUDE JUNKER WILL BE SITTING SOMEWHERE IN THE WORLD IN A BEACH CHAIR BY
ONE OF HIS LUXURIOUS SUMMER HOMES, WITH A BIG SMILE ON HIS FACE AND A STIFF DRINK IN
HIS HAND.
De meester aan het werk. CETA en TTIP zijn voorbij, het mandaat van (en toekomst voor) de EU daarna en
daarmee ook. Hij trekt ook een boel pijn naar de EU van de VS, die zal verhaal komen halen en dat gaat
meestal met veel zeer venijnig geweld, direct of indirect!Mogelijk standaardopties van het vaste menu:
‘terroristische’ aanslagen, ‘natuurlijke’ aardbevingen, ‘per ongeluk’ dodelijke tsunami’s, ‘klimaatverandering’
met extreme droogte, ‘spontane’ kleurrevoluties, ‘natuurlijke’ uitbraken van zika of ebola, een aanslag door
de financiële markten (bankiers), etc, etc, je kent ze ondertussen.
Zondvloed!
Wil je Juncker afzetten? Na hem de zondvloed: Juncker geeft Nederland het CETA-referendum en trekt
daarmee (waarschijnlijk) de EU door de WC. Stond hij vorige week nog te speechen over het feit dat hij en
buitenaardse leiders zich zorgen maken over de toekomst van de EU, trekt hij nu achteloos de stekker eruit.
En niemand kan hem officieel ook maar iets verwijten! Hij heeft zich immers slechts op verzoek van
Duitsland ingezet voor de democratie. Wanneer dit gebeurt zoals beschreven, zal Juncker spoedig daarna
overlijden aan een of ander eng iets. Zo werkt dat immers bij de handelsbelangen van de VS: als je iets doet
dat de belangen van de multinationals schade toebrengt, dan word je gezelfmoord.
Laten we echter hopen dat het wegstemmen van CETA en TTIP genoeg is en dat de ontvlechting een beetje
ordentelijk gaat verlopen. Gezien de dominante rol van de VS in de EU, zal de ontvlechting waarschijnlijk
niet ordentelijk verlopen. Dan maar beter vroeger dan later.
Via: http://langleveeuropa.nl
http://stopdebankiers.eu/juncker-geeft-in-meesterlijke-manoeuvre-startschot-voor-ceta-referendum/
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De EU-rovers, de werkelijke cijfers die u zullen laten verbleken
Geplaatst op 9 juli 2016
Zo op het eerste gezicht ben je nog geneigd te denken, een paar tientallen
miljoen voor het EU budget 2017 erbij, ach alles wordt duurder dus ook de
bedragen die van de EU belastingbetalers worden geroofd moeten stijgen.
Maar bij nader inzien kom je tot schrikbarende conclusies, op zichzelf argeloze
cijfers blijken diep verborgen kostenstijgingen te bevatten die je gerust met
het woord ‘misdadig ‘mag betitelen .
En om u vast wat op weg te helpen, immers de bijna 300 pagina’s zijnde EU
begroting voor 2017 waarvoor u onderaan een link kunt aantreffen, door te
ploegen hier een paar leuke details :
De totale salariskosten voor de Brusselse EU bedragen in 2017 € 75 miljoen ! Een EU parlementslid
ontvangt, verdient zou een te groot woord zijn, rond de € 100.00 plus plus plus. Maar al die mannen en
vrouwen moeten ook reizen. Gewichtige besprekingen zonder resultaat, wereldwijd en dat niet met Easyjet
of Ryanair en dit betekent nog eens € 75 miljoen ! Maar zodat u de EU in al haar facetten nog eens kunt
bewonderen is er eenHuis van de Europese Geschiedenis dat ruim € 55 miljoen kostte en waar de EU ieder
jaar nog eens € 7.5 miljoen aan bijdraagt en via weer een ander potje daar nog eens € 3.2 miljoen aan
toevoegt. Uiteraard heeft de EU haar eigen WWW TV net en ook dat mag ook wat kosten, namelijk €
4.6miljoen, terwijl de faciliteiten voor bezoekers en het Euroscola project ieder jaar € 30.2 miljoen mag
kosten. En als je dan inmiddels de ogen uitwrijvend nog eens het budget doorbladert, zie dat er € 111
miljoen beschikbaar zijn voor de politieke informatie over de EU aan derden, het subsidiëren van EU
welgevallige politieke partijen in Europa hetgeen €61 miljoen mag kosten en voor het oprichten van
Europese stichtingen is er dan nog eens € 19 miljoen. Dan is er de nieuwe autodienst met 110 chauffeurs
om de politici en hun staf te vervoeren en niet te vergeten de fitnessclubs en rustruimtes voor deze toch al
zo geplaagde mannen en vrouwen.
Wij garanderen u dat het een paar uurtjes werk kostte om al deze voorbeelden een voor een uit de grote
grijze brei van het budget te vissen, dat in EU termen ‘Administrative Costs ‘ heet en waarvoor in het
totaal voor 2016 € 9.483 miljard is uitgetrokken, in 2017 € 9.918 en 2020 € 11.254 moet gaan kosten. U ziet
de EU houdt van groei.
Hier wat ‘ hoogtepunten ‘uit het EU 2017 persbericht :
De Commissie heeft vandaag de EU-ontwerpbegroting voor 2017 voorgesteld. Er gaat meer geld naar
investeringen in groei, banen en concurrentievermogen in de Europese Unie en naar de nodige middelen om
de buitengrenzen van de EU te beschermen, de veiligheid in de Unie en daarbuiten te vergroten, steun
te verlenen voor het opvangen en integreren van vluchtelingen, en de fundamentele oorzaken van
migratie in de landen van herkomst en doorreis aan te pakken.
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Kristalina Georgieva, verantwoordelijk voor Begroting en
Personeelszaken : Zoals steeds ligt de klemtoon op het boeken van tastbare resultaten en het waarborgen
dat elke euro uit de EU-begroting goed wordt besteed.”
Voor ondersteuning van in het bijzonder de economische groei wordt in 2017 74,6 miljard EUR uitgetrokken
(was 69,8 miljard EUR in 2016), als volgt verdeeld:
 21,1 miljard EUR voor groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen, waarvan 10,6 miljard EUR
voor onderzoek en innovatie onder Horizon 2020, 2,0 miljard EUR voor onderwijs onder Erasmus+,
299 miljoen EUR voor kleine en middelgrote ondernemingen onder het COSME-programma en 2,5
miljard EUR voor de Connecting Europe Facility (CEF);
 2,66 miljard EUR voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) – het
instrument voor het Investeringsplan voor Europa – dat in minder dan een jaar tijd voor 106,7 miljard
EUR aan investeringen in 26 EU-lidstaten heeft gezorgd en een Europees succesverhaal mag
worden genoemd;
 53,57 miljard EUR ter ondersteuning van productieve investeringen en structurele hervormingen om
de convergentie van de lidstaten en de regio’s te bevorderen via de Europese structuur- en
investeringsfondsen (ESIF).
42,9 miljard EUR wordt voorgesteld om de Europese landbouwproducenten te ondersteunen.
Op de EU-ontwerpbegroting 2017 wordt 5,2 miljard EUR uitgetrokken om de buitengrenzen van de Unie
te versterken en de vluchtelingencrisis en de irreguliere migratie te beheren, via financiering van
krachtigere instrumenten om mensensmokkel te voorkomen en de lange termijn oorzaken van migratie aan
te pakken in samenwerking met de landen van herkomst en doorreis, een krachtiger beleid voor legale
migratie, met inbegrip van hervestiging van personen die bescherming behoeven, en instrumenten om de
lidstaten te ondersteunen op het vlak van integratie van vluchtelingen in de EU.
De ontwerpbegroting voorziet in ongeveer 3 miljard EUR om acties in de EU te financieren, zoals:
 de oprichting van de Europese grens- en kustwacht; (noot redactie : U leest het goed ALWEER, de
EU heeft toch Frontex !!)
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het voorgestelde nieuwe in- en uitreissysteem ter versterking van het grensbeheer;
de voorstellen om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te herzien, onder andere
een hervorming van het Dublin mechanisme;
 de oprichting van een EU-asielagentschap.
Het omvat ook 200 miljoen EUR voor het nieuwe instrument voor humanitaire hulp binnen de EU.
Daarnaast wordt 2,2 miljard EUR voorgesteld voor acties buiten de EU, in het bijzonder om de
fundamentele oorzaken van de vluchtelingenstroom aan te pakken. Dit omvat met name:
 750 miljoen voor de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, ten behoeve van de bijdrage van 1
miljard EUR die uit de EU-begroting naar dat fonds gaat; (noot redactie : de 6 miljard beloofd aan
Turkije gaan niet door ? )
 de op de VN-conferentie van Londen ten behoeve van Libanon en Jordanië gedane belofte van
525 miljoen EUR uit de EU begroting, 160 miljoen EUR uit het trustfonds voor Syrië en 200 miljoen
EUR aan macrofinanciële bijstand.
Om de toenemende veiligheidsuitdagingen voor de EU en de lidstaten te beantwoorden, worden in de EUontwerpbegroting 2017 aanzienlijke middelen daaraan toegewezen. 111,7 miljoen EUR gaat naar steun
voor Europol en 61,8 miljoen EUR naar strengere veiligheidsmaat- regelen voor de EU-instellingen,
bovenop 16 miljoen EUR extra voor veiligheidsmaatregelen. (noot redactie : u hoeft zich dus geen zorgen te
maken over de beveiliging van uw volksvertegenwoordigers )
Ter weerspiegeling van het groeiende belang van intensievere Europese samenwerking op defensiegebied
stelt de Commissie tevens voor om in 2017 25 miljoen EUR uit te trekken voor een voorbereidende actie
inzake defensieonderzoek.
Kortom in 2017 bedragen de kosten 157,7 miljard (tegenover 155,0 miljard in 2016) en wilt u het nog eens
nakijken klik hier voor het gedetailleerde budget
http://www.geennieuws.com/2016/07/de-eu-rovers-de-werkelijke-cijfers-die-u-zullen-laten-verbleken/

Topeconoom waarschuwt: Na de Brexit komt de Fixit
Terwijl Europa nog steeds aan het herstellen is van de
Brexit-shock, waarschuwt een topeconoom al voor de
volgende aardbeving die de EU mogelijk gaat treffen. Ook
Finland zou volgens hem zomaar met een referendum
kunnen komen.
Karen Van Eyken 09-07-16, 18:30 Laatste update: 18:31
,,Vele Finnen vragen zich af waarom hun land in de
eurozone moet blijven, terwijl een terugkeer naar de eigen
munt en een daaropvolgende devaluatie niet tot een herstel van de economie zou kunnen leiden", stelt de
Duitse hoogleraar Hans-Werner Sinn in het Duitse magazine WirtschaftsWoche.
Sinn stond 16 jaar aan het hoofd van het gerenommeerde IFO-Instituut, is een belangrijke opiniemaker bij
onze oosterburen en houdt sterk rekening met een uittreding van Finland. Reden daarvoor zou de
langslepende economische malaise zijn in het land. Het zorgt voor pessimisme over het nut van de
Europese Unie en de euro.
Tijdens de zware economische crisis tussen 1991 en 1993 heeft Finland haar nationale munt, de Finse
mark, met dertig procent in waarde laten dalen ten opzichte van de Duitse mark en zich zo uit de problemen
gewerkt.
Tegenslag
Finland moest recentelijk in korte tijd een aantal tegenslagen verwerken, zoals de ondergang van Nokia en
een versloffende papierindustrie. Bovendien heeft het land meer te lijden dan andere landen onder de
sancties die opgelegd zijn aan Rusland.
Zweden doet het veel beter en zit niet in de eurozone. Het buurland kon de eigen kroon wel devalueren. Dat
steekt. Het keurslijf van de euro doet Finland pijn. Het kan zijn eigen munt niet meer afwaarderen om
competitiever te worden.
Jaren tot resultaat
Nu moet het land de concurrentiepositie binnen de eurozone proberen te versterken door loonkosten te
verlagen en de arbeidsmarkt flexibeler te maken.,,Maar het zal jaren in beslag nemen voordat de gewenste
resultaten volgen", besluit Sinn.
,,Het zou kunnen dat Finland zolang niet wil wachten. Het land kan bovendien uit de eurozone treden zonder
dat dit, relatief gezien, al te grote moeilijkheden oplevert in tegenstelling tot wanneer bijvoorbeeld
Griekenland, Italië of Spanje dit zouden doen.
http://www.ad.nl/buitenland/topeconoom-waarschuwt-na-de-brexit-komt-de-fixit~aa6eb564/
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Zwart en links creëren chaos in VS; VN-pantservoertuigen gesignaleerd
‘Vergeten’ door de media: Alton Sterling was gevaarlijke crimineel met lang strafblad, en greep tijdens
arrestatie naar illegaal vuurwapen
Statistische feiten die tegenwoordig ook al ‘racistisch’
schijnen te zijn: De zwarten in Amerika vormen slechts 13%
van de bevolking, maar zijn verantwoordelijk voor 50% van
alle moorden en 65% van alle misdaden.
De signalen dat de regering Obama inderdaad probeert een
Amerikaanse rassen- of zelfs burgeroorlog te ontketenen,
zodat de verkiezingen kunnen worden geannuleerd en de
president voor onbepaalde tijd aan de macht kan blijven,
worden almaar sterker. In tal van Amerikaanse steden
zorgen radicale zwarte en linkse activisten met agressieve
en gewelddadige protesten voor chaos, nadat opnieuw
enkele zwarten door politiekogels om het leven kwamen. ‘Je kunt in Amerika niet eens meer een pistool op
een agent richten zonder neergeschoten te worden.’
De meeste Westerse en ook Nederlandse massamedia (NU, NOS) verzwijgen in hun berichtgeving over de
zwarte doden dat de slachtoffers soms veroordeelde criminelen waren die eerst met vuurwapens de agenten
bedreigden, en pas na herhaaldelijke waarschuwingen werden neergeschoten.
Ook met neutrale woorden zoals ‘activisten’ en ‘demonstranten’ creëren ‘onze’ media het valse beeld dat het
hier om vreedzame protesten van ‘Afro-Amerikanen’ ging, die door de politie hard uiteen werden geslagen.
De ultralinks politiek-correcte NOS durft zelfs te schrijven dat ‘sommige Black Panther activisten (een
extreem racistische zwarte haat/terreurgroep) over straat liepen met geweren, wat is toegestaan in
Louisiana’. Met andere woorden: ook in deze verslaggeving wordt alles gedaan om het zwarte geweld tegen
de politie goed te praten.
Sterling was gevaarlijke crimineel met lang strafblad
Aanleiding voor de grote onrust in de VS is de dood van Alton Sterling, die in de nacht van dinsdag op
woensdag door politiekogels om het leven kwam. De media deden voorkomen alsof dit het zoveelste geval
was van racisme, een vreedzame zwarte man die ‘zomaar’ zonder aanleiding door de politie zou zijn
vermoord. President Obama gooide verder olie op het vuur door zich kritisch uit te laten over het politie
optreden, en opnieuw de ‘rassenkaart’ te spelen. Sterling werd echter pas gearresteerd nadat hij een
dakloze had bedreigd met een vuurwapen. Op filmpjes is te zien en te horen hoe hij meerdere malen wordt
gewaarschuwd nadat agenten tegen elkaar roepen dat hij ‘naar zijn revolver’ grijpt. Wat de media eveneens
‘vergeten’ te melden is dat Sterling een lang strafblad had waar zaken op stonden zoals huiselijk geweld,
illegaal vuurwapenbezit, gewapende mishandeling, drugshandel, ontlopen van het betalen van alimentatie
en het zwanger maken van een 14 jarig meisje toen hij 20 was.
Voor dat laatste kreeg hij 5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij hield zich echter niet aan de
voorwaarden, waardoor hij alsnog 2 ½ jaar achter slot en grendel verdween. Voor en na die tijd stond
Sterling bekend als een gevaarlijke crimineel, die al eerder met agenten vocht. Bij een zo’n gevecht was al
eens eerder een geladen pistool uit zijn zak gevallen. Het vuurwapen wat hij afgelopen week bij zich had,
was sowieso illegaal, omdat het veroordeelde criminelen is verboden om wapens bij zich te dragen. (1)
‘In koelen bloede vermoord, enkel omdat hij een vuurwapen op agenten richtte!’
Maar volgens heel links en zwart Amerika was het allemaal weer de schuld van de racistische politie, wat
voor duizenden genoeg reden was om in tal van steden de straten op te gaan.
Na de schietpartij in Dallas, waarbij 5 agenten werden vermoord door een Afghanistan veteraan, werden in
andere steden opnieuw zwarten doodgeschoten, zoals gisteren Alva Braziel in Houston.
Ook nu melden de media niet dat Braziel eveneens een voor onder andere drugshandel, illegaal wapenbezit
en het stelen van een auto veroordeelde crimineel was, die de agenten eerst met een vuurwapen bedreigde.
Chris Menahan van ‘Information Liberation’ spotte daarom dat ‘de 38 jarige Alva Braziel vanmorgen in
koelen bloede werd vermoord, enkel omdat hij een revolver op agenten richtte!... Wat is er van deze wereld
geworden, nu je niet eens meer een wapen op agenten kan richten zonder neergeschoten te worden?’ (2)
Zwarte politie officieren: BlackLivesMatter is radicale haatgroep
In tegenstelling tot Obama, Hillary Clinton en internetgiganten zoals Facebook en Google is
BlackLivesMatter ook volgens zwarte politieagenten en officieren bepaald niet de vreedzame
protestbeweging zoals die door de media wordt afgeschilderd. Nadat de zwarte sheriff van Milwaukee, David
Clarke, op Fox News verklaarde dat de ongelijke behandeling van zwarten en kleurlingen door de politie
‘onzin’ is, zei ook het hoofd van de politie in El Paso, Greg Allen en eveneens een zwarte, dat ‘BLM wat mij
betreft een radicale haatgroep is... De leiders van dit land zouden daar beter naar moeten kijken, want de
gevolgen van wat we in Dallas hebben gezien zijn er dankzij hen gekomen.’ (3)
We herhaalden gisteren wat we al jaren geleden schreven, namelijk dat president Obama wel eens
doelbewust een rassenoorlog in de VS zou kunnen ontketenen, om vervolgens deze binnenlandse crisis aan
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te grijpen om te verkiezingen op te schorten, zodat hij aan de macht kan blijven om Amerika verder te
transformeren tot een aan de ultralinkse globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite onderhorige staat.
VN-pantservoertuigen voor staat-van-beleg?
Dit werd jarenlang afgedaan als ‘complottheorie’, maar zoals al met veel andere ‘complotten’ is gebeurd,
begint deze inmiddels werkelijkheid te worden. Zo hebben mensen in Texas, Mississippi, Arizona, Florida en
Virginia transporten van grote aantallen VN-pantservoertuigen gesignaleerd en soms ook gefotografeerd.
Het kan natuurlijk dat deze transporten niets om het lijf hadden, maar in het licht van de snel toenemende
spanningen in de VS is het eveneens denkbaar dat de voertuigen straks worden ingezet als Obama
vanwege al het geweld de staat-van-beleg of een andere crisistoestand heeft afgekondigd. (4)
VS op de rand van burgeroorlog?
‘Staat de VS op de rand van een burgeroorlog?’ vraagt onderzoeksjournalist Peter Orzechowski zich dan
ook af (5). Alex Newman van The New American wijst erop dat ‘de regering sinds het aantreden van Obama
een spervuur van non-stop propaganda heeft uitgestoten waarmee tientallen miljoenen Amerikanen als
‘extremisten’ en potentiële ‘terroristen’ werden gedemoniseerd, enkel vanwege hun afwijkende
politieke(‘rechtse’ en ‘libertarische’) overtuigingen.’
De interne documenten die de afgelopen jaren naar buiten lekten lieten er geen twijfel over bestaan wie
deze ‘terroristen’ in de ogen van Obama zijn. Bovenaan alle lijstjes prijkten namelijk conservatieve
christenen en mensen die hameren op de vrijheden die de Amerikaanse Grondwet hen garandeert. Die
zullen naar verwachting de eerste slachtoffers zijn als de huidige regering een binnenlandse crisistoestand
gaat aangrijpen om al zijn politieke tegenstanders op te sluiten of uit de weg te ruimen.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) KOPP, (5) KOPP, (6) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Zwart-en-links-creert-chaos-in-VS-VN-pantservoertuigen-gesignaleerd

Verbijstering over aanpak MH17: Premier Rutte vraagt Oekraïne niet om radarbeelden
in: Buitenland Robin de Boer 9 juli 2016
Wat weten de inlichtingendiensten over MH17? Wie beschikt
over welke relevante radarbeelden? Heeft het kabinet
genoeg gedaan om de onderste steen boven te krijgen om
de daders op te sporen? Deze vragen werden al twee weken
na de aanslag gesteld, maar de antwoorden laten nog steeds op zich wachten.
Oekraïense radarbeelden van de ramp met vlucht MH17 zouden meer duidelijkheid kunnen scheppen over
de toedracht, maar premier Mark ‘onderste steen boven’ Rutte gaat de Oekraïense president
Porosjenko níet vragen naar de ruwe radarbeelden.
“Wij vragen nooit als Nederlandse regering naar informatie in het kader van MH17, tenzij het OM ons dat
eventueel zou verzoeken,” zei hij vrijdag op de NAVO-top in Warschau. “Het kabinet wil geen politieke
beïnvloeding van dit belangrijke strafrechtelijke onderzoek.”
Geen idee wat erin staat
Hij gaat Porosjenko wel vragen om een antwoord op de brief van nabestaanden van slachtoffers van de
ramp, zoals hij dinsdag aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Daarin wordt wel gevraagd de radarbeelden
te verstrekken. “Het gaat mij om de beleefdheid dat een brief wordt beantwoord,” aldus de premier. “Ik weet
formeel niet eens wat erin staat.” “Het is absoluut geen diplomatieke poging de beelden toch te krijgen,”
verzekerde Rutte. “Ik wil geen politieke vingerafdruk op het onderzoek, want dan zouden landen kunnen
zeggen dat het niet deugt. En het belangrijkste is dat de daders voor de rechter komen.”
Het OM is wél naar Moskou geweest om extra radargegevens te vragen. Rusland is met klem verzocht
alsnog de radargegevens te verstrekken in verband met het neerstorten van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne,
aldus onderzoeksleider Fred Westerbeke in gesprek met het NRC.
Zeer lastig parket
Rutte wil naar eigen zeggen geen politieke beïnvloeding, maar kondigde op de NAVO-top wel aan dat er
zo’n 150 Nederlandse militairen naar Litouwen gaan, vanwege de ‘Russische dreiging’. Het kabinet zei deze
week dat Rusland een reëel gevaar is voor de veiligheid in de wereld. Het kabinet lijkt eerder een gevaar
voor zichzelf te zijn. Ondertussen worden de westerse landen die de sancties tegen Rusland steunen
geconfronteerd met een exportverlies van liefst 60,2 miljard dollar, zo heeft het CEPII, het belangrijkste
Franse onderzoekscentrum op het gebied van internationale economie, becijferd.
"Collateral Damage: The impact of the #RussiaSanctions on sanctioning countries’ exports",Working Paper
availablehttp://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=9213 …
3:30 PM - 30 Jun 2016
Daarnaast bevindt de Oekraïense overheid zich in een zeer lastig parket. Om in aanmerking te komen voor
steun van het IMF moet de regering pijnlijke hervormingen doorvoeren, schrijft de Oostenrijkse krant Der
Standard. De hervormingen hebben de afgelopen 2,5 jaar geresulteerd in aanzienlijk hogere prijzen en een
lagere levensstandaard, aldus de krant. Goed bezig jongens!
http://www.ninefornews.nl/verbijstering-over-aanpak-mh17-premier-rutte-vraagt-oekraine-niet-om-radarbeelden/
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Nederlandse journalisten mede verantwoordelijk voor Derde Wereldoorlog (video)
Ze doen alsof ze onafhankelijk verslag doen, in werkelijkheid sturen ze
ons linea recta richting Derde Wereldoorlog.
De Russische president Poetin zegt dan ook bijna wanhopig tegen
Westerse journalisten: "Ze vertellen jullie sprookjes en jullie geloven ze".
Of die Westerse journalisten inderdaad zo dom zijn dat ze die
doorzichtige sprookjes geloven, is nog maar zeer de vraag. Wij krijgen
meer de indruk dat het een kwestie is van “wiens brood men eet diens
woord men spreekt”.
En aangezien de Zionisten de mainstream-media in handen hebben, spreekt men ook bij ons de woorden
van de agenda van de Zionisten. Die is dat er een Derde Wereldoorlog moet komen en dat er dus alles aan
gedaan moet worden om deze te veroorzaken.
Een klein stukje uit een eerder artikel:
De Zionisten vormen een belangrijk onderdeel van het Jezuïetenplan. Een plan dat niet net bedacht is, maar
al eeuwenlang bestaat. Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike
geschreven:
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De
Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."
Hetgeen dan ook weer in overeenstemming is met hetgene dat de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein
al jaren geleden zei:
“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor
gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die
uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse
economie inelkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.
Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan
zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen
vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.
Nu naar de Nederlandse journalisten die hun uiterste best doen namens hun illustere opdrachtgevers om die
oorlog van de grond te krijgen.
Zo zien we bij RTL over de NAVO top in Warschau:
Wat is het belangrijkste punt op de agenda?
De dreiging uit Rusland. Sinds Rusland twee jaar geleden de Krim afpakte van Oekraïne, is de spanning
flink opgelopen. Het land houdt steeds vaker grote militaire oefeningen. Landen als Estland, Letland en
Litouwen grenzen aan Rusland en vrezen een rappe Russische inval en vragen steun van de NAVO, in de
vorm van duizenden militairen. Zodat de Russische president Poetin weet dat hij op NAVO-militairen stuit,
mocht hij iets proberen.
Met geen woord wordt er gerept over dat dankzij een Amerikaanse/Soros geplande en georganiseerde
staatsgreep alle ellende in Oekraïne is ontstaan, als gevolg waarvan de bewoners van de Krim via een
referendum hebben laten weten dat ze liever bij Rusland willen horen.
We gaan verder met RTL:
Duizenden militairen - ook Nederlanders?
Jazeker. In totaal vier NAVO-bataljons worden in Estland, Letland, Litouwen en Polen neergezet, in totaal
ongeveer 4000 militairen. Het worden bataljons van verschillende landen. In Litouwen gaat Duitsland zeer
waarschijnlijk de leiding op zich nemen en dan is het logisch dat Nederland daarbij aansluit. Ons land zou
kunnen bijdragen met 100 tot 200 militairen, zo zegt Defensieminister Hennis. Op de NAVO-top wordt het
officiële besluit genomen.
De volgende drie lakeien der Zionisten zeggen dit namens ons land toe: (Nee, het zijn niet drie uit een TBS
kliniek ontsnapte psychiatrische verwarde patiënten, het zijn de Ministers die ons námens ons richting
ondergang voeren, want wij, de bevolking, zijn zo achterlijk geweest om op die lui te stemmen).
RTL gaat verder met een haarscherpe analyse:
Dat zal Poetin niet leuk vinden...
Nee, dat is nog zacht uitgedrukt. Rusland voelt zich bedreigd door
de NAVO. De Russen zien dat het Westerse bondgenootschap
steeds verder uitbreidt richting Rusland. Volgens de Russen is die
uitbreiding tegen eerdere afspraken uit de jaren negentig, om de
rust tussen de NAVO en de voormalige Sovjet-Unie te bewaren.
Waarmee in het bovenstaande stukje wordt gesuggereerd dat de
Russen dit beweren, maar dat het niet waar zou zijn.
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De waarheid is zoals altijd totaal anders:
In de Russische politiek en media wordt er herhaaldelijk op gewezen dat Westerse mogendheden hun
belofte hebben gebroken om de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) na de val van het IJzeren
Gordijn niet uit te breiden naar het Oosten. Zowel president Vladimir Poetin als premier Dmitri Medvedev
hebben zich in die zin uitgelaten.
Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft echter in 2009 inzage gehad in voorheen geheime Duitse en Britse
documenten, die de verklaring van Poetin, Medvedev en Matlock ondersteunen.
Op 10 februari 1990 vond er tussen 16:00 en 18:30 uur een gesprek plaats tussen Genscher en
Shevardnadze. Volgens de Duitse notulen van dat gesprek, zei Genscher: “Wij zijn ons ervan bewust dat
lidmaatschap van de NAVO van een herenigd Duitsland complexe vragen kan oproepen. Voor ons is één
ding zeker: de NAVO zal zich niet naar het Oosten uitbreiden.”
Duidelijker kan niet.
Der Spiegel kwam op basis van dit en andere documenten dan ook tot de conclusie “dat er geen twijfel was
dat het Westen alles gedaan heeft wat het kon om de sovjets de indruk te geven dat er geen sprake was van
NAVO-lidmaatschap voor landen als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije”.
Niet alleen zijn de beloftes ten opzichte van de Russen gebroken, ook is er als gevolg daarvan het beruchte
raket verdedigingsschild van de Amerikanen in de achtertuin van de Russen geplaatst.
Keer op keer heeft de Russische president Poetin ons gewaarschuwd voor de consequenties van dit alles.
Zoals wij in een eerder artikel duidelijk maakten is Rusland niet uit op oorlog, maar zal het wel als eerste
preventief toeslaan met nucleaire wapens. Iets dat hij onlangs aan de Westerse journalisten duidelijk
probeerde te maken, wat natuurlijk geen enkel effect had. https://youtu.be/8PgSX-WD96Q
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10874:nederlandse-journalistenmede-verantwoordelijk-voor-derde-wereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50

Die Dallas schietpartij kwam toch maar weer precies op tijd (video)
Terwijl de wereld met de mond half open van verbijstering keek naar
de capriolen die werden uitgehaald om Hillary Clinton niet te
vervolgen, werd gelukkig net op tijd de aandacht afgeleid.
Al met al enkele theaterstukken die zo slecht werden uitgevoerd dat
zelfs de CNN verslaggever spreekt van de bij de aanslag betrokken
acteurs.
Alle gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op.
De meeste schokkende gebeurtenissen van de afgelopen weken: Het
feit dat Hillary Clinton niet wordt vervolgd, de uitslag van het Engelse
Brexit referendum en dan plots is weer een grote schietpartij in Dallas.
De auteur John Rappoport maakt een goede analyse van de situatie, waarin hij stelt dat de Brexit uitslag
toch een tegenvaller was voor de Globalisten, dat er voorheen twee presidentskandidaten waren en nu nog
maar één en dat we dan ineens een schietpartij zien in Dallas wat uiteraard gaat over het conflict dat al
tientallen jaren is voorbereid, gemaakt in Amerika, door de Globalisten met het bewuste doel: Verdeel en
Heers.
Rappoport gaat verder:
Ik weet wel hoe volledig incompetent, dom, amateuristisch en slecht voorbereid overheidsmedewerkers
kunnen zijn. Maar de vertoning rondom de Hillary Clinton show de afgelopen paar dagen is werkelijk
verbijsterend.
De poging om Hillary schoon te poetsen is zo slecht gedaan dat de Amerikaanse bevolking er meer dan ooit
van overtuigd is dat ze schuldig is als de pest. Hier volgen de top drie acties van de laatste paar dagen die
hebben samengespannen om haar vrijuit te laten gaan, terwijl die acties juist hebben aangetoond hoe
schuldig ze wel niet is voor eenieder met een paar nog werkende hersencellen.
Eén:
Geheel bij toeval loopt de Minister van Justitie, de hoogste ambtenaar op het gebied van Justitie, Loretta
Lynch, Bill Clinton tegen het lijf op het vliegveld van Phoenix.
Ze houden een geheime bespreking, terwijl de FBI bezig is met het afronden van het onderzoek en de
resultaten weldra bekend zal maken. De ontmoeting tussen die twee zorgt ervoor dat alles is geregeld:
“Hillary is schuldig, maar wij zullen tot de conclusie komen dat ze onschuldig is”.
Twee:
In een nog nooit vertoonde actie houdt de directeur van de FBI, Comey, een persconferentie voor de gehele
wereld. Hij somt een geweldig lange lijst van acties door Hillary op, waardoor er geen enkele twijfel bestaat
dat zij schuldig is aan grove nalatigheid in de behandeling van geheim materiaal. Maar dan maakt Comey
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een onverwachte draai en adviseert om haar niet te vervolgen, omdat de FBI geen bewijs heeft kunnen
ontdekken dat ze kwaad in de zin had.
Comey weet net zo goed als veel andere mensen dat dit er niets mee te maken heeft. De bedoeling doet in
deze niet ter zake. Volgens de wet is grove nalatigheid voldoende voor een vervolging, veroordeling en een
gevangenisstraf van maximaal tien jaar.
En trouwens, waarom maakt Comey dit alles bekend aan de hele wereld? Zijn taak is simpelweg om de
resultaten van het onderzoek te overhandigen aan zijn baas, de Minister van Justitie, Lynch. Zij moet dan
besluiten of ze op grond van het aangeleverde bewijs zal overgaan tot vervolging. Maar, vreemd genoeg
heeft Lynch een dag eerder al gezegd dat ze de aanbevelingen van de FBI zou gaan opvolgen. Dit betekent
dat ze haar taak overdraagt aan Comey die feitelijk daarmee eigenlijk op dat moment Minister van Justitie is.
Dit, uiteraard duidelijk zichtbaar voor de hele wereld.
Comey plaatst zichzelf ook maar meteen op de stoel van de rechter door het interpreteren van de wet, wat
hij bovendien ook nog eens foutief doet.
Drie:
Comey verschijnt dan voor het Congres om te worden gegrild. Moeten wij geloven dat hij dit van te voren
niet had verwacht? Natuurlijk niet. Hij wist dat hij spitsroeden moest gaan lopen en dat hij gedurende dat
proces meer dan duidelijk zou maken dat Hillary vervolgd had moeten worden.
En dat is dan ook precies wat er gebeurde:
Er kwamen vier feiten uit de mond van Comey:
Toen Hillary zei dat ze haar privé-server niet had gebruikt om e-mails te versturen of te ontvangen die
geclassificeerd waren als geheim, loog ze.
Toen Hillary zei dat ze geen geheim materiaal had verstuurd, loog ze.
Toen Hillary zei dat ze ooit maar één apparaat had gebruikt dat verbonden was met haar privé-server, loog
ze.
Toen Hillary zei dat ze alle aan werk gerelateerde e-mails vanuit haar persoonlijke opslag had teruggebracht
naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, loog ze. Duizenden e-mails zijn door haar niet teruggebracht.
Comey geeft al deze dingen toe tijdens de ondervraging in het Congres. Hij geeft verder toe dat dit soort
leugens normaal gesproken altijd leidt tot vervolging.
Niet alleen dat, maar deze leugens zouden worden gebruikt om een zaak te maken voor “moedwillige
opzet”, hetzelfde feit waar zij volgens Comey onschuldig aan is.
Zouden Obama, Loretta Lynch and Comey een slechtere manier hebben kunnen bedenken om Hillary vrij te
pleiten? Dat is nauwelijks voor te stellen.
Waar het op lijkt is dat Comey is aangewezen om op te treden als de Patsy van de club.
De mensen van de FBI hebben echt hun best gedaan om een waterdichte zaak tegen Hillary voor te
bereiden en dat is ze ook gelukt. De vraag is nu hoe medewerkers van de FBI zullen reageren op deze
onvoorstelbaar schaamteloze vertoning.
En dan opeens, terwijl iedereen nog druk bezig is om te verwerken wat hier eigenlijk allemaal is gebeurd,
vindt er een (false flag) schietpartij plaats in Dallas, waarbij op professionele manier 12 politiemensen
worden neergeschoten, waarvan er vijf overlijden.
Een schietpartij die zo allemachtig doorzichtig is, dat zelfs de nieuwslezer van CNN moeite heeft om zijn
gedachten erbij te houden en spreekt over de bij de aanslag betrokken acteurs.
https://youtu.be/GFn55E9YWJk
Maar, misschien is het laatste woord over de Hillary affaire toch nog niet gesproken, want onverwacht kwam
toch nog het volgende bericht:
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken pikt het interne onderzoek naar de handelswijze van
Hillary Clinton weer op. Nu duidelijk is dat justitie de Democratische presidentskandidaat niet vervolgt voor
haar gebruik van een eigen e-mailserver in haar tijd als
minister, gaat haar vroegere departement verder met een
onderzoek dat eerder werd stilgelegd.
Het ministerie waar Clinton tussen 2009 en 2013 de scepter
zwaaide, wil nu alsnog uitzoeken hoe zij en haar
medewerkers zijn omgesprongen met geheime informatie in
e-mails, zo verklaarde de woordvoerder van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, John Kirby.
'We gaan proberen zo snel mogelijk te zijn, maar we gaan
het onderzoek geen kunstmatige deadline opleggen', aldus
Kirby.
Ook daar zullen binnenkort wel een paar nieuwe lijken te
bewonderen zijn, want Hillary heeft het tapijt voor het Witte
Huis al besteld.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10871:die-dallas-schietpartij-kwamtoch-maar-weer-precies-op-tijd&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Machthebber in een deuk over domme bevolking (video)
De wereld wordt meegesleurd in emoties, waardoor zaken die er
werkelijk toe doen volledig naar de achtergrond verdwijnen.
Wanneer de bevolking eenmaal begrijpt wat er gebeurt en waarom,
zou de wereld ineens veranderen.
Verdeel en Heers.
Dit is een motto wat door het merendeel van de bevolking helaas nog
steeds niet wordt begrepen.
Op het moment namelijk dat meer mensen zouden weten wat dit
precies inhoudt, zou de wereld op slag een betere plek worden om te wonen en zouden de plannen van de
Globalisten voorgoed zijn gedwarsboomd.
Het ergste dat een tiranniserende overheid kan overkomen, is dat het volk eensgezind begrijpt dat dit niet
langer is wat ze willen, naar de hoofdstad van het land trekken en de schuldigen met pek en veren het land
uit schoppen (als ze geluk hebben).
Omdat in onze huidige maatschappij de overheid de werkelijke vijand van de bevolking is, moet er
verdeeldheid worden gezaaid onder de bevolking, zodat er twee kampen ontstaan die elkaar bestrijden,
waardoor de werkelijke schurk, de overheid, buiten schot blijft.
We zullen dit duidelijk maken met een aantal recente voorbeelden uit het buitenland, maar ook in ons land.
Amerika werd deze week weer opgeschrikt door een schietpartij, waarbij dit keer een aantal blanke
politiemensen werden doodgeschoten door een zwarte schutter. De reden hiervoor zou zijn het
onvoorstelbare politiegeweld tegen zwarte mensen (wraak dus).
In de praktijk zijn er door de politie ook afgrijselijk daden begaan tegen zwarte leden van de Amerikaanse
bevolking. Deze cultuur binnen het korps is door de leiding nooit aangepakt en wellicht zelfs aangemoedigd.
Dus, ga je reacties krijgen, wat dan weer precies de bedoeling is. Want, hiermee kun je een organisatie in
het leven roepen zoals Black Lives Matter (BLM). Niet te verwarren met een van Amerika's beruchte
overheidsorganisatie het Bureau of Land Management, ook BLM.
Wanneer je wat dieper kijkt naar de manier waarop Black Lives Matter te werk gaat, zie je dat het een
aangestuurde, professionele groepering is, niet onwaarschijnlijk opgericht door de overheid/geheime
diensten zoals dat ook met bijvoorbeeld ISIS is gegaan, met als enig doel de tegenstellingen tussen blank en
zwart in Amerika zo groot mogelijk te maken.
Door het steunen en promoten van een dergelijke gewelddadige groepering, weet je zeker dat je olie op het
vuur gooit, zoals uiteraard de bedoeling is.
Vervolgens toont het Amerikaanse overheidswerktuig Facebook een spandoek op hun hoofdkantoor in
Menlo Park met daarop het volgende:
Divide et impera, verdeel en heers.
Blank en zwart vliegt elkaar in de haren en de aandacht is
volkomen afgeleid van de corrupte overheid, waar men
letterlijk alles uit de kast heeft moeten halen om de
antichrist Hillary niet in de bak te laten belanden.
Zij moet tenslotte straks eindigen in het Witte Huis.
De verontwaardiging die als een golf door Amerika ging
vanwege de onbeschaamde wijze waarop door de overheid
alle wetten werden overtreden om haar uit de wind te houden, is alweer vergeten.
Ook in ons land zijn groeperingen en individuen actief met de promotie van verdeel en heers.
Deze week hebben we bijvoorbeeld kunnen lezen hoe de Efteling opeens onder vuur komt te
liggen vanwege een paar sprookjesfiguren waar nog nooit iemand enige moeite mee heeft gehad.
Plots verschijnt er dan een vage “groepering” op, uiteraard, Facebook, die begint te dreigen met allerlei
acties wanneer niet onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de aloude monsieur Cannibale.
Zeker is het niet, maar mensen die zich al langere tijd bezighouden met deze materie komen tot de
conclusie dat het een klein groepje mensen is wat hier achter zit. Niet, gewone verontruste burgers, maar
keiharde activisten. Er wordt met reden ook nogal geheimzinnig gedaan wie deze activisten dan zouden zijn
en we zijn blij dat er mensen zijn die het hebben uitgezocht.
Een piepklein groepje dat zoveel tamtam weet te maken dat
de Efteling tijd vrij moet maken voor dit soort onzin om met
hen om tafel te gaan zitten.
Net zoals met BLM in Amerika moet je je natuurlijk afvragen
wie dit soort mensen aanstuurt. Want, ook in ons land geldt,
hoe meer ellende op dat gebied en hoe meer mensen elkaar
in de haren vliegen omtrent onzinnige dingen zoals Zwarte
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Piet, hoe meer aandacht er niet naar de werkelijke boeven gaat in dit spel en dat zijn de schurken uit Den
Haag.
Divide et Empera, verdeel en heers.
Eenzelfde verhaal doet zich uiteraard voor op andere gebieden.
Mensen gaan op zoek naar de waarheid en komen dan terecht in het alternatieve nieuwslandschap, waar
ook een aantal goed betaalde overheidstrollen zeer actief zijn om zoveel mogelijk mensen tegen elkaar op te
zetten.
Je hiervan bewust zijn, is genoeg, want wanneer je je ogen open hebt, zijn dit soort lui duidelijk te
herkennen.
Daarom, laat je door niemand gebruiken, geloof geen enkele goeroe, want de enige goeroe ben je zelf.
Maar, bovenal trap niet in de verdeel en heers val. Ga op zoek naar de waarheid en gebruik wat her en der
wordt gepubliceerd voor verder onderzoek en neem nooit klakkeloos dingen aan.
Zeker ook niet in de alternatieve media, want nergens zijn meer overheidsmedewerkers actief dan binnen dit
terrein.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10872:machthebbers-in-een-deukover-domme-bevolking&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Gorbatsjov: 'NAVO is escalatie van koude naar hete oorlog aan het voorbereiden'
09/07/16 om 14:00 - Bijgewerkt om 14:20
Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie, haalt fors uit naar de NAVO. Volgens hem is het
Westen gestart met 'het voorbereiden van de escalatie van de Koude Oorlog naar een hete oorlog'.
Michail Gorbatsjov © Belga Image
Op de NAVO-top in Warschau werd de installatie beklonken van
vier nieuwe multinationale bataljons in de Baltische staten en Polen.
Samen met een reeks eerdere ingrepen moeten die Oost-Europa
geruststellen en een duidelijk signaal uitsturen naar Moskou, na de
annexatie van de Krim en de Russische steun aan de separatisten
in Oekraïne. Het Kremlin verwijt de NAVO echter dat zij zelf de
confrontatie zoekt. En ook Michail Gorbatsjov zit op die lijn. 'Alle
retoriek in Warschau ademt volop het verlangen om Rusland haast
de oorlog te verklaren', oordeelt hij. 'Ze spreken enkel over
defensie, maar bereiden zich eigenlijk voor op offensieve operaties.'
Dubbele houding
De NAVO-top staat inderdaad grotendeels in het kader van Rusland en de militaire versterkingen op de
oostflank. Maar telkens weer herhaalt topman Jens Stoltenbergdat het westen geen confrontatie zoekt. 'We
zien geen enkele directe dreiging tegen een bondgenoot van de NAVO. Maar Rusland is ook geen
strategische partner', klonk het. 'Niemand wil hier een anti-Ruslandtop van maken', verzekerde ook
premier Charles Michel. Volgens hem bestaat binnen de NAVO grote eensgezindheid over de dubbele
houding ten aanzien van Rusland, met een forsere militaire houding om vanuit een sterke positie de dialoog
te kunnen aangaan.
Gewapend conflict
Het is niet de eerste keer dat Gorbatsjov (83), wiens naam voor altijd verbonden is met het einde van de
Koude Oorlog, waarschuwt voor een gewapend conflict. Zo uitte hij in een interview in Knack vorig jaar ook
al zijn bezorgdheid over het conflict tussen de Russen en het Westen, dat volgens hem angstwekkende
proporties begint aan te nemen. 'Alle vertrouwen is zoek en dat is catastrofaal', zei Gorbatsjov toen. 'Moskou
gelooft het Westen niet meer en het Westen gelooft Moskou niet meer. Een confrontatie zou vandaag
onvermijdelijk op een nucleaire oorlog uitdraaien. De verklaringen aan beide zijden en de propaganda
zorgen ervoor dat ik voor erge dingen vrees. Als een van beide partijen in die opgestookte sfeer haar
beheersing verliest, zullen we de komende jaren niet overleven. Ik zeg zoiets niet lichtzinnig. Ik maak me
echt de allergrootste zorgen.'
Aanzien
Gorbatsjov geniet in het Westen veel waardering voor zijn bijdrage aan de val van de Muur in 1989 en omdat
hij met de Amerikanen akkoorden sloot over nucleaire ontwapening. Hij heeft een moeilijke relatie met de
huidige Russische presidentVladimir Poetin. Hij uitte geregeld kritiek op de achteruitgang van de
democratie onder Poetin en riep hem ook op af te treden. (Belga/KVDA)
http://www.knack.be/nieuws/wereld/gorbatsjov-navo-is-escalatie-van-koude-naar-hete-oorlog-aan-hetvoorbereiden/article-normal-726825.html?utm_source=Newsletter09/07/2016&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN&M_BT=3003868413789
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Binnenkort zijn meerdere zonnen heel gewoon
We bevinden ons nu in de fase waarbij het publiek stukje bij beetje
verder wordt voorbereid op de komst van een onbekende planeet.
Er verschijnen meer en meer opnames van een tweede zon en dus
verschijnen er nu de berichten in de mainstream pers over meerdere
zonnen. Wanneer het volgende bericht in een medium als de Telegraaf
verschijnt, leest men dat met belangstelling, want zoiets kom je toch niet
iedere dag tegen.
Voor het eerst is een planeet ontdekt met drie zonnen aan de hemel. De exoplaneet, gefotografeerd met de
Very Large Telescope in Chili, staat in het sterrenbeeld Centaurus en draait om een zware ster op een
afstand van 80 keer die van de aarde tot de zon.
Op 300 keer die afstand draait nog een dubbelster ook om de zware hoofdster. Zodoende heeft de planeet
drie zonnen aan de hemel: Een grote en twee kleintjes dicht bij elkaar. Het jaar duurt op de planeet 550
aardse jaren. Ruim 140 jaar daarvan is het continu dag. De drievoudige ster en de planeet staan op 320
lichtjaren van de aarde. We zien het systeem dus zoals het er 320 jaar geleden uitzag.
De planeet is vier keer zo zwaar als Jupiter en er heerst een
temperatuur van bijna zeshonderd graden Celsius. Er is dus daar
niemand die naar de aarde kijkt.
Waar het om gaat met dit soort berichten is dat de mensheid vertrouwd
raakt met het fenomeen van meerdere zonnen. Want, wanneer straks
ook bij ons voor iedereen duidelijk een tweede zon waarneembaar is,
is het niet bedoeling dat men onmiddellijk in de stress schiet.
Nancy Lieder zegt dat we nu als het ware in de tweede stap van de
bekendmaking zitten van Planet X oftewel Nibiru.
Begin dit jaar werd de wereld opgeschrikt door astronomen die de
ontdekking aankondigden van een mysterieuze Planeet 9 in ons zonnestelsel.
Astronomen van het California Institute of Technology (Caltech) hebben aanwijzingen gevonden dat zich in
de buitenwijken van ons zonnestelsel een nog onbekende forse planeet schuilhoudt.
Al jaren en jaren schrijven wij over het onbekende mysterieuze hemellichaam in de zogenaamde Kuiper Belt
(Kuipergordel) en opeens verschijnt dit begin dit jaar ook bij ons in de mainstream media.
Het bestaan van de planeet wordt afgeleid uit vreemde baaneigenschappen van objecten die tot de
zogeheten Kuipergordel behoren.
Er worden hele discussies gevoerd over waar deze planeet vandaan komt en hoe het kan dat een dergelijke
planeet zover van onze zon is gevormd. Daarom wordt door een aantal astronomen gesuggereerd dat deze
Planeet 9 misschien eerst wel om een andere ster draaide en als het ware gestolen is door onze zon.
Een planeet die om een andere ster (zon) draait noemt men een exoplaneet. Nancy Lieder is er echter stellig
van overtuigd dat dit grote object niets anders is dan de donkere tweelingplaneet van onze zon, Nemesis.
Meer en meer begint men nu ook het soort rode wolk waar te nemen van het minizonnestelsel.
Volgens Nancy is de volgende stap dat men bekend zal maken dat er
een exoplaneet is ontdekt in de buurt van onze zon.
De laatste maand is het druk geweest rondom Planeet 9. Twee
Spaanse astronomen hebben volgens Nancy gezegd dat Planeet 9
een exoplaneet is die regelmatig het binnenste van ons zonnestelsel
met een bezoek vereert en dat deze waarschijnlijk niet alleen is. Dat
dat wat men nu Planet 9 noemt wel eens een soort mini
zonnestelsel kan zijn. Ook zegt zij dat al die astronomen zich voor
doen als onafhankelijk, maar dat ze in werkelijkheid in een team werken. Ook de volgende “ontdekking” past
in deze fase van de bekendmaking:
De aarde heeft nog een tweede, kleine maan, maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie donderdag
bekend. Het maantje heeft een doorsnede tussen 36,5 en 91 meter en
beweegt sinds ongeveer een eeuw om de aarde.
Het idee is dat er continue nieuwe dingen in de ruimte worden ontdekt, ook
heel dichtbij huis. Wanneer je dan ook op een goede dag wakker wordt en
met eigen ogen een nieuwe vreemde zon naast onze zon ziet staan, dan
vind je dat eigenlijk helemaal niet zo vreemd, want je hebt het afgelopen
jaar al heel veel gelezen over dat soort dingen in de mainstream media.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10869:binnenkort-zijn-meerderezonnen-heel-gewoon&catid=35:universum&Itemid=48

NIEUWSBRIEF 252 – 25 JULI 2016 – PAG. 19

Zorgen en speculaties over AWAKE experiment deeltjesversneller CERN
24 juni: Bizarre lichtgevende wolken in de buurt van de CERN
deeltjesversneller bij Genève. Werden er andere dimensies
geopend, of was het slechts de zoveelste zware onweersbui?
Kort voor het opstarten (2008) en heropstarten (2009) van de
Europese deeltjesversneller van CERN, op de grens van Frankrijk
en Zwitserland, waarschuwden wetenschappers dat de
experimenten wel eens op de totale vernietiging van de Aarde
zouden kunnen uitlopen. Wel, we zijn er nog steeds, maar
desondanks zijn er opnieuw zorgen geuit over de nieuwste serie
experimenten van het ‘AWAKE’ project (‘wakker’, ‘wekken’ of ‘wakker maken’). Tijdens de eerste
testexperimenten vormden zich op 24 juni bij Genève enorme, bizarre lichtgevende wolken in de buurt van
de deeltjesversneller. Op het internet wordt nu gediscussieerd of deze wolken de gevolgen van het openen
van andere dimensies kunnen zijn. Officieel is de term AWAKE afgeleid van ‘Proton Driven Plasma
Wakefield Acceleration Experiment’. In het kort gezegd worden superkleine deeltjes (protonen) in een
ongeveer 10 meter lange plasmacel geschoten, bedoeld om te zien of het mogelijk is om deeltjes over zeer
korte afstand enorm hoge snelheden te laten bereiken.
Portalen naar andere dimensies?
Een van de populairste alternatieve verklaringen is dat de lichtgevende wolken bij Genève zijn ontstaan
omdat met deze AWAKE experimenten wordt geprobeerd om zogenaamde ‘portalen’ naar andere dimensies
te openen. Deze theorie werd overigens al ruim voor het opstarten van het 27 kilometer lange, € 7,5 miljard
kostende apparaat -de ‘Large Hadron Collider’- in 2008 geopperd. Sommige christenen redeneerden dat met
opzet wordt geprobeerd om ‘geestelijke’ dimensies te openen, waaruit dan wezens zoals demonen of
duivelen tevoorschijn zouden kunnen komen. Vooralsnog zijn dat enkel onbewezen speculaties gebleken,
maar ook vanuit wetenschappelijke en journalistieke hoek klinken inmiddels opnieuw bezwaren tegen de
experimenten. Deze zouden dermate complex zijn, dat onmogelijk valt te voorspellen wat precies de
gevolgen zullen zijn. Wat als de CERN wetenschappers de controle verliezen over deze nog nooit eerder op
deze schaal uitgevoerde testen? Hoe kunnen ze zo zeker blijven beweren dat rampen onmogelijk zijn?
‘Deuren, waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’
Extra voer voor allerhande complottheorieën was een jarenlang veel aangehaalde eigenaardige verklaring
van CERN onderzoeksdirecteur Sergio Bertolucci, die het letterlijk over ‘extradimensies’ had, ‘deuren,
waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen’. Hij had het natuurlijk over mogelijk nog onbekende
minideeltjes, en niet over buitenaardse wezens, maar de link met duivelen en demonen, en de in
Openbaring genoemde ‘put des afgronds’, was snel gelegd.
Kritische wetenschappers waarschuwden vooral voor het ontstaan van mini zwarte gaten, die, indien ze
zichzelf in stand zouden houden, snel groter zouden kunnen worden, en op zeker moment de hele planeet
zouden kunnen opslokken. De CERN experts stelden echter dat eventuele mini zwarte gaten slechts voor
een fractie van een seconde zouden bestaan, alvorens weer spoorloos te verdwijnen.
Wat de lichtgevende wolken betreft: volgens CERN was het AWAKE experiment nog lang niet ten volle
opgestart, omdat de 10 meter lange plasmacel nog helemaal leeg was. (1)
Spiraal boven Noorwegen in 2009
Het na technische problemen opnieuw opstarten van de Large Hadron Collider in 2009 ging gepaard met
een mysterieus spiraalverschijnsel aan de nachtelijke hemel in Noorwegen, precies op het moment dat
president Obama in dat land was om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd werd
er een massale ‘UFO’ waarneming boven Moskou gefilmd.
Op het alternatieve internet speculeerden sommigen dat het apparaat in werkelijkheid een grote 'Stargate' is,
een portaal waarmee andere dimensies kunnen worden geopend, en de spiraal het zichtbare resultaat
daarvan. De Russen zeiden later dat het verschijnsel het gevolg was van een mislukte raketlancering.
God van vernietiging
Volgens de CERN wetenschappers wordt de collider uitsluitend gebruikt voor ongevaarlijke en puur
wetenschappelijke experimenten. Niettemin is het merkwaardig dat voor het hoofdgebouw van de
organisatie een beeld van de Hindoegod Shiva werd opgesteld - niet alleen de god van de tijd, maar ook van
vernietiging en transformatie. Vooralsnog is de LHC echter niet de ‘doomsday machine’ gebleken die het
volgens complotfanaten is.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Zorgen-en-speculaties-over-AWAKE-experimentdeeltjesversneller-CERN
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Miljardenclaim tegen Facebook vanwege hulp aan islamitische terreurgroepen
Facebook verheerlijkt zwart geweld tegen blanken – Steeds meer conservatieve, anti-immigratie en antiislam pagina’s door Facebook verwijderd
Multimiljardair Mark Zuckerberg laat zijn Facebook steeds
duidelijker in dienst van het extreemlinkse globalistische kamp
werken.
Familie en nabestaanden van Israëlische Amerikanen die
werden vermoord door Arabische terroristen hebben Facebook
aangeklaagd voor het weigeren te verwijderen van islamitische
haatsites, en hulp aan het verspreiden van de radicale islam. Het
door de extreemlinkse globalist-miljardair Mark Zuckerberg
geleide Facebook is de laatste tijd onder vuur komen te liggen
omdat het op almaar opzichtigere wijze rechtse, conservatieve,
anti-islam, anti-immigratie en pro-Donald Trump pagina’s offline haalt, maar moordoproepen tegen blanken
door racistische organisaties zoals BlackLivesMatter, alsmede ook pagina’s van moslims die oproepen tot de
gewelddadige jihad om de Sharia over de wereld af te dwingen, gewoon online laat staan.
De rechtszaak is aangespannen door het advocatenkantoor Shurat Hadin, dat vijf families vertegenwoordigt.
Een van de dodelijke slachtoffers is het baby’tje van de familie Braun, die in 2014 in Jeruzalem werd
vermoord door een Palestijnse Hamas terrorist.
Facebook biedt bewust ruimte aan islamitische terreurgroepen
Shurat Hadin eist een bedrag van $ 1 miljard schadevergoeding van Facebook –de grootste claim tegen het
bedrijf ooit-, omdat het willens en wetens islamitische terreurgroepen zoals Hamas de ruimte geeft om antiIsraëlische haatpropaganda te verspreiden. De Anti-Terrorism Act (ATA) uit 1992 verbiedt alle Amerikaanse
bedrijven om ook maar enige hulp te bieden aan terreurorganisaties.
Hamas is door de VS officieel tot terreurorganisatie bestempeld, maar heeft desondanks diverse actieve
accounts bij Facebook, die worden gebruikt voor haatzaaien en ophitsen tot geweld en terreur tegen Israël.
Onlangs bleek dat Facebook ook pagina’s waarop radicale moslims en islamitische organisaties openlijk
verklaren de discriminerende en racistische Shariawetten aan de hele wereld te willen opleggen, weigert
offline te halen. In juni spande de familie van Nohemi Gonzalez, een 23 jarige student in Californië die vorig
jaar tijdens de ISIS aanslag in Parijs om het leven kwam, zowel Facebook, Twitter als Google aan voor het
verlenen van ‘materiële steun’ aan de moslimterroristen. Zoals verwacht werd de claim door de drie
globalistische bedrijven verworpen. Facebook beweerde voor de rechter alle terroristische inhoud altijd
onmiddellijk te verwijderen, wat al vaak een leugen is gebleken.
Mark Zuckerberg supporter van BlackLivesMatter
Na de moord op 5 agenten in Dallas vorige week door een lid van een racistische ‘black power’ organisatie,
hing Facebook bij zijn hoofdkwartier een enorm spandoek op met de tekst ‘BlackLivesMatter’. CEO Mark
Zuckerberg is al geruime tijd steunbetuiger van BLM, en heeft eerder diverse medewerkers gewaarschuwd
omdat die Donald Trumps uitspraak ‘All Lives Matter!’ herhaalden. BLM pagina’s waarop afbeeldingen zoals
bij ons artikel van 9 juni stonden –een blanke agent die de keel wordt doorgesneden- mochten gewoon
online blijven staan. (3)
Oud medewerkers: Wij moesten conservatieve sites onderdrukken
Eerder dit jaar klapten voormalige Facebook medewerkers uit de school, en verklaarden dat ze van hun
bazen instructies hadden om conservatieve en rechtse pagina’s en berichten te onderdrukken (8) of
zelfs offline te halen (4). Ook de meeste grote andere media in de VS bieden een gewillig platform aan BLM,
dat zwarten openlijk oproept om blanken te vermoorden en om politiebureaus op te blazen (2).
Kritiek op islam en immigratie geblokkeerd
Naar aanleiding van de terreuraanslag op een homoclub in Orlando door een radicale moslim, waarbij 49
mensen werden vermoord, schreef het gay magazine Gaystream een kritisch stuk over de islam op zijn
Facebookpagina. Ook deze pagina werd om die reden geblokkeerd. In het artikel werd onder andere
gewezen op een imam in Orlando, die al tijden ongestoord mag preken dat alle homo’s de doodstraf
verdienen (5), en dat terwijl christelijke dominees die hetzelfde zeggen, onmiddellijk door de autoriteiten
worden vervolgd. Ook pagina’s waar kritisch naar de moslim migranteninvasie wordt gekeken, worden door
Facebook aangepakt. Een Duitse pagina die alle geregistreerde misdaden door islamitische migranten
verzamelde en op een kaart markeerde, werd ‘shadowbanned’, dat is op zo onopvallend mogelijk wijze voor
de internetter ontoegankelijk gemaakt (6). De pagina van de Duitse bestseller auteur Udo Ulfkotte,
voormalige hoofdredacteur bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung, werd recent geblokkeerd, pal nadat zijn
laatste boek ‘Grenzenloos crimineel: Wat politiek en massamedia ons verzwijgen over de misdaden van
migranten’ was verschenen.
Ulfkottes reactie: ‘Het treft niet alleen mij. Bij Facebook wordt systematisch alle niet-politiek correcte inhoud
verwijderd. Het gaat erom dat stemmen en stromingen die tegen de heersende elite zijn, niet worden
getolereerd.’ (7) En die ultralinkse elite is zoals u weet voor het gedwongen uitwissen van alle grenzen
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tussen landen, volken, economieën, culturen en religies, en daarom pro-massa immigratie, pro-islam, proEU en pro-VN.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) Breitbart, (6) Breitbart, (7) KOPP, (8) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Miljardenclaim-tegen-Facebook-vanwege-hulp-aan-islamitischeterreurgroepen

Edith Schippers voert Bilderberg instructies uit
Al veel nieuwe fenomenen passeerden de revu ook in dit land,
van uitgestelde koffie totcomplottheoretici en dan nu de verwarde
mensen. Edith Schippers voert de instructies die ze tijdens de
Bilderberg Conferentie in Kopenhagen in 2014 heeft gekregen
perfect uit. Waar we in Amerika voor Hillary Clinton de omschrijving
“evil” meestal gebruiken omdat dit haar ten voeten uit typeert, zo is
diezelfde term te gebruiken voor haar Nederlandse collega Edith
Schippers. Wat je meestal ziet met dit soort figuren is dat enkele
jaren nadat ze zijn ontboden op de jaarlijkse Bilderberg Conferentie
het duidelijk wordt welke instructies ze hebben meegekregen.
In het geval van Schippers is dat alles aanpakken wat in de verste verte met natuur te maken heeft, het op
alle fronten bevorderen van de farmaceutische industrie en ervoor zorgen dat dwarsliggers zonder enige
vorm van proces op medische gronden onschadelijk gemaakt kunnen worden.
Schippers bezocht in 2014 de Bilderberg Conferentie in Copenhagen en heeft nu in de praktijk gebracht wat
haar toen is opgedragen:
Verwarde mensen die door een psychische stoornis gevaarlijk kunnen zijn, mogen straks maximaal drie
dagen verplicht ter observatie worden opgenomen in een ggz-instelling. Zo krijgen experts tijd en ruimte om
vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen.
En dan komt de enorme adder onder het gras:
In het nieuwe voorstel zal niet langer de baas van een psychiatrische instelling een verzoek bij de rechter te
doen voor verplichte zorg, maar gaat die taak naar de officier van justitie. Een lakei van de meest corrupte
instantie in ons land die geen enkele medische kennis beschikt kan de rechter verzoeken tot verplichte
“zorg”
Vervolgens:
Zo kan de rechter iemand gaan opleggen om medicijnen te slikken.
Waar dit in de praktijk straks op neer komt, is dat ze werkelijk iedereen die ze willen van straat kunnen
plukken en voorlopig even een paar dagen ergens parkeren.
De officier van Justitie heeft even een onderonsje met de rechter en komt terug met een bevel waarbij het
slachtoffer verplicht “medicijnen” krijgt toegediend. Daarna wordt het gemakkelijk, want de “medicijnen” gaan
werken en de verwarde mens is meer verward dan ooit en dus maar gelukkig dat er is ingegrepen want
iedereen kan zien hoe verward deze mens is.
Het wordt echter nog veel erger:
Tot slot wordt de positie van familie en naasten van een verward persoon straks sterker. Zij kunnen
bijvoorbeeld de gemeente verplichten een aanvraag voor verplichte zorg naar de officier van justitie te
sturen. Ook kan de familie anoniem blijven en wordt hulp door een vertrouwenspersoon wettelijk vastgelegd.
En dan deze:
Met name in grotere steden zijn er regelmatig meldingen
over mensen die zeer verward gedrag vertonen, maar geen
acuut gevaar vormen.
Je kunt je van geen kwaad bewust zijn, je gewoon
bezighouden met je dagelijkse dingen en ineens gaat de
deurbel en staat er iemand in een witte jas op de stoep.
Wanneer bovenstaand wetsvoorstel wordt aangenomen, is
er niemand meer veilig.
De enige optie die dan nog overblijft, is om heel snel te
vertrekken uit dit land of hopen dat er voor die tijd een
revolutie uitbreekt omdat de slapende bevolking eindelijk
eens wakker wordt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10868:edith-schippers-voertbilderberg-instructies-uit&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Bekeringsverhaal van Nathanael Flock, een voormalige homoseksueel
DOOR CRUSADER OP 11/07/2016)
We willen even dit mooi bekeringsverhaal meegeven van
een homoseksueel die zich bekeerde en terug
heteroseksueel werd. Uiteindelijk is hij getrouwd en heeft hij
nu twee kinderen. Dit om nogmaals aan te tonen dat
homoseksualiteit niet permanent is, en door Jezus kan
‘genezen’ worden.
In een interview met CBN vertelt Nathanael Flock, die thuis
christelijk was opgevoed, over zijn vorig leven als
homoseksueel, en zijn bekering in 2004. Hij vertelt: “Toen ik
in de 6de graad zat (5e en 6e middelbaar, in de VS), begon ik homoseksuele gevoelens te krijgen en begon
ik de veroordeling en de schaamte te voelen zonder dat ik iets zei. Het wordt zo begrepen in de kerk dat het
niet aanvaardbaar is. Het is niet goed, het is niet juist.” Nathanael hield zijn gevoelens verborgen. Hij begon
online naar andere mensen te zoeken. Het was een veilige plaats, omdat niemand hem echt kende of wist
hoe hij eruit zag.
Dan, een tijd later, begon hij het te vertellen aan de mensen die het dichts om hem heen stonden. Hij
vertelde het aan zijn moeder door haar mee te nemen naar een homorestaurant. “Ze was redelijk geschokt.
Ik zei: ‘Ik wilde gewoon dat je naar hier zo komen omdat ik je wilde vertellen dat ik homo ben. Dit is wie ik
ben, en dit is één van mijn favoriete restaurants, laten we eten!'” Gedurende de volgende drie jaar werd
Nathanael betrokken bij de ‘Gay Pride beweging’ en de ‘dance music’.
Hij werd thuis christelijk opgevoed, maar de kerk “had hem niet bevredigd”. Hij vertelt: “Ik voelde al deze
nieuwe gevoelens, en ik wist niet hoe daarop te antwoorden. Zodus, door anders te gaan doen verdwenen
deze overtuigingen in een hoekje. Dit spannend nieuw leven, dat aanvoelde als wie ik echt was, nam nu het
voortouw.”
Nathanael werd een populaire DJ voor clubs en feestjes. Hij begon ook drugs te gebruiken. Al gauw konden
zijn DJ optredens zijn drugsverslaving niet meer ondersteunen. Vervolgens begon hij zich te verkopen als
mannelijke prostituee, om meer geld te verdienen. “Het was niet iets dat ik wilde. Mannen kwamen naar me
toe en boden me geld aan. Ze boden mij een vette cheque aan. Ik zou een idioot geweest zijn om het niet
aan te nemen. In mijn opzicht was het geen prostitutie. Het was gewoon wat extra geld verdienen en plezier
maken terwijl ik het deed. Op dat moment zag ik het als mijzelf verkopen. Ik verdiende gewoon geld voor het
doen van iets dat ik graag deed.”
Hij schat dat hij ruim 200 ‘partners’ heeft gehad. Hij ging naar het park waar hij veel van zijn‘cruising‘ deed,
het zoeken naar willekeurige sekspartners. “Ik rolschaatste hier op en af om te kijken voor mannen die ook
aan het rondkijken waren. Zelfs getrouwde mannen namen hier hun lunchpauze en keken voor iemand.”
Na jaren van drugs en feesten, verloor de spanning van de club zijn luister. “Iedereen probeerde zich
gelukkig voor te doen, omdat ze allemaal gevangen waren in deze cirkel. Ze voelen dat ze er niet uit
geraken, dus moeten we onszelf gelukkig maken om dat te compenseren. Ik ontdekte net dat de meeste
mannen gewoon van ‘lover’ naar ‘lover’ zouden gaan, gewoon omdat ze zoeken naar die ene man die hen
compleet zou maken.”
Nathanael voelde dat God hem daarvan probeerde weg te trekken, maar zijn levensstijl had een dodelijke
greep op hem. Hij treurde en had spanningen in zijn hart, omdat hij wist dat God hem terug riep. Zodus ging
hij met momenten in celibaat leven, maar eens dat hij die belofte had gemaakt, waren er mannen op zijn
deur aan het kloppen. Dat waren volgens hem de laagste momenten, waar hij “zichzelf letterlijk in slaap
weende” en “iedere nacht nachtmerries had.” “Ik was verslaafd aan de drugs. Ik was verslaafd aan de seks.
Ik kon niet uit deze cyclus geraken.”
Op een nacht had Nathanael een droom. Hij verdronk terwijl een gigantische slang zich rond zijn lichaam
had gewonden. Maar in de verte zag hij een wand met een kruis. “Zolang ik mijn ogen op dat kruis hield, kon
ik er geraken. En uiteindelijk raakte ik het aan, en van zodra ik dat deed, herinnerde ik mij dat er een God is.
Ik kan bidden tot Hem. En zodra ik zei: ‘Jezus, red mij!’, verdween het water en de slang. Toen ik
wakker werd, was het alsof de ‘schellen’ van mijn ogen waren afgevallen. Zoals een sluier die was
opgeheven. Ik zag de wereld nu op de juiste manier. En die morgen was Gods stem zo luid en duidelijk,
en Hij zei: ‘Je moet de man verlaten met wie je bent. Bel je ouders, bekeer je en vertel hen alles. Keer terug
naar daar. Ga terug naar hun kerk.'” Hij weende en schreef alles neer, want hij hoorde Zijn stem zo duidelijk.
Nathanael vroeg Jezus om hem te vergeven en hem te redden. Hij keerde terug naar huis, naar zijn ouders,
en begon daar de kerkdiensten bij te wonen, en te groeien in zijn relatie met God. Hij verliet de drugs, maar
zijn homoseksuele gevoelens gingen niet weg.
“Ik herinner me dat de voorganger vertelde over God volgen en dat het van je vereist dat je sommige dingen
achterwege laat. Je moet blijven voortbewegen als je God wil volgen. Ik voelde dat de Heer dit zo hard in
mijn hart drukte: “Je moet homoseksualiteit verlaten! Je moet het verwerpen!” Zodus bad hij een “eng”
gebed die nacht. Het was volgens hem één van de engste gebeden die hij ooit had gebeden, en hij gaf zich
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over aan de Heer en zei: “Ik wil wat U wilt voor mij, en als met een vrouw zijn het beste is voor mij
volgens U, dan zeg ik ja daartegen. Ik verwerp en neem afstand van mijn instemming met dit als wie
ik ben. Ik wil wat U wilt dat ik ben.” Nog geen week later begon zijn hart zich al om te keren. “Ineens wilde
ik een vrouw, en wilde ik kinderen. Het brandde in mij voor vijf maanden. Het was alles waar ik aan
kon denken!”
Dan leerde hij in de kerk een meisje kennen, een zekere Tiffany, en hij vroeg haar uit. God gaf hem een
prachtige dag, en toen vroeg hij haar of ze hetzelfde voelde, en als ze verder konden gaan dan enkel maar
vrienden. Ze hadden zeven maanden een verkering en ze spaarden hun eerste kus voor op de trouwdag.
Nathanael Flock en zijn vrouw.
“Als je mij vijf jaar geleden zou verteld hebben waar ik nu
ben, zou ik gelachen hebben. Maar ik ben getrouwd, en er is
een baby onderweg. Ik ben voltijds zendeling in een
gebedshuis, en ik heb een prachtige gemeenschap. Ik
zou niet meer kunnen vragen. De Heer trok me weg met
Zijn liefde en toonde dat Hij iemand was die ik kon
vertrouwen en kon volgen. Hij wachtte op mijn, en liet me
niet gaan. Hij bleef maar de hand uitreiken naar mij, en op
mij wachten totdat ik terug naar Hem zou gaan. Ik ben het
meest dankbaar voor Zijn geduld met mij, en Zijn
barmhartigheid”, aldus nog een zichtbaar ontroerde
Nathanael. Nathanael Flock heeft 7 jaar gespendeerd als voltijdse medewerker in een 24/7 House of Prayer
apostolaat, en nu woont hij met zijn vrouw en twee dochters in Atlanta. Hij blijft schrijven, spreken en
gebedsbijeenkomsten leiden.
Bron: Youtube
https://restkerk.net/2016/07/11/bekeringsverhaal-van-nathanael-flock-een-voormalige-homoseksueel/

Europees banksysteem is een beerput van ongeziene proporties
William White spreekt harde taal over de huidige financiële
crisis. White was ooit actief in het ‘management committee’ van
de BIS. De BIS regelt financiële transacties tussen centrale
banken. Het wordt wel eens de centrale bank der centrale
banken genoemd. En als zo’n hooggeplaatst persoon donkere
wolken ziet, kan je je maar beter voorbereiden.
De Bank of International Settlements is misschien minder bekend,
maar is net zo belangrijk als het IMF en de WereldBank. Volgens
William White is de huidige situatie van het globale financiële systeem zorgwekkend te noemen, het is
gevaarlijk onstabiel.
De situatie zou zelfs erger zijn dan in 2007 omdat de centrale banken amper nog ammunitie hebben om
een volgende crisis het hoofd te bieden. Zo zei White:
Deze situatie is erger dan in 2007, bij de volgende crisis zal duidelijk worden dat veel schulden nooit meer
terugbetaald zullen worden.
White suggereerde ook dat het Europese banksysteem opnieuw gekapitaliseerd zal worden op een
schaal die vandaag ondenkbaar is. En door de nieuwe wetgeving rond bail-ins zal een groot deel van de
deposito’s aangesproken worden om het bloeden te stelpen.
En William White is niet alleen. Michael Bury sprak recent ook over de “absurde” hoeveelheid schulden die
er zijn. Bury verdiende bijna een decennium geleden $100 miljoen door de huizencrisis in de Verenigde
Staten aan te zien komen. Volgens Michael Bury heeft de balans van de Federal Reserve een hefboom
van 100:1.
Misschien heeft de wereld écht zijn limieten bereikt
De financiële markten verkeren als in paniekmodus sinds het begin van het jaar. Aandelenmarkten en
grondstoffen schieten naar beneden. Wanneer de markten al op dergelijke manier reageren bij de eerste
indicatie van een crisis, kan je je al voorstellen wat een echte crisis teweeg zal brengen.
Misschien dat de wereld er stilaan achter komt dat men geen blijvende welvaart kan creëren op basis van
meer schulden, meer belastingen en geld printen. Misschien heeft de wereld écht zijn limiet bereikt, aldus
sovereignman.
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Sommige mensen beginnen overstuur te raken door Mandela-effect (video)
Wat de reden is voor de enorme toename aan Mandela effect
ervaringen is niet duidelijk, alhoewel CERN op een merkwaardige
manier in het oog springt.
Er zijn op dit moment mensen die compleet van slag zijn omdat de
wereld die ze zich herinneren anders is dan wat informatie hen in
hun huidige realiteit vertelt. Voor hen die nog niet weten of vergeten
zijn wat het Mandela effect inhoudt:
Er zijn mensen die zweren dat de zon in een andere positie staat
en er zijn eveneens mensen die zeggen dat de landkaarten anders
zijn dan ze zich herinneren van vroeger of zij die zeker weten dat er
een brug was op een bepaalde plek die er niet blijkt te zijn.
Bij alles wat we doen en bij alles wat wij evalueren, gaan we er eigenlijk altijd van uit dat er maar één wereld
is.
Hoe zit het echter als we misschien gelijktijdig ook in een andere wereld leven? Of, even tijdelijk in een
andere wereld verblijven of dat er een bepaalde groep op weg is naar een andere wereld of dimensie?
Dat is een theorie die naar voren komt wanneer we kijken naar het zogenaamde Mandela effect. De naam
hiervoor is ontstaan doordat een dame met de naam Fiona Broome eigenlijk tot de ontdekking kwam dat er
mensen zijn die herinneringen hebben aan dingen die niet echt zijn gebeurd.
Hoe zij dit ontdekte, was omdat er een groep mensen is die als herinnering heeft dat de Zuid Afrikaanse
leider Nelson Mandela ergens in de jaren tachtig is overleden. Echter, in (onze) werkelijkheid is hij overleden
in 2013.
Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die zich herinneren dat de man in China die in juni 1989 op het bekende
Plein van de Hemelse Vrede in Peking de tanks tegenhield, werd platgereden door deze militaire voertuigen.
In (onze) werkelijkheid is dat niet gebeurd en kwam de man er heelhuids vanaf.
Het lijkt erop dat dit fenomeen wordt veroorzaakt door iets waar wij al langere tijd over schrijven en dat is dat
er als het ware scheuren zijn ontstaan tussen de verschillende dimensies.
Hieronder een video van een man die Jacob Israël heet.
En Jacob is compleet van slag. Hij is een normale nuchtere man, bovendien gelovig, dus niet iemand die
zich snel van de wijs laat brengen door allerlei wispelturige zaken.
In de video zie je een hele emotionele Jacob die het gewoon eigenlijk niet meer weet. Bovendien weet hij dat
hij niet alleen staat in dat wat hij ervaart, maar dat er inmiddels duizenden, misschien wel miljoenen mensen
zijn die vergelijkbare ervaringen hebben.
Je ziet in de video hieronder een opsomming van Jacob van alle dingen die hij zich anders herinnert dan dat
de huidige informatie op internet of in boeken hem vertelt.
Zo noemt hij als voorbeeld dat nu overal wordt gesproken over de film "Interview with a vampire". Tot zelfs
de Oscar uitreiking aan toe, terwijl de officiële naam van de film "Interview with THE Vampire" is. Ook wij
herinneren ons A in plaats van THE.
Bij de Oscars wordt gezegd dat een beroemde uitdrukking uit de film Forest Gump is: "Life IS a box of
chocolates", terwijl in de film duidelijk wordt gezegd "Life WAS a box of chocolates". Ook wij herinneren ons
IS in plaats van WAS.
Zo zijn er ontelbaar veel mensen die zich het Volkswagen Logo herinneren zonder een streepje tussen de V
en W. En ook hier herinneren wij ons het logo zonder horizontaal streepje en niet mét.
De video staat vol met dergelijke voorbeelden van dingen die voor Jacob en een vele anderen compleet
anders zijn dan klaarblijkelijk het geval is in onze/deze wereld of dimensie.
Want, het begint er toch steeds meer op te lijken dat we hier te maken hebben met dimensies.
En als we over dimensies praten, komen we eigenlijk automatisch bij CERN terecht. Wij hebben inmiddels
alvele artikelen geschreven over dit instituut en alle illustere zaken die zich daar waarschijnlijk afspelen.
Voordat we naar de video van Jacob gaan eerst een korte video van iemand die een vreemde scene in de
CERN promotiefilm uit het najaar van 2014 uitlegt.
Een video waarin een scene voorkomt van een oudere man met een paar opvallende namen.
https://youtu.be/oMwacCZUAy4
Is deze scene een boodschap van CERN om ons te laten weten dat ze erin geslaagd zijn om andere
dimensies te bereiken door middel van hun experimenten en dat wij de mensen dit zullen ervaren door iets
wat wij het Mandela effect noemen?
Het zou natuurlijk ook bedoeld kunnen zijn als grap, want het Mandela effect als zodanig is al vanaf 2010
bekend.
De “ontdekking” van het Mandela effect en de toename daarvan houdt ook wel enigszins gelijke tred met de
ontwikkelingen bij CERN. Iedere keer komen ze een stapje verder richting hun doel en naarmate dat
gebeurt, neemt het aantal vreemde ervaringen bij mensen toe.
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Een andere theoretische mogelijkheid zou misschien ook nog kunnen zijn dat de ascentie of de opname
gedeeltelijk is begonnen. Dat mensen steeds een stukje verder naar hun nieuwe dimensie gaan.
Wij weten de antwoorden niet, maar weten wel dat er een aantal mensen, zoals Jacob in onderstaande
video, eveneens overstuur zijn door wat ze meemaken.
Wij willen dan ook iedereen adviseren om de hiernavolgende video te bekijken en erover te praten met
mensen in je omgeving. Wij zijn ook benieuwd naar ervaringen van mensen op dit gebied. Als je dus dingen
herkent, mail ons! https://youtu.be/iw-YiEnHJ4s
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10877:sommige-mensen-beginnenoverstuur-te-raken-door-mandela-effect&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Een kernoorlog. Nu het nog kan.
Amerika begon haar bestaan met het uitroeien van 20 miljoen indianen.
Daarna hebben ze Zuid Amerika (economisch) gekoloniseerd.
Toen Hitler verdreven moest worden hebben ze dat door de Russen
laten doen. Die versloegen 228 Duitse divisies, de Amerikanen,
geholpen door de rest van de wereld versloegen 58 divisies.
Toen de Russen de Duitsers op de knieën hadden, kwamen de
Amerikanen snel om West Europa (het rijke, geïndustrialiseerde deel) in
te palmen.
Tevoren werd op Yalta afgesproken dat Rusland het Oostelijke deel als
'invloedssfeer' zou behouden. Niet de rijke landen dus, maar de arme
landen. Niet als oorlogsbuit maar als buffer tegen de aanvallen die
steeds vanuit het Westen kwamen, en die Rusland al zeer veel puin en
bloed hadden bezorgd.
Het IJzeren Gordijn waartoe op Yalta was besloten werd later gebruikt om Het Westen bang te maken voor
de Russen, en zo een wapenwedloop op gang te brengen. Zo kon Amerika een geweldig leger opbouwen
waarmee het de rest van de wereld zijn wil kon opleggen.
Af en toe werd er een landje als Vietnam met zijn kop tegen de muur geslagen (zoals top Neocon Michael
Ledeen het onder woorden brengt) om iedereen te laten zien wie de baas is.
De strategie van Amerika is tweeledig: de enorme soft Power wordt gebruikt om iedereen zand in de ogen te
strooien: Wij willen overal vrijheid en Democratie brengen. We willen een gelukkige wereld zonder dictators.
Dat is wat ze roepen.
Wat ze doen is dat ze in 55 landen de regering hebben willen verdrijven. Dat lukte 33 keer . En dat ze in 33
landen bommen gooiden. Dit zijn de cijfers van na WO2.
Toen de USSR machteloos werd verschenen er Rapporten in de VS die stelden:
- Rusland mag nooit meer op krabbelen.
- Amerika moet nog 100 jaar de enige baas over de wereld zijn.
- We zullen alleen nog op 'Ongebruikelijke Wijze' oorlog voeren: we maken anderen zo gek dat die voor ons
onze vijanden vernietigen. (War by proxy).
In bijna alle landen ter wereld hebben ze hun eigen mannetjes zitten, en in bijna àlle redacties van àlle
media vindt al decennia lang selectie plaats: wie tegen de stroom in gaat wordt eruit gegooid. Alleen de
verraders die weten hoe de hazen lopen (of te naief zijn om de waarheid te zien) maken carrière. Volgens
Israel Shamir gaat het op universiteiten niet anders. Ik kan dat bevestigen.
En dan staan we nu op een kritisch punt.
Want Rusland is onder Putin ongemerkt opgekrabbeld.
En het wil zich niet terug in de goot laten drukken.
Het is voor de Amerikanen er op of eer onder: laten ze Rusland en China gewoon door ontwikkelen, dan zijn
ze verloren.
Ze moeten dus die kernoorlog tegen Rusland wel zien te krijgen. Nu, nu het nog kan.
Daarmee zijn ze nu volop bezig.
Ze schilderen Rusland als agressor af en plaatsen ondertussen 'verdedigingsbases' langs de Russische
grens. Maar in die verdedigings-bases kan men ongezien ook aanvallende raketten plaatsen. Dan staat
Rusland schaakmat: compleet verslagen.
De Russen moeten dus iets doen. En wel nu. Nu het nog kan.
En de Amerikanen zullen dat beantwoorden met een nucleaire aanval op Rusland.
Lees Paul Craig Roberts : Are You Planning Your Retirement? Forget About It. You Won’t Survive To
Experience It.
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Het gros van de bevolking lijdt aan cognitieve dissonantie (video)
Wakkere mensen vragen zich dikwijls af hoe het komt dat anderen
zich van hen afkeren als ze proberen belangrijke zaken te delen.
Er is een verklaring voor die ook duidelijk maakt waarom men bij de
Europese Commissie met de meest waanzinnige besluiten weg
komt en niemand ze ophangt aan lantaarnpalen. Mensen die wakker
zijn, zien wat er gebeurt en in de gaten hebben hoe ze aan alle
kanten worden voorgelogen, hebben het vaak niet gemakkelijk.
De reden is omdat ze graag van de daken willen schreeuwen wat ze
hebben ontdekt, maar al snel tot de conclusie moeten komen dat ze
dit niet in dank wordt afgenomen.
Navolgend een klein stukje uit een email die wij onlangs ontvingen (dank!):
Mensen om me heen worden moe van me...luisteren niet. Het gaat ze toch goed? Niks aan de hand hoor.
Natuurlijk worden politie agenten overhoop geschoten ..logisch toch..yeah right.
De reden dat dit allemaal gebeurt is omdat het merendeel van de bevolking lijdt aan wat men
noemt cognitieve dissonantie:
Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het
kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat
strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.
In de korte video hierna gaat James Corbett wat dieper in op
het fenomeen cognitieve dissonantie. Ook in die video zie je
vrouw die zegt dat het voelde alsof ze één van haar ouders
had verloren toen ze merkte dat de overheid niet het lieve
aardige instituut is dat altijd voor haar zal zorgen.
https://youtu.be/do6o57N_SVA
Cognitieve dissonantie van het merendeel van de bevolking
is ook de enige verklaring voor het feit dat ze toelaten dat
een clubje gangsters in Brussel de duimschroeven voor de
bevolking steeds verder aandraait.
Iets wat normaal functionerende mensen nooit zouden
accepteren.
Een paar gebeurtenissen van de afgelopen week vanuit het
gedrocht Europese Unie. Dingen, die zo krankzinnig zijn dat ieder normaal mens er hard om zou lachen.
Maar, het is geen grap, het is wet binnenkort, want men heeft daar het volgende goedgekeurd.
Vroeger moest men bewijzen dat iemand schuldig is aan dingen zoals belastingontduiking, zo meteen
moeten individuen en bedrijven aantonen dat ze niet schuldig zijn aan deze feiten.
Dit betekent dat de overheid jou kan aanslaan voor ieder willekeurig bedrag aan belasting, omdat ze denken,
omdat ze vermoeden, of zomaar omdat ze het willen (niet omdat het moet, maar omdat het kan). Ze hoeven
dat niet uit te leggen aan een rechter, jij bent degene die dat moet doen, want jij bent degene die moet
kunnen aantonen dat het niet terecht is. En kan je dat niet, wat heel vaak het geval zal zijn, dan zullen ze jou
financieel slopen.
Verder hebben ze nog een aantal zaken aangenomen die er nu heel snel voor zullen zorgen dat de
wereldregering volledig operationeel wordt.
1. Bewijslast omgedraaid moet worden: Vanaf nu moeten bedrijven en burgers bewijzen dat ze niét
frauderen, in plaats van dat de overheid moet bewijzen dat zij wél frauderen. Een beginsel uit de
jurisprudentie wordt hier dus op zijn kop gezet.
2. Niet alleen belastingontduiking wordt illegaal, maar ook belastingoptimalisatie, dus ontwijking, wordt vanaf
nu als illegaal beschouwd. Voorheen was dit niet strafbaar.
3. Er moet een mondiaal register komen met alle inkomsten van alle personen, bedrijven en entiteiten.
4. De Verenigde Naties moeten extra middelen krijgen om een comité op te richten om belastingontwijking
en -ontduiking aan te pakken.
Het zal niemand verbazen dat alle leden van de partij van de Nederlandse Landverrader Pechtold hebben
vóór gestemd. Dit zijn het soort dingen waarvoor Pechtold mocht komen opdraven bij de Bilderberg
Conferentie: zoveel mogelijk mensen zo gek krijgen dat ze ongezien met alles instemmen wat er uit Nazi
Brussel komt. Oliver Hardy, alias Timmerfrans, alias Frans Timmermans slooft zich ook weer als een gek uit
voor zijn meesters en kraamt er weer de nodige onzin uit:
De Europese Commissie wil de mogelijkheden om anoniem te betalen aanpakken door strengere regels
voor het gebruik van digitale valuta zoals bitcoin en anonieme prepaid betaalkaarten voor te stellen. Als het
aan de Europese Commissie ligt gaat er strengere wetgeving voor online platformen gelden waar bitcoins en
andere digitale valuta worden verhandeld.
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"Het voorstel zal nationale autoriteiten helpen om de mensen op te sporen die hun financiën verbergen om
misdrijven zoals terrorisme te plegen", zegt vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.
"Lidstaten kunnen straks belangrijke informatie delen over wie de eigenaar
van bedrijven is, wie erin online valuta handelt en wie er
prepaidbetaalkaarten gebruikt."
Probeer mensen in je omgeving uit te leggen wat cognitieve dissonantie
betekent en dat ze zich misschien even niet al te prettig zullen voelen als
ze onder ogen moeten zien dat de wereld waarin ze altijd hebben geloofd
een complete illusie is. Een klein nadeel dat ruimschoots wordt vergoed
als je eenmaal hebt geaccepteerd dat je wordt voorgelogen en bedrogen.
Een wereld waar bolronde huichelende psychopathische liegende
fantasten zoals Timmerfrans een podium krijgen om zo snel mogelijk de
bevolking honderd procent slaaf te maken.
Een fantast die werkelijk denkt dat hij ooit een beloning zal krijgen.
Nu ja, misschien ook wel, maar niet de beloning die hij in gedachten heeft.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10870:het-gros-van-de-bevolking-lijdtaan-cognitieve-dissonantie&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Lezersbrief BDS: ‘wel mogelijk schadelijke straling door tolbakjes slimme kilometerheffing
In een magazine van vakbond ABVV stelt arbeidsgeneesheer dr.
Maurits De Ridder van de van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat er geen
probleem zou zijn metde straling van de ‘On Board Units’
(tolbakjes) die in vrachtwagens werden geplaatst voor de
‘slimme’ kilometerheffing. Wij zijn het daar niet mee eens en
stuurden volgende lezersbrief naar ABVV:
“In De Nieuwe Werker van 24 juni 2016 is te lezen dat er toch
geen probleem zou zijn met de straling van de On Board Units die
in
vrachtwagens
werden
geplaatst
voor
de
slimme
kilometerheffing. Dat beweert althans dokter Maurits De Ridder
van de FOD WASO. Heeft hij de klachten van de chauffeurs
onderzocht? Zijn er fysiologische en klinische onderzoeken gebeurd voor- en tijdens de blootstelling aan de
straling in de vrachtwagen? Neen, dr. De Ridder baseert zich eenvoudigweg op het argument dat de
uitgezonden straling onder de huidige blootstellingsnormen blijft. Wat hij er niet bij vertelt is dat deze normen
al 15 jaar zwaar onder vuur liggen en volgens een grote groep wetenschappers geen enkele bescherming
bieden.
De normen zijn namelijk enkel gebaseerd op kortetermijneffecten(blootstelling van enkele minuten) en
bieden geen enkele bescherming voor langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze gaan
er ook van uit dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming van het weefsel, een
veronderstelling die reeds lang achterhaald is gebleken. De neurologische klachten die de
vrachtwagenchauffeurs rapporteren door de OBU zijn wel degelijk heel plausibel; ze komen overeen met de
klachten die mensen wereldwijd ondervinden door blootstelling aan draadloze technologie (hoofdpijn staat
bovenaan de lijst) en met de vele studies die deze effecten bevestigen.
In 2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) deze straling officieel als potentieel
kankerverwekkend en een recente studie van de Amerikaanse overheid (de NTP-studie) brengt het definitief
bewijs van het kankerverwekkend effect zeer dichtbij. Wij vinden het discours van dr. De Ridder daarom
misleidend eenzijdig en onverantwoord. Het steekt schril af tegen dewaarschuwingen van verschillende
internationale instanties zoals het Europees Milieuagentschap, de Raad van Europa en de oproep vorig
jaar van 220 wetenschappers aan de Verenigde Naties voor strengere normen en dringende maatregelen
tegen de steeds toenemende stralingsblootstelling van de bevolking (emfscientist.org).
Een verplichte blootstelling op het werk aan een technologie waarvan de risico’s steeds duidelijker naar voor
komen uit wetenschappelijk onderzoek, is wel degelijk een zeer grote reden tot bezorgdheid.
Meer nog, het gedrag van vrachtwagenchauffeurs heeft een grote impact op de veiligheid van andere
weggebruikers. Zelfs de minste indicatie dat de OBU’s het neurologisch en cognitief functioneren
beïnvloeden, en die indicaties zìjn er, zou voldoende moeten zijn om onmiddellijk in te grijpen en te zoeken
naar technologische alternatieven met minder of idealiter geen stralingsblootstelling.”
http://www.beperkdestraling.org/1218-lezersbrief-bds-wel-mogelijk-schadelijke-straling-door-tolbakjesslimme-kilometerheffing
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Europa op de rand van een burgeroorlog
Posted on juli 12, 2016 by Rommel
Onder de oppervlakte kookt het. Wat op het eerste gezicht
lijkt op een stabiele welvarende samenleving is in feite een
kruitvat. Een groeiend deel van de Europeanen –
benadeelden, verlaten en buiten spel gezet – is op weg om
op te staan tegen de zelfverkozen elites.
Het voormalige hoofd van de Britse militaire inlichtingendienst, MI6, waarschuwde in mei voor een
“populistische opstand” als niet de “vluchteling crisis” wordt opgelost. De Duitse bondskanselier, Angela
Merkel, waarschuwde in oktober vorig jaar dat een groeiend deel van de Duitse middenklasse
geradicaliseerd is, en nu zegt het hoofd van de Franse geheime dienst, Patrick Calvar:
“We staan op de rand van een burgeroorlog.”
En verder: “Ik denk dat dit conflict zal plaatsvinden.”
Volgens Calvar zou een volgende terroristische aanslag of massale wreedheden zoals we zagen in Keulen
de vonk kunnen zijn die dit in gang zet.
De EU heeft hier zich allang op voorbereid. Reeds in 2006 creëerden ze de Europese Gendarmerie Force
(EUROGENDFOR), een gemilitariseerde politie die klaar staat om ingezet te worden als dat nodig is, en we
kunnen niet onderschatten dat bij de recente Bilderberg bijeenkomst gesproken is over de “precariaat en de
middenklasse,” twee groepen die in het bijzonder zorgwekkend zijn voor de elites om te hanteren.
Sinds de Brexit is de kloof tussen het volk en de zelfgekozen elites nog nooit zo duidelijk geweest. De
democratie waar men eerder zichzelf voor op de borst sloeg wordt nu uitgerangeerd, volledig. Democratie is,
zoals we hebben geleerd, het beste wat ons is overkomen, waar het volk een stem krijgt via verkiezingen,
wordt nu door de gevestigde media vervloekt. De columnisten van de links-liberale dagbladen in Zweden
wijzen hun lezers erop dat Adolf Hitler ook van referendums hield, en “wijsheid punten krijgt als u in de
toekomst bang bent voor het concept referendum”.
Het gevoel is wederzijds in Europa. De elites zeggen dat ze zich moeten beschermen tegen het volk, terwijl
het volk langzaam op weg is naar een punt waar men zal proberen de elites te elimineren. We zagen het in
Duitsland toen minister van Justitie Heiko Maas op een 1 mei bijeenkomst in de stad Zwickau gedwongen
werd te vluchten en de president Joachim Gauckuit Sebnitz.
Wat iedereen moet begrijpen is dat eigen wensdenken niet de werkelijkheid verandert. De EU maakt zich
klaar om luidruchtige dissidenten het zwijgen op te leggen. Het meest recente voorbeeld komt uit
Duitsland, waar een man en vrouw zijn veroordeeld tot geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraf
omdat ze een Facebookgroep hadden opgericht waar men kritisch was over het politieke beleid. Alle
weerstand moet het zwijgen worden opgelegd, wat steeds duidelijker gaat worden. Maar als er iets is wat de
geschiedenis ons geleerd heeft is dat er naast de velen die bang zijn en zwijgen, er altijd genoeg zijn die dat
niet doen. Wij patriotten hebben voor deze ontwikkeling al jarenlang gewaarschuwd, maar weinigen hebben
geluisterd. Nu klopt het op de deur en dringt als ongenode gast naar binnen. Ik denk niet dat het de
meest benadeelde en verlate Europeanen zullen zijn die het op gang gaan brengen. In plaats daarvan zullen
ze worden gedwongen zich te verdedigen tegen buitenaardse hordes die hen terroriseren en een systeem
die dit toelaat. De tekenen zijn duidelijk zichtbaar.
Dit is de werkelijkheid, of je het nu leuk vindt of niet.
https://www.motgift.nu/2016/07/12/europa-pa-randen-till-inbordeskrig/
https://fenixx.org/2016/07/12/europa-op-de-rand-van-een-burgeroorlog/

Gebied NAVO in Europa bijna exact gelijk aan Hitler-Duitsland in 1944
Posted on juli 10, 2016 by Fubar
En we weten hoe dat afliep …
Gorbatsjov: ‘NAVO is escalatie van koude naar hete
oorlog aan het voorbereiden’
Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie,
haalt fors uit naar de NAVO. Volgens hem is het Westen
gestart met ‘het voorbereiden van de escalatie van de Koude
Oorlog naar een hete oorlog’.
Op de NAVO-top in Warschau werd de installatie beklonken van vier nieuwe multinationale bataljons in de
Baltische staten en Polen. Samen met een reeks eerdere ingrepen moeten die Oost-Europa geruststellen en
een duidelijk signaal uitsturen naar Moskou, na de annexatie van de Krim en de Russische steun aan de
separatisten in Oekraïne. Knack >>
De EU/NAVO is uit op Ostraum. Anders valt de begerige blik op Oekraïne niet te verklaren.
Het linker kaartje is Hitler-Duitsland in 1944, het rechter kaartje is de huidige NAVO in Europa:
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Italië: omvallende banken, een anti-EU referendum, en nu ook nog een bankrun?
Posted on juli 12, 2016 by Fubar
Renzi heeft gedreigd Deutsche bank op te blazen. Die keilt
de boemerang terug in het gezicht van de Duitsers. Volgens
de EU-regels is directe staatssteun of EU-steun aan banken
uit den boze en moeten eerst de aandeelhouders en
spaarders voor verliezen van de bank opdraaien. Dat zou
het einde betekenen van Renzi’s politieke carrière en die wil
dan ook een uitzondering voor Italië. Lees bij Beurs.com hoe
dat in elkaar steekt.
Dan komt er ook een referendum aan. Het gaat om politieke hervormingen, maar wordt door de oppositie
aangegrepen om pro-EU Renzi te wippen.
The autumn vote is about major constitutional change to Rome’s notoriously slow and costly system of
government.
But pro-EU Premier Matteo Renzi has staked his political future on the outcome and will stand down if his
proposals are defeated.
This has been seized upon by opposition parties who want away from Brussels and, with Brexit bring
bringing pro or anti-Europe sentiment into focus, are gaining support and preparing for a fight. The Express
>>
En alsof dat nog niet genoeg is zijn er nog de geruchten van een bankrun in Italië, wat niet onlogisch lijkt als
de spaarders voor de verliezen van banken op moeten gaan draaien.
Quote-je uit de laatste link, en dat is dus waarom Renzi Duitsland kan dreigen:
Zo zijn er al heel wat geruchten omtrent Deutsche Bank. Deze megabank, met een balanstotaal van EUR 2
biljoen (met een marktkapitalisatie van nog geen EUR 18 miljard….) is aan het wankelen. Daarmee is het
wellicht de dikste potentiële drenkeling…
Derivatenbommetje
Nu is EUR 2000 miljard al veel, maar dit gaat uit dat de derivatenposities bij Deutsche Bank ook
daadwerkelijk zoals gerapporteerd zijn. In een systeemcrisis is het namelijk eerder regel dan uitzondering
dat een tegenpartij haar beloftes niet kan nakomen, waardoor bruto blootstelling ineens een netto
blootstelling wordt …
https://fenixx.org/2016/07/12/italie-omvallende-banken-een-anti-eu-referendum-en-nu-ook-nog-een-bankrun/

Cover-up? Franse overheid wil dat Nice camerabeelden aanslag wist
in: Buitenland Robin de Boer 25 juli 2016
De Franse antiterrorismepolitie heeft de autoriteiten in Nice verzocht
om beelden van bewakingscamera’s van de aanslag op 14 juli te
wissen. De Zuid-Franse stad heeft dat verzoek naast zich neer
gelegd omdat de beelden kunnen dienen als bewijs dat er te weinig beveiliging was.
Het schriftelijke verzoek van de terrorismebestrijdingsdienst DAT was volgens een anonieme
gemeentefunctionaris niet met redenen omkleed. Volgens de krant Le Figaro is de nationale politie bezorgd
dat de beelden kunnen uitlekken en in jihadistische propaganda opduiken.
Er is groeiende kritiek op de veiligheidsmaatregelen die rond de viering van de nationale feestdag in Nice
waren getroffen. Nabestaanden hebben aangekondigd dat zij de staat willen aanklagen wegens nalatigheid
Illegaal
Bestuurder Christian Estrosi had om strenge beveiliging gevraagd. Minister van Binnenlandse Zaken
Bernard Cazeneuve heeft toegegeven dat de toegang tot de promenade slechts door lichtbewapende lokale
politie werd bewaakt, en niet door de nationiale politie zoals hij eerder beweerde.
Advocaat Philippe Blanchetier zei dat de autoriteiten in Nice weigeren mee te werken omdat er nog een
onderzoek loopt naar de identiteit van de daders en mogelijke handlangers. Het stadsbestuur wil de
waarheid boven tafel krijgen, aldus Blanchetier. Dat de beelden mogelijk in de handen van jihadisten zouden
kunnen vallen, vindt hij een zwak argument.
Gemeentefunctionarissen vertelden aan Le Figaro dat het de eerste keer is dat ze een verzoek hebben
gekregen om bewijsmateriaal van een plaats delict te vernietigen. Volgens hen is dit illegaal.
Iets te verbergen
Onder het artikel van de krant staan veel reacties van mensen die boos zijn dat de Franse overheid
belangrijk bewijsmateriaal wil vernietigen. Volgens de Ierse journalist en politiek analist Gearóid Ó Colmáin,
die werkt vanuit Parijs, lijkt het erop alsof de antiterrorismepolitie iets onder het tapijt probeert te vegen.
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“In de meeste gevallen hebben mensen die bewijs (willen) vernietigen iets te verbergen,” zei hij. “Er zitten
nogal wat haken en ogen aan het officiële verhaal over het bloedbad in Nice. Ik beweer niet dat er niets
gebeurd is of dat er niemand is gedood, maar dat het videobewijs dat tot nu toe is getoond niet overeenkomt
met het verhaal.”
Op 14 juli reed een vrachtwagen in op een menigte in Nice. Daarbij kwamen 84 mensen om het leven en
raakten honderden anderen gewond. De aanslag is opgeëist door IS.
De Franse premier Manuel Valls werd bij aankomst van een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers
van de terroristische aanval in Nice uitgejouwd: https://youtu.be/fgRZmHXEIZo
[Volkskrant, Global Research]
http://www.ninefornews.nl/cover-up-franse-overheid-wil-dat-nice-camerabeelden-aanslag-wist/

Dader Nice heette Mohamed, schreeuwde Allahu Akbar, reed truck met kogelvrij glas
84 mensen vermoord, talloze gewonden, waaronder 54 kinderen
De terror truck van Mohamed Bouhlel. Inzet: commentaar
overbodig.
Eigenlijk hoeven we het niet meer te noemen, de voornaam van
de dader als er weer eens een terreuraanslag is gepleegd waarbij
massa’s onschuldige mensen zijn vermoord. Ook nu heet de 31
jarige Tunesische terrorist Mohamed, naar het grote voorbeeld
van de al even moordlustige profeet, en verder Lahouaiej Bouhlel.
De moslim, die overigens een bij de politie bekende crimineel
was, blijkt zijn daad zorgvuldig te hebben voorbereid, want de
vrachtwagen was voorzien van kogelvrij glas, reden waarom
gewone politiekogels hem niet konden stoppen op zijn gruwelijke moordrit door de menigte. Waarna hij
‘Allahu Akbar’ schreeuwend om zich heen begon te schieten, en eindelijk kon worden uitgeschakeld.
Ondanks het feit dat de in Nice woonachtige Bouhlel bekend stond vanwege diefstal, geweld en het gebruik
van vuurwapens, verklaarde de Franse politie dat de ‘radicalisering’ van de moslim hen ontgaan was. Als
men de afgelopen jaren de talloze onderzoeken en waarschuwingen dat de gewelddadige jihad ook door
een overgrote meerderheid van gewone moslims wordt gesteund –vooral die in Europa wonen- nu eens
serieus had genomen, dan had de politie nu niet wéér met een mond vol tanden gestaan.
Meer terreurdoden onder Hollande dan in voorafgaande 100 jaar
Pro-ISIS social media staan inmiddels bol van de gruwelijke foto’s en loftuitingen voor deze Mohamed, die
zich voor de zaak van Allah en zijn profeet heeft ‘opgeofferd’ om de ‘ongelovigen’ angst aan te jagen en
dood en verderf te brengen. Sinds vorig jaar zijn er in Frankrijk al meer dan 230 mensen bij islamitische
terreuraanslagen omgekomen. Let wel: bij enkel grote aanslagen, die niet ontkend kunnen worden (2). Tal
van kleinere aanslagen, waarbij bijvoorbeeld 1 of 2 mensen worden vermoord, worden steevast afgedaan
als een ‘ongeluk’ of ‘roofoverval’ of ‘aanval met een mes’.
Politiek correcte multiculti denken medeschuldig
Onder de socialistische president Hollande zijn er in 2 jaar dan ook meer mensen door moslimterreur om het
leven gekomen, dan in de voorafgaande 100 jaar. De belangrijkste reden is dat de moslimbevolking in
Frankrijk als eerste land in Europa dankzij de massa immigratie de cruciale 10% drempel heeft
overschreden. Historisch gezien breekt er dan overal waar de islam een stevige voet tussen de deur krijgt
chaos, ellende, onderdrukking, geweld en vervolging uit.
Daarnaast is het politiek correcte ‘multiculti’ denken van bijna het hele politieke spectrum een net zo fatale
vergissing als het blijven openhouden van de grenzen voor vrijwel ongecontroleerde massa immigratie.
Kogelvrij glas en ‘Allahu Akbar!’
De ‘terror truck’ van Bouhlel blijkt te zijn voorzien van kogelvrije ramen, wat naast het aantreffen van tal van
–echte en nep- wapens in de laadruimte, bewijs is dat zijn daad goed is voorbereid, en dat hij dat beslist niet
alleen gedaan kan hebben. Op foto’s is duidelijk te zien hoe grote aantallen politiekogels het glas niet
konden doorbreken (3). Bouhlel kon pas worden uitgeschakeld toen hij na 2 kilometer uit de vrachtwagen
sprong, volgens getuigen ‘Allahu Akbar!’ (Allah is de grootste) schreeuwde, en wild om zich heen begon te
schieten. (4)
De moslimterrorist zou tenminste één mededader hebben gehad, die op de vlucht zou zijn geslagen.
Inmiddels staat het aantal dodelijke slachtoffers op 84. Tientallen anderen raakten ernstig gewond,
waaronder 54 kinderen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars, (3) DEBKA, (4) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Dader-Nice-heette-Mohamed-schreeuwde-Allahu-Akbar-reedtruck-met-kogelvrij-glas
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Was Srebrenica een politieke stunt?
HERSTEL DE REPUBLIEK
Gisteren, 11 juli is het 21 jaar geleden dat de wereld werd
opgeschrikt door een massale moordpartij van Serviërs op de
moslims van het al jaren belegerde stadje Srebrenica.
We zijn inmiddels vele onderzoeken verder en zijn als Nederlanders
bovendien opgescheept met een trauma, omdat onze troepen onder
het UN mandaat niets konden en mochten doen tegen de
moordpartij. Zelfs luchtsteun werd geweigerd en nimmer is duidelijk
geworden wat nu eigenlijk de exacte toedracht is geweest. Meer
dan 8.000 moslims, mannen, vrouwen en kinderen zouden door de troepen van generaal Mladic zijn
omgebracht.De overste Karremans, commandant van de VN troepen dronk met Mladic na de overname van
de stad op de goede afloop…..
Een getuigen verhaal van Tom Schuurmans laat zien dat er op een abnormaal suffe manier met de
verantwoordelijkheden van Dutchbat is omgegaan. Verhalen over massagraven, ondeugdelijke bewapening,
weigeren van luchtsteun en het zoek raken van film- en fotorolletjes. Een citaat uit het artikel:
Op die plaats heeft luitenant Rutten foto’s gemaakt van geëxecuteerde moslims: het fotorolletje dat later
verprutst is. Het was het bewijs dat daar vreselijke dingen gebeurden. Dutchbat wist dat er executies
plaatsvonden. Iedereen wist het. Schoten, lijken, lijkenlucht, stapels paspoorten, bulldozers, dan weet je
genoeg. Maar wat kon ik doen?’
Zes dagen later vertrok Dutchbat uit Potocari. Bij aankomst in Zagreb werden de blauwhelmen als helden
binnengehaald door premier Kok, de kroonprins, minister Voorhoeve en een kamerdelegatie. Al snel na de
ontvangst bleek het fotorolletje van Rutten vernietigd. ‘Toen dacht ik: mijn foto’s krijgen ze niet,’ zegt
Schuurman. ‘Ik vertrouwde ze voor geen meter. Je kan je foto’s beter naar de Hema brengen dan naar
Defensie.’
Tijdens de debriefing in Assen voelde Schuurman zich behandeld als een misdadiger.
Bron: Vrij Nederland
Over het wegblijven van luchtsteun heeft Joris Voorhoeve, destijds minister van Defensie 20 jaar na dato
ook nog iets gezegd onder het motto “beter laat dan nooit”:
Volgens Joris Voorhoeve werden de verzoeken tot luchtsteun genegeerd vanwege een geheime afspraak
tussen Frankrijk, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. Naar aanleiding van die uitspraken in 2015, houdt
het NIOD opnieuw een bronnenonderzoek naar de val van Srebrenica.
Bron: Nu.nl
21 jaar na Srebrenica
Nu komt er echter een ander verhaal naar boven. Om het goed te zeggen, vanaf februari 2013 is dit verhaal
reeds bekend, maar is er weinig tot geen aandacht in de pers voor geweest. Wat kan daar de reden voor
zijn? De kern van het verhaal is dat de NATO, het Westen een aanleiding moest hebben om Servië van de
kaart te vegen. De massamoord van Srebrenica was die aanleiding, waar bewust op is aangestuurd: een
politieke stunt, barstend van de leugens en halve waarheden.
The Srebrenica Massacre was a Gigantic Political Fraud
Er was zoals gezegd, een aanleiding nodig om een “humanitaire invasie” van Servië te rechtvaardigen. Het
officiële verhaal was daarop gericht. De feiten raken nauwelijks de gekunsteld in elkaar gezette public
relations versie van de gecontroleerde Westerse pers.
De rode draad in deze versie is het feit dat er twee massa-moorden in en rond Srebrenica hebben
plaatsgevonden. De tweede was een bloedige vergeldingsactie voor de eerste.
Er was in en rond Srebrenica namelijk sprake van meerdere massamoorden over een langere periode. De
executies van de Bosnische moslims was een wraakactie als vergelding voor eerdere massa-executies door
de moslims van 2.383 burgers, mannen, vrouwen én kinderen. Deze moordeskaders opereerden vanaf 1992
vanuit de “veilige VN-enclave”. Naar schatting 150 Servische dorpen zijn door de moslims etnisch gezuiverd.
In juli 1995 namen de Serviërs onder bevel van Ratko Mladic Sebrenica in, waarna er een slachtpartij
volgde, die in de geschiedenisboeken als het “Bloedbad van Srebrenica” wordt opgenomen. Aan de massamoorden door de moslims wordt dus geen aandacht meer geschonken. Het aantal geëxecuteerden wordt
door onderzoekers geschat op tussen de 500 en 1.000 jonge mannen, soldaten. Geen burgers. Er is dus in
de 2e massamoord sprake van het ombrengen van militairen, geen 8.000 zoals wordt beweerd, maar
maximaal 1.000. Terwijl in de 1e massamoord van Srebrenica 2.383 burgers zijn vermoord.
De claim dat er 8.000 mensen zouden zijn vermoord is nooit bewezen. Er zijn 2.500 lijken geborgen uit de
massagraven, waarvan het overgrote deel gesneuvelden als gevolg van de oorlog, Soldaten en milities dus.
Ieder lijk dat na 11 juli 1995 in het gebied wordt gevonden wordt door de media automatisch als slachtoffer
van de Tweede Massamoord geteld.
De Verenigde Naties en het opperbevel van de vredesmissie in het gebied heeft voorts boter op het hoofd.
De enclave rond Srebrenica staat te boek als een “gedemilitairiseerde” zone, waar geen wapens waren
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toegestaan. Dit is een grote leugen, want de Eerste Massamoord op de Serviërs gebeurde onder dekking
van de VN, zo triest is het wel. En dat moeten de Dutchbat-professionals ook weten.
In fact, the U.N. military in that area, a French offical name Phillip Morillon, was asked by the Yugoslav
tribunal, “Why the Serbs did it?”
He said he’s absolutely convinced that they did it because of what the commander of Srebrenica’s Bosnian
Muslims did to the Serbs before July 1995.
This is the UN Army head, but you won’t see that in the Western press!
Het hele Srebrenica verhaal is een gigantische politieke stunt.
Ook wordt nooit vermeld dat het Servische leger 20.000 vrouwen en kinderen met bussen naar veiliger
oorden heeft getransporteerd.
So there was a significant massacre, but put it in its context! This was a war, this was an army that had seen
their own civilians massacred on a much larger scale. That is completely suppressed in the West, as if the
Serbs came in to Srebrenica and started to kill because of a blood lust! It’s absolutely a fraud!
So, I regard the Srebrenica massacre as a tremendous propaganda triumph. The West wanted to go after
Serbia and they avoided peace. They needed this massacre.
We vertellen geen nieuws. In Wikipedia wordt terloops toch nog wat aandacht geschonken aan wat er aan
vooraf is gegaan. Op de strooptochten naar voedsel door de moslims vielen de meeste slachtoffers. Uit
wraak werden de Serviërs uit hun dorpen verjaagd of vermoord. Talloze dorpen zijn in brand gestoken en
van de kaart geveegd. Uit Wikipedia citeren we nog even:
Toen Dutchbat de veiligheidstaken in de twee enclaves Srebrenica en Zepa overnam van de Canadezen
was het Bosnische gebied rond Srebrenica al drastisch gekrompen. Bosnische eenheden hadden zich rond
de stad ingegraven. Daarvoor verlieten groepen bewoners onder leiding van gewapende mannen nu en dan
de enclave om voedsel te vinden in de omringende Servische dorpen. Aangezien de Servische burgers hun
voedsel – dat voor deze burgers evenzeer van levensbelang was – vaak met hun leven beschermden en
beide groepen bovendien doodsbang waren voor elkaar, hadden ontmoetingen tussen Bosnische en
Servische burgers op deze voedseltochten vaak een dodelijke afloop. Vele Servische dorpen in de wijde
omgeving van de enclave zijn hierbij in brand gestoken en totaal vernietigd met vele slachtoffers aan
Servische kant. Deze plundertochten werden veelal uitgevoerd onder leiding van Naser Oric, de algemene
militaire commandant van de moslims in Srebrenica.
Dit kan mede een factor zijn geweest die na de val van de enclave leidde tot de massamoord op
moslimmannen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/12/was-srebrenica-een-politieke-stunt/

Britse overheid stelt dat encryptie onder spionagewet verwijderbaar moet zijn
Geschreven op 15 juli 2016.
Tijdens een debat over de nieuwe spionagewet, oftewel de Investigatory Powers Bill, heeft de Britse regering
verduidelijkt dat een bedrijf onder de wetgeving verplicht kan worden om encryptie op te heffen. Daaronder
zou ook end-to-end-encryptie vallen.
"Dit is een cruciale bevoegdheid", zo stelde Lord Howe tijdens het debat. "Zonder deze bevoegdheid zou
het vermogen voor politie en geheime diensten om communicatie in begrijpelijke vorm te onderscheppen
sterk verwaterd worden", voegde hij daaraan toe. Hij legde uit dat er een mogelijkheid moet zijn om die
informatie in te zien, als dat nodig en proportioneel is, schrijven TechCrunch en The Register.
In de loop van het debat kwam verder naar voren dat het niet gaat om een verbod op encryptie, dat eerder in
het wetsvoorstel opgenomen leek te zijn. Howe ging tijdens het debat niet verder in op de vraag of de
bevoegdheid ook zou betekenen dat van bedrijven wordt verwacht dat zij daarmee bij het aanbieden van
toekomstige diensten rekening moeten houden. Hij stelde alleen dat dit afhankelijk is van de
omstandigheden van het geval.
Tijdens het debat kwam niet aan bod op welke manier end-to-end-encryptie verwijderd zou moeten worden.
Dit is technisch namelijk niet mogelijk voor een bedrijf, zonder een verzwakte vorm van encryptie aan te
bieden. Dit was ook het standpunt van Lord Strasburger, die aanvoerde dat het standpunt van de overheid
ertoe zou leiden dat bedrijven alleen kraakbare encryptie mogen aanbieden, wat dan geen end-to-endencryptie meer kan zijn.
Howe ging tot slot ook in op de mogelijkheid van equipment interference, een bevoegdheid in het
wetsvoorstel dat de mogelijkheid schept op een apparaat van een verdachte te hacken. Deze zou volgens
hem uitkomst kunnen bieden in het geval dat het onderscheppen van informatie niet mogelijk is. Indien er
eenmaal toegang is tot een apparaat, is immers ook end-to-end-encryptie te omzeilen. Het debat van het
wetsvoorstel wordt 19 juli voortgezet en er is een onafhankelijk rapport in de maak over het in bulk
verzamelen van informatie en toegang verkrijgen tot apparaten. Dit wordt verwacht in de zomer.
Bron; Tweakers
https://www.privacynieuws.nl/
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Vicepresident Franse imams treedt af omdat moskeeën haat tegen Westen zaaien
Franse topimam, kandidaat voor Grote Moskee Parijs, erkent dat ‘extremisme een probleem van de islam is,
omdat islam en islamisme niet meer te onderscheiden zijn’ – ‘Moslimjongeren worden massaal tegen
Westerse samenleving gemobiliseerd’
Imam Drouiche waarschuwt dat vooral in Europa moslimjongeren
massaal door hun imams worden aangespoord om het Westen te
haten, en dat er geen onderscheid meer is tussen de islam en het
(radicale) islamisme.
De islam is een religie van vrede, en slechts een klein groepje
extremisten en terroristen verpesten het voor de rest. Dat is zo
ongeveer de standaard reactie die Nederlandse en Europese
politici en media geven als een moslim weer eens een gruwelijke terreuraanslag heeft gepleegd, zoals
eergisteren in Nice. Maar wat is hun antwoord nu de vicepresident van de Franse imams, Hocine Drouiche,
is afgetreden, juist omdat er in de moskeeën haat tegen het Westen wordt gepredikt, en wordt beweerd dat
het extremisme niet bestaat? ‘De islam is niet meer te onderscheiden van het islamisme,’ waarschuwt hij.
Drouiche, imam van Nimes en kandidaat voor de positie van imam van de Grote Moskee van Parijs, treedt
terug omdat ‘ik deze incompetente instellingen, die niets voor de sociale vrede doen en steeds herhalen dat
er geen extremisme is, afwijs.’ Na de terreuraanslag op het Bataclan Theatre in Parijs op 13 november 2015
zei hij al dat ‘wij de waarheid moeten zeggen, namelijk dat de islam en het islamisme niet meer te
onderscheiden zijn.’
‘Haat wezenlijk onderdeel van interne islamitische gesprekken’
Al vóór die aanslag had hij gewaarschuwd dat vooral in Europa ‘haat een wezenlijk onderdeel van de interne
islamitische gesprekken’ is geworden, en jonge moslims op deze manier tegen de Westerse samenlevingen
waarin zij opgroeien worden gemobiliseerd. Met andere woorden: Drouiche bevestigt volmondig dat antiislam partijen, zoals in Nederland de PVV, het altijd al bij het rechte eind hebben gehad.
Hij wijst het veelgehoorde argument van moslims dat het terrorisme in Irak en Afghanistan vooral door het
Amerikaanse ingrijpen is gevoed, van de hand. ‘Dat hebben wij altijd gedacht, maar de Arabische Lente
heeft duidelijk aangetoond dat het probleem van het islamisme samenhangt met de theologische en
gerechtelijke crisis van de islam.’
Moslims doen niets om radicalisering tegen te gaan
Moslims hebben vooralsnog geen echte pogingen gedaan om het probleem van de radicalisering van hun
religie en de verspreiding van haat op te lossen, aldus de imam. Na ‘Parijs’ zei hij al te hopen dat de
aanslagen de moslimbevolking in Frankrijk en Europa zouden wakker schudden, en ze alle moeite zouden
gaan doen om het gemeenschappelijke en vreedzame samenleven met de autochtone Europeanen te
redden. Hij legde dus de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de moslims, en niet bij de Europeanen,
waar ‘links’ en ‘progressief’ altijd zo op hamert.
Tot nu toe is zijn hoop vergeefs gebleken, getuige bijvoorbeeld de grote aantallen moslims die pal na de
aanslag in Nice feestend de straat opgingen. In eigen land kennen we het door de overheid
gebagatelliseerde probleem met vooral Marokkaanse jongeren, die precies hetzelfde doen.
Situatie loopt uit de hand omdat probleem islam wordt ontkend
De situatie loopt steeds verder uit de hand omdat de politiek deze grote problemen met de islamitische
religie en grote aantallen moslims weigert onder ogen te zien, en niet van plan is om de bevolking te
beschermen tegen het snel groeiende aantal agressieve extremisten. De Westerse politici en media zouden
daarom ogenblikkelijk het waandenkbeeld dat de islam en het (radicale) islamisme twee verschillende zaken
zijn, moeten opgeven, en tevens moeten erkennen dat islam en geweld als twee handen op één buik zijn,
overal waar moslims een substantiële minderheid beginnen te vormen, zoals in Frankrijk, het eerste
Europese land waar ze de magische –gezien ‘Parijs’ en ‘Nice’ beter gezegd: fatale- 10% grens
overschreden. De Franse premier Valls bevestigde weliswaar dat de dader van het bloedbad in Nice
‘banden met het radicale islamisme’ had, maar wil klaarblijkelijk nog steeds niet inzien dat het basisprobleem
niet de zogenaamde sociaal achtergestelde situatie van veel moslims is –iets waar ze nota bene meestal
zelf voor kiezen-, maar dat de islam zélf het grote probleem vormt.
Maar één oplossing: sluit grenzen voor islam, de-islamisering Nederland
Er is dan ook maar één werkende oplossing om de vrede, veiligheid en welvaart van Europa en Nederland
te bewaren en voor onze (klein)kinderen veilig te stellen, en dat is door onze grenzen definitief te sluiten voor
de islam, en ons land volledig te de-islamiseren. Tot nu toe is PVV-leider Geert Wilders de enige die deze
oplossing wil uitvoeren; alle andere partijen willen in meer of mindere mate de grenzen wijd open houden
voor de komst van nog veel meer volgelingen van deze intolerante, racistische, haatzaaiende, totalitaire en
gewelddadige religieuze ideologie.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Vicepresident-Franse-imams-treedt-af-omdat-moskeen-haattegen-Westen-zaaien
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Slecht theaterstuk onder regie van Erdogan (video)
Al langere tijd schrijven wij dat we ons nu in de beslissende fase van
de New World Order bevinden en dat veel van wat er nu gebeurt, daar
betrekking op heeft.
Aanslagen door overheden op de eigen bevolking horen daarbij, maar
ook het organiseren van een coup behoort tot het repertoire.
Alles is op dit moment nog in rep en roer in Turkije, maar de
berichtgeving is vrij unaniem over dat de coup in Turkije is mislukt.
Veel mensen die gisteravond gingen slapen met de gedachte dat
dingen in Turkije nu misschien weer “normaal” zouden worden, kwamen bedrogen uit.
Wat ons en ook anderen verbaasde, was het gemak waarmee dit rebellerende leger onschadelijk werd
gemaakt. In de geschiedenis zijn er natuurlijk talloze keren militaire coups geweest, maar het gemak
waarmee aan deze Turkse een einde kwam, is verbazingwekkend. De vraag rijst nu ook direct waarom dit zo
duidelijk een false flag mocht zijn, getuige de mainstream media die er ook nu ineens over mogen
speculeren (hier en hier en hier .... oops! alweer weggejorist bij het nationale verradersdagblad.)
Nog niet zo lang geleden was de wereld getuige van een militaire coup van generaal Sisi in Egypte, waarbij
het leger ingreep en de toenmalige president Morsi aan de kant zette. Toen dat besluit eenmaal was
genomen door het leger was het einde van Morsi een feit.
De Turkse coup door het leger leek meer op een klungelige voorstelling dan een goed voorbereidde militaire
operatie. Er werd genoeg theater opgevoerd om de wereld te laten schrikken, maar van een echte coup was
geen sprake. De enige plaatsen die prominent in beeld kwamen, waren Istanboel en Ankara. Wanneer je als
leger een staatsgreep voorbereidt, lijkt het toch wel zaak om van te voren te zorgen dat je alle strategische
plaatsen in het land in handen krijgt.
Kortom, het lijkt op een in scene gezet toneelstuk, ook wel False Flag genoemd.
Daarmee ontstaat de vraag over de motieven en vooral de aloude vraag: Cui bono? Wie wordt hier beter
van? Op dat laatste is maar één antwoord mogelijk en dat is Erdogan. Hij zit nu vaster in het zadel dan ooit
en de opgevoerde show geeft hem de mogelijkheid om af te rekenen met iedere mogelijke politieke
tegenstander en tegelijkertijd een grote zuiveringsoperatie uit
te voeren binnen het leger.
Uit de meest recente berichten wordt al gesproken
over minstens 3.000 arrestaties. Dat is om mee te beginnen
want er zullen nog vele duizenden volgen. Wanneer we
kijken naar de timing van dit alles, dan is er nog iets dat
opvalt. Dit gebeurt enkele weken nadat Erdogan opeens
weer grote vriendjes werd met de Masters of Deception,
Israël. In een uitgebreid artikel van 30 juni zijn we dieper
ingegaan op wat de waarschijnlijke beweegredenen zijn van
die plotselinge vriendschap tussen de twee landen.
De eindconclusie in dat stuk:
De situatie van een beginnend Groter Israël in het Midden Oosten en een nieuw Ottomaans Rijk, uiteraard
ook onder controle van de Zionisten via de vrijmetselaar Erdogan, begint zich hiermee af te tekenen.
The Masters of Deception hebben nóg een hele belangrijke reden om dit zo te doen. Die is dat Amerika zal
worden opgeofferd in dit spel zodat dit heel binnenkort een groot nieuw blok gaat worden voor de New World
Order.
Amerika wordt door de uitvoerende macht van de Jezuïeten, de Zionisten, bewust richting ondergang geleid,
omdat het dan kan worden overgenomen door de Verenigde Naties.
Het beeld wat nu in de media wordt geschetst is dat Erdogan overweldigend door de Turkse bevolking is
teruggehaald. De groepen die gisteravond en vannacht de straat op gingen, zullen vakkundig zijn
aangestuurd, waardoor het beeld ontstaat dat dit is wat de Turken willen.
Het merendeel van de Turkse bevolking wil dat alles weer normaal wordt en heeft geen enkele boodschap
aan deze dictator. Wat ze willen is dat het toerisme weer terugkomt, zodat ze weer gewoon hun geld kunnen
verdienen. Voorlopig zit Erdogan echter steviger dan ooit in het zadel en kan de vijfde colonne in ons
land vanavond feest vieren en zich voorbereiden op het komende Europese Ottomaanse Rijk.
Grote kans dat dit zal lukken, zeker als ze dingen proberen te plannen rond de vakantietijd:
De regeringspartijen VVD en PvdA willen de zomervakantie van de Tweede Kamer niet onderbreken voor
spoedoverleg over Turkije.,,Zeker niet'', aldus een woordvoerder van de liberalen zaterdagochtend.
Maar, er spelen nog meer vreemde zaken op dit moment en dat heeft alles te maken het volkomen
onverwachte bezoek van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, aan Moskou.
Een bezoek dat ogenschijnlijk plaatsvond zonder toestemming of goedkeuring van het Witte Huis, zoals in
onderstaande video ook duidelijk wordt. Helemaal vreemd wordt het als je aan tafel in Moskou, naast John
Kerry, niemand minder ziet dan Victoria Nuland, misschien wel de meest Zionistische vrouw in de

NIEUWSBRIEF 252 – 25 JULI 2016 – PAG. 35

Amerikaanse politiek. Dezelfde Nuland die voor een groot deel verantwoordelijk was voor de staatsgreep in
Oekraïne, waarmee de demonisering van Rusland in alle hevigheid losbarstte.
Erdogan die opeens vriendjes wordt met Netanyahu, enkele dagen daarna gaat Erdogan bijna op zijn knieën
om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Poetin voor het neerhalen van het Russische
gevechtsvliegtuig.
Vervolgens een staatsgreep, False Flag, in Turkije en twee bekende Zionisten, Kerry en Nuland, die zonder
toestemming van het Witte Huis aanschuiven bij Poetin. https://youtu.be/DnwhiwwS1fw
Meer over de beweegredenen van Erdogan en zijn meesters wordt duidelijk door het volgende stukje uit een
eerder artikel:
Een verslaggever van de Turkse Hurriyet Daily verbaasde zich over het interieur van de zaal waar de
vergadering werd gehouden.
Er staat een enorme tafel in de hal. De tafel lijkt op een
paardenhoef en in het midden van de lege ruimte bevindt
zich een solide piramide. Wat ik uit de foto’s kan opmaken is
deze piramide gemaakt van graniet en op ieder van de vier
muren is een klok geplaatst. Er zijn witte bloemen onder
geplaatst.
Het is maar goed dat dit door de president is gedaan, want
de oppositie zou al snel het volgende zeggen: “De piramide
en het oog midden in een piramide is een symbool van de
Vrijmetselaars” En inderdaad, binnen de driehoekige
oppervlaktes van de piramide zien de klokken eruit als een
oog.Maar, aangezien ik uit de buurt blijf van complot
theorieën, vind ik hier helemaal niets van.
Heel verstandig voor een Turkse journalist.
Bij het artikel staan geen foto’s van de betreffende zaal en
met zoeken zijn ze ook niet zo gemakkelijk te vinden, maar
waarschijnlijk bedoelt hij deze:
Erdogan, aan de top van de piramide met het alziend oog.
Pal naast de grote obelisk op het Sultanahmet plein in
Istanboel, vond begin dit jaar een explosie plaats. Ook dit
gebeurt niet zomaar precies daar.
Ook deze explosie had uiteraard niets te maken met een zelfmoordterrorist, maar alles met waar een obelisk
voor staat. Voor de satanische occulte krachten is een obelisk een teken van dood en rituele offering van
mensen aan satan. Net als de naald in Apeldoorn dat ook is en vele andere soortgelijke monumenten.
Op de volgende afbeelding zie je het moment waarop de bom af gaat. Een veel duidelijkere boodschap dan
dit had Erdogan niet kunnen geven.
Zoals gezegd, wat Erdogan doet is wat hij móet doen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10896:slecht-theaterstuk-onder-regievan-erdogan&catid=20:het-complot&Itemid=33

Het Italiaanse bankwezen wordt de doodssteek voor de euro en de EU
Posted on juli 10, 2016 by Rommel
De Italiaanse banken balanceren als sinds een geruime tijd op een dun
draadje boven een afgrond, en nu na de keuze van Groot-Brittannië om
met zijn miljarden ponden steun uit de EU te vertrekken komt de afgrond
voor de Italiaanse bankiershuizen akelig dichtbij. De Britse terugtreding
uit de EU heeft de financiële groeiprognoses voor de knoflooklanden een
tandje minder gezet en de paniek onder de olijfbomen en bij de zetelklevers in Brussel neemt gestadig toe.
Wie gaat dat betalen? Al ruim voor de Brexit waren de banken in Italië een totale ineenstorting nabij.
De Italiaanse premier Matteo Renzi verzocht de EU om en nabij 300 miljard euro in het Italiaanse
banksysteem te pompen, om het weer op poten te helpen, maar de EU wees erop dat dit tegen de regels is,
en de Führer van het vierde Rijk, Angela Merkel, heeft botweg nee gezegd. Deze keer geen hulp van de
moffen om de spaghettivreters te redden. Deze keer geen Generaal Rommel om de Italiaanse problemen op
te ruimen. Het hoofd van de Europese Centrale Bank, de uienbijter Mario Draghi, dringt bij zijn politieke
lotgenoten erop aan om een oplossing te vinden voor dit probleem. Bron:
http://www.express.co.uk/finance/city/686853/Italy-s-deepening-banking-crisis-could-rip-the-eurozone-apart-warn-experts

https://fenixx.org/2016/07/10/het-italiaanse-bankwezen-wordt-de-doodsteek-voor-de-euro-en-de-eu/
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Staat Frankrijk aan de rand van een burgeroorlog? (video)
Volgens het hoofd van de Franse politie is een massale aanranding
zoals die op oudejaarsavond plaatsvond in het Duitse Keulen,
voldoende voor een burgeroorlog in Frankrijk.
Tegelijk met het bekend worden dat die aanrandingen omvangrijker
waren dan gedacht, vonden er nieuwe plaats op een "Peace and
Love" anti racisme muziekfestival in Zweden.
De afgelopen maanden is de situatie in Frankrijk al meer dan gespannen geweest in verband met de
stakingen en protesten tegen een nieuwe arbeidswet in het land.
Meer dan een miljoen mensen zijn ondertussen de straten op gegaan, maar er speelt in Frankrijk een nog
veel groter probleem dat op ieder moment kan gaan escaleren.
Patrick Calvar, het hoofd van de Franse politie, waarschuwde onlangs dat het land op de rand van een
burgeroorlog staat die zou kunnen losbarsten door massale verkrachtingen en aanrandingen zoals die
afgelopen oudejaarsavond in Keulen en andere Duitse steden plaatsvonden.
Calvar zei dat de situatie in zijn land zo explosief is dat er maar heel weinig voor nodig is om de rechtse kant
van het land het heft in eigen handen te laten nemen.
Volgens een enkele dagen geleden verschenen uitgebreid artikel van het Gatestone Instituut heeft Frankrijk
meer dan welk land in Europa ook, te lijden onder de moslimterreur.
Zij schrijven dat het geweld voor januari 2015 hoofdzakelijk beperkt bleef tot de voorsteden, maar dat na de
aanslag op Charlie Hebdo dit zich nu ook heeft verspreid naar de centra van de Franse steden. Moorden,
aanrandingen, doodsbedreigingen en het zogenaamde slut-shaming zijn er tegenwoordig dagelijkse
gebeurtenissen. Ze hebben bij dat artikel een lijst gevoegd vergelijkbaar met bovengenoemde incidenten in
de maand juni en wanneer je die doorleest, dan schrik je.
De gewone bevolking van Frankrijk staat nu op het punt waarbij ze de moslimterreur en aanrandingen niet
langer accepteren. Ze worden dan al snel rechts genoemd, maar het is de gehele bevolking die nog beschikt
over enkele normaal werkende hersencellen.
De massale aanrandingen zoals die plaatsvonden in Keulen, waren nog veel groter dan gedacht:
In Duitsland zijn met Oud en Nieuw meer dan 1200 vrouwen aangerand. Voor een afsluitend rapport over de
gebeurtenissen in die nacht heeft de politie alle gevallen in heel Duitsland opgeteld. Voor Keulen kwam de
politie op 650 vrouwen uit en voor Hamburg op 400. De overige aanrandingen vonden in andere steden
plaats.
Calvar zegt nu, dat wanneer zoiets in Frankrijk zal plaatsvinden, de vlam in de pan zal slaan en er
waarschijnlijk sprake zal zijn van een burgeroorlog. Afgelopen week werd er een festival gehouden in
Zweden tegen racisme. Het was een anti racisme festival met als resultaat dat ook daar meerdere vrouwen
zijn aangerand en verkracht door moslimmigranten. Wat een Peace and Love festival had moeten worden,
werd weer het bekende toneel waar volgens de politie talloze “buitenlandse mannen” vrouwen omsingelden
en aanrandden. Op deze manier werd tijdens een muziekoptreden een vrouw midden in het publiek
verkracht.
Het meerdaagse festival kende ook de daarop volgende dagen talloze gevallen van aanrandingen.
De organisatie van het Peace and Love anti racismefestival wist waar
de oorzaak van het probleem lag.
Het kwam door mannen in het algemeen.
Na de massale aanrandingen in Duitsland is er slechts een enkeling
voor de rechtbank verschenen. Onder hen de Algerijn Hassan T.
Ondanks het feit dat de rechter hem een “beest” noemde, hoefde hij
niet de gevangenis inen kreeg een voorwaardelijke straf.
Onder luid gejuich en gejoel kwamen Hassan en zijn medeverdachte
uit de rechtbank. Geen van beiden verdween achter de tralies.
De noodtoestand in Frankrijk was de laatste keer verlengd in verband
met het EK voetbal. Gezien de uitspraak van het hoofd van de politie
en de algehele explosieve situatie zal er ongetwijfeld een reden
worden gevonden om deze nogmaals te verlengen.
Ook Nederland komt de laatste dagen internationaal nogal in het
nieuws vanwege een fenomeen wat zich door geheel West Europa
voordoet, maar bij ons in het bijzonder.
Het heet de "Gangster islam" en er wordt mee bedoeld de
Marokkaanse terreur in ons land en ook andere landen.
https://youtu.be/IcBvLvjQNeE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10886:staat-frankrijk-aan-de-randvan-een-burgeroorlog&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Kinderen van 12 krijgen hormonen voor geslachtsverandering (video)
Alhoewel de natuur het beperkt houdt tot twee geslachten, mannelijk of
vrouwelijk, kunnen wij mensen natuurlijk veel meer geslachten aan.
Wanneer men kinderen van 12 jaar volpropt met hormonen die een
sekseverandering teweeg moeten brengen, wordt dat kindermishandeling
genoemd. We maken steeds meer vreemde veranderingen mee in onze
maatschappij. Zoals mensen die zich steeds vaker niet happy voelen met het geslacht waarmee ze geboren
zijn en die dit willen veranderen.
Dit gaat nu zelfs zover dat er artsen zijn in Engeland die hormonen voor sekseverandering voorschrijven aan
12-jarige kinderen. Zo is er een arts in Wales, Dr. Helen Webberley, die toegeeft dat ze een aantal patiënten
onder de 16 behandelt met hormonen voor geslachtsverandering, waaronder een 12-jarig meisje die op dit
moment als jongen door het leven gaat. Dit kind heeft al sinds zijn negende zogenaamde puberteitsblokkers
genomen en wil nu beginnen met een testosteron behandeling. Deze zijn via het Engelse NHS (ziekenfonds)
pas beschikbaar vanaf 16-jarige leeftijd.
Echter, Dr. Webberley is van mening dat als kinderen weten welk geslacht ze willen, ze niet hoeven wachten
totdat ze 16 zijn om met deze behandeling te kunnen beginnen.
Webberley zei in een interview met de MailOnline onder andere:
“Dit is een uitzonderlijk duidelijk geval van een kind dat leeft als een jongen en die wil opgroeien met zijn
vriendjes die jongens zijn, maar nog geen behandeling kan krijgen via de NHS”.
“NHS weet dat ze een probleem hebben omdat de ze het aantal doorverwijzingen niet aan kunnen. Ze
beschikken niet over genoeg artsen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp”.
“We moeten een manier vinden waarop we snel dit soort gevallen kunnen behandelen, zodat de
specialistische klinieken zich meer met de moeilijke gevallen kunnen bezighouden.”
Voor Dr. Webberley zijn het eenvoudige gevallen, andere mensen denken daar heel anders over. Dat zijn de
mensen die het niet eens zijn met het behandelen van 12-jarigen met geslachtshormonen.
Eén van die mensen is psychiater Dr. James Barret die in een interview met de Guardian vertelde dat veel
kinderen na de puberteit alsnog anders gaan denken over sekseverandering.
Het Amerikaanse College voor Kinderartsen (ACP) zegt: “Het conditioneren van kinderen in het geloof dat
het gezond is om levenslang chemische middelen te slikken en chirurgische ingrepen te ondergaan om van
geslacht te veranderen, staat gelijk aan kindermishandeling”.
Steeds vaker blijkt uit berichten in de media dat er een enorme toename is van kinderen en volwassenen die
in de war zijn over wie of wat ze nu eigenlijk zijn. De vraag die dan ook rijst, is waardoor er zo’n sterke
toename ontstaat van dit soort zaken? Eén van de mogelijke factoren zouden alle giftige stoffen in onze
leefomgeving kunnen zijn. In ons dagelijks leven zijn wij blootgesteld aan talloze giftige stoffen in zowel ons
voedsel als ons drinkwater. Giftige stoffen die kunnen zorgen voor een verstoring in de
hormoonhuishouding. Dit probleem neemt niet af met de tijd, maar wordt juist erger.
BPA is een chemische stof die wordt gebruikt in plastic flessen. Deze stof noemt men ook wel een endocrien
verstoorder. Een stof die chaos kan veroorzaken in het estrogeen niveau bij vrouwen, waardoor een vroege
puberteit kan ontstaan, geboortedefecten, onvruchtbaarheid en andere ernstige gezondheidsproblemen.
Dit soort giftige stoffen noemt men in het Engelse gender-bending vergiften. Als je dat woord letterlijk
vertaalt, krijg je iets als “geslacht-verbuigend”.
Dat gecombineerd met allerlei hormonen die worden toegediend bij een 12-jarige maakt dat de ACP
volkomen gelijk heeft wanneer ze zeggen dat het hier een vorm van kindermishandeling betreft.
Het antwoord ligt hoe dan ook niet bij chemische middelen, maar meer bij een gebalanceerd natuurlijk dieet
die het beste begint met een ontgiftingskuur voor het lichaam. Daarmee creëer je in ieder geval een
natuurlijke hormonenbalans bij zowel volwassenen als kinderen.
Wat ook je mening mag zijn over de verschillende geslachtsmogelijkheden van tegenwoordig, één ding is
wel duidelijk en dat is dat kinderen beschermd dienen te worden tegen in de eerste plaats de genderbending giftige stoffen in hun leefomgeving en in de tweede plaats tegen chemische seksebehandelingen op
jonge leeftijd. Pas als ze de puberteit voorbij zijn, komen ze op een punt waarop ze in staat zouden moeten
zijn om zelfstandig dat soort beslissingen te nemen en niet eerder.
Daarnaast spelen meer duistere en sinistere motieven een rol in de totale geslachtsverwarring zoals die
tegenwoordig overal wordt gepromoot.
Zo probeerden Die Grünen in Duitsland in het parlement van Brandenburg een campagne te lanceren voor
het accepteren van verschillende geslachten. Ze wilden sociale gelijkheid voor LGBTTQQ (lesbisch, gay,
biseksueel, trans, two-spirit, queer, questioning) in Brandenburg.
In de volgende video kun je horen hoe politicus Steffen Königer omgaat met dit voorstel.
https://youtu.be/SAHvLAJ-5aQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10893:kinderen-van-12-krijgenhormonen-voor-geslachtsverandering&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Amerikaanse rechter roept paus op te stoppen met fraude (video)
Het komt niet ieder dag voor dat een gepensioneerde Amerikaanse
rechter de paus verzoekt niet langer mee te werken aan de fraude
van het internationale bankkartel.
Zij zijn het, volgens deze rechter, die, in samenwerking met het
Vaticaan, verantwoordelijk zijn voor de huidige ellende van de
mensheid. Er is in Amerika een zeer actieve gepensioneerde rechter,
Anna Von Reitz.
Je komt haar naam steeds vaker tegen omdat ze tegen steeds meer
schenen schopt en ook steeds meer publiciteit krijgt.
Wat zij zegt, komt neer op dat wij wonen in een door en door frauduleuze maatschappij die volkomen illegaal
wordt geëxploiteerd door de mensen achter het banksysteem.
Zij zegt onder andere het volgende:
Het is een feit dat de zogenaamde overheden niets anders zijn dan bedrijven die worden gerund en in
eigendom zijn bij privé personen.
De bedrijfsvoering van deze ondernemingen gebeurt door de internationale bankkartels die altijd hebben
gefunctioneerd onder totale geheimhouding en misleiding en die door middel van door hen geïnstalleerde
overheden een enorm web van fraude en criminaliteit door de gehele wereld hebben opgezet.
Het is niet alleen de overheid van Amerika, het zijn ook die van Groot Brittannië, Canada, Frankrijk,
Duitsland, Australië, Japan, allemaal nep.
Omdat zij in Amerika woont, in de staat Alaska, concentreert zij zich voornamelijk op de nationale
misstanden daar, alhoewel ze meer en meer te maken krijgt ook met mensen uit andere landen.
Tegen haar landgenoten zegt ze het volgende:
Er is tegen ons gelogen, wij zijn bewust misleid, kapotgemaakt door belastingen, onze rechten zoals die in
onze grondwet zijn vastgelegd, zijn ons afgenomen, wij zijn gedwongen ondergebracht in een internationale
jurisdictie van de zee en zijn bedrogen door ons werk en ons werkelijke bezit. Wij hebben, samen met de
rest van de wereld, geleden.
Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn onder andere de Crown Corporation met bijbehorende
agentschappen en dochterondernemingen, de overheid van de Inner City van Londen oftewel Westminster,
de Lord Mayor, de Lords van de Admiraliteit, de Britse monarch Elizabeth II, de Federal Reserve, de
Verenigde Staten van Amerika NV enzovoorts.
Om een lang technisch en legaal juridisch verhaal een beetje eenvoudig te houden, komt het erop neer dat
mensen niets anders zijn dan een soort franchise van de ondernemingen die de wereld onder controle
hebben.
In de praktijk kunnen wij dan alleen opereren en functioneren met goedkeuring en medewerking van, zeg
maar, het hoofdkantoor. Het is legaal en juridisch allemaal heel vernuftig in elkaar gezet en daarmee dan
ook gelijk de grootste fraude ooit.
Ze heeft ondertussen talloze documenten geschreven, waarbij ze de verantwoordelijken voor de puinhoop
op deze aarde aanspreekt. Deze zijn allemaal terug te vinden op haar website.
De meeste recente brief is gegaan richting Vaticaan en wel naar de huidige paus Franciscus.
In die brief maakt ze korte metten met het Vaticaan en dat zij willens en wetens hebben meegewerkt aan
deze grootste fraude ooit en ze roept hem dan ook op om tot inkeer te komen en mee te werken om alle
onrecht wat de Amerikaanse burgers is aangedaan door medeplichtigheid van het Vaticaan, ongedaan te
maken.
Anna zegt het volgende over zichzelf:
“Ik ben geen goeroe, engel, duivel, advocaat, etc. etc. Ik ben een overgrootmoeder van Big Lake, Alaska, die
kan lezen en denken net zoals miljoenen andere Amerikanen, en die om het maakt niet uit welke redenen –
vooral een 17 jaar lang gevecht met de IRS (International Revenue Service) – besloot om de rotzooi waar dit
land in zit te gaan onderzoeken en hoe wij daar in zijn terechtgekomen.”
Wie meer wil weten over het gevecht dat Anna von Reitz voert tegen het grote onrecht dat de mensheid
wordt aangedaan, raden wij aan om te luisteren naar het volgende radio interview uit februari van dit jaar
waar uitgebreid om alle bovengenoemde zaken wordt in gegaan. https://youtu.be/lhFmhqG-ARw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10888:amerikaanse-rechter-roeptpaus-op-te-stoppen-met-fraude&catid=37:wereld&Itemid=50
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Illuminati viert 14 juli op gepaste wijze (video)
Gelukkig beginnen meer en meer mensen het bekende patroon te
ontdekken van steeds schokkender wordende False Flag operaties.
Frankrijk kan de noodtoestand wederom verlengen na een aanslag
op de dag dat de eerste poging van de vrijmetselaars om de New
World Order te installeren, wordt gevierd.
Naarmate het middel van False Flag operaties vaker wordt ingezet,
moeten de resultaten steeds schokkender worden.
Emotioneel moet dit zodanig hard aankomen bij de bevolking dat
niemand het nog durft te wagen om het officiële verhaal in twijfel te trekken. Ondanks dat weten wij dat we
hier te maken hebben met een flase flag en als er doden zijn gevallen dan betreuren we dat ten zeerste. Niet
in het minst omdat ze geofferd zijn door een stel zwijnen.
Toen wij direct na het neerhalen van vlucht MH17 diverse artikelen publiceerden over waarom dit een False
Flag operatie was, wij lostten het raadsel in één dag op, werd ons dat niet door iedereen in dank afgenomen,
want het toonde volgens een aantal weinig of geen respect voor de nabestaanden.
Wij schreven dat volgens sommigen alleen maar om de kijkcijfers te verhogen:
Zo uit mijn hoofd roepen de complotterende roeptoeteraars als Niburu.co dag in dag uit over False Flag
operaties, maar dat zijn het niet. (Het vermoeden is nadrukkelijk aanwezig dat deze lieden dat zelf ook wel
beseffen, maar slechts willen scoren om de kijkcijfers.)
Iets dergelijks zal ook nu wel weer gebeuren, omdat men zich niet kan voorstellen dat overheden zulke
smerige streken uithalen, waarbij tientallen onschuldige burgers om het leven komen. Vaak worden bij False
Flag operaties acteurs ingezet en vallen er niet of nauwelijks slachtoffers zoals bij de beruchte schietpartij in
de Amerikaanse Sandy Hook school, maar nu begint de nood voor steeds grotere schokeffecten dusdanig te
worden dat er echte slachtoffers vallen zoals ogenschijnlijk het geval is in Nice/Frankrijk.
Maar, wat wint de Franse overheid nu met een dergelijke aanslag?
Op donderdag, enkele uren voor de aanslag in Nice, publiceerden wij het volgende:
De noodtoestand in Frankrijk was de laatste keer verlengd in verband met het EK voetbal. Gezien de
uitspraak van het hoofd van de politie en de algehele explosieve situatie zal er ongetwijfeld een reden
worden gevonden om deze nogmaals te verlengen.
Binnen 12 uur nadat dit was geplaatst, verschijnt het volgende bericht:
Frankrijk verlengt de noodtoestand die het invoerde na de terroristische aanslagen in Parijs vorig jaar
november, met drie maanden. Dit zei president François Hollande op een persconferentie naar aanleiding
van de aanslag in Nice.
De noodtoestand die op 26 juli zou aflopen.
De noodtoestand, ook wel Martial Law genoemd, ontneemt ingezetenen hun burgerrechten en geeft de
overheid de mogelijkheid om te handelen zonder enige tussenkomst van de altijd lastige rechterlijke macht.
Je wordt van straat geplukt omdat de politie iets denkt en dat is voorlopig dan het laatste wat iemand van jou
hoort. Ze kunnen op die manier hele bevolkingsgroepen afvoeren naar de lege concentratiekampen en er is
niemand die er iets tegen kan doen omdat de overheid verklaart dat ze handelenin het belang van de
nationale veiligheid. De “grote winnaar” van de aanslag in Nice is dan ook zonder enige twijfel de Franse
overheid, die deze noodtoestand keihard nodig heeft om onder andere de protesten tegen de arbeidswet de
kop in te kunnen drukken. Ongeveer op het moment dat de aanslag in Nice plaatsvindt, publiceren wij het
artikel over hoe je een False Flag operatie kunt herkennen:
Daarin staat letterlijk het volgende:
2) Het officiële verhaal van de gebeurtenis biedt uiteraard altijd voordelen voor de overheid van het land
waar dit plaatsvindt. Zo gebruikte de regering van Bush de False Flag van 9/11 als aanleiding om de
gewenste War on Terror te kunnen beginnen.
De voordelen hiervan voor de overheid zijn duidelijk. Talloze vrijheden zijn inmiddels weggehaald bij burgers
en zij worden meer dan ooit bespioneerd door overheidscamera’s.
In datzelfde artikel wordt gezegd dat een ander kenmerk van een False Flag grootschalige oefeningen zijn
van terroristische aanslagen:
Eerder dit jaar zijn er in april in het nabijgelegen Cannes dusdanige
“oefeningen van terroristische aanslagen” gehouden, die zo echt
leken dat mensen niet meer naar het filmfestival durfden.
Gaan we iets verder naar het noorden, dan zijn daar in juni in Lyon
enorme oefeningen gehouden van terroristische aanslagen”.
Deze oefeningen waren zo realistisch dat ze in de Engelse pers
werden omschreven als “dramatic drills”.
Het derde kenmerk uit het artikel: Hoe herken je een False Flag
operatie:
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3) Het officiële verhaal van de gebeurtenis dient om emoties te versterken, zoals angst, maar ook
patriottisme om zo goedkeuring te krijgen voor iets wat eerst heel omstreden was.
En níets doet het dan beter om de emoties te versterken dan een verlaten kinderknuffel naast een
slachtoffer (ook bij MH17 gebruikt).
De aanslag vond plaats op de Boulevard des Anglais in Nice op de 14e
juli. De dag waarop de Fransen de bestorming van de Bastille vieren in
1789 en die het begin inluidden van de Franse revolutie.
Een Franse Revolutie die weinig te maken had met het volk zoals velen
denken, maar alles met de eerste pogingen van de vrijmetselaars om een
soort New World Order te scheppen:
De organisatie van de vrijmetselarij is heel divers. De Frans-Italiaanse tak
– Grand Orient de France en Grand Orient D’Italia – wijkt bijvoorbeeld op
veel punten af van andere grootloges. De broeders mogen atheïst zijn en
bemoeien zich met de politiek.
Een aantal belangrijke deelnemers aan de Franse Revolutie was dan ook
vrijmetselaar. Een van hen was Georges Danton, de stuwende kracht achter
de aanloop van de revolutie. Hetzelfde gold voor de Italiaanse
onafhankelijkheidsbeweging in de 19e eeuw, risorgimento. De
revolutieleiders Giuseppe Garibaldi en Giuseppe Mazzini waren beiden
grootmeester in de Italiaanse Grand Orient-loge.
Daarom vind je ook in de toenmalige verklaring voor de rechten van mens
het bekende alziende oog terug. Hetzelfde oog dat de nabestaanden van
vlucht MH17 krijgen als herdenkingsmonument.
Natuurlijk was ook hier weer sprake van een ritueel satanisch
bloedoffer zoals dikwijls het geval is met dit soort False Flag aanslagen.
Even terug naar een klein stukje uit een eerder artikel met betrekking tot
vlucht MH17.
Een duivels plan om de wereld in vuur en vlam te zetten, ingeluid met een
occult ritueel bloedoffer op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat
opgeteld op 7 uitkomt, met een Boeing 777 die op die dag precies 17 jaar
geleden op de 7e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim had
gekozen. En waar Christine Lagarde in een recente toespraak met grote
nadruk gewag van maakte, het magische getal 7.
De aanslag in Nice vindt plaats op 14-7-16: 14 is tweemaal 7, juli is de 7de
maand, 1 + 6 = 7. Een aanslag op 7-7-7. De dag waarop de eerste poging
tot introductie van de New World Order wordt gevierd.
De bomaanslagen in Londen vonden plaats op 7/7, net zoals de schietpartij in Dallas plaatsvond, iets meer
dan een week geleden, op 7/7. Mensen, trap er niet langer in!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10892:illuminati-viert-14-juli-opgepaste-wijze&catid=20:het-complot&Itemid=33

Vaccinaties doen peuter van 17 maanden voor de rest van zijn leven in rolstoel belanden
door Jenny Cok op jul.14, 2016
Baby krijgt 37 vaccinaties in 17 maanden
Toen hij slechts 17 maanden oud was veranderde het leven van Otto Coleman
plotseling heel drastisch. Na ontvangst van een schokkend aantal vaccins (37 om
precies te zijn) eindigde hij als verlamd en zal de rest van zijn leven in een rolstoel
moeten doorbrengen. Zijn vader, Joshua Coleman, zei dat hij zich verdiept had in de
vaccinatiegegevens van zijn zoon en schrok van wat hij vond.
Hij zei dat de artsen hem in eerste instantie om de tuin wilden leiden, ondanks dat
een MRI de vaccins als vermoedelijke oorzaak aanwees. Overigens werd door
“Johns Hopkins Univversity” later bewezen dat dit wel degelijk de oorzaak is.
Hij zegt dat de artsen niet geïnteresseerd zijn in het onderzoek om vast te kunnen stellen wat zijn zoon, van
een normale peuter die gewend was te lopen en te rennen, veranderde in iemand die zou worden beperkt tot
een rolstoel voor de rest van zijn leven. Hij zegt dat niemand hem vertelde over het “Vaccine Injury Court” en
werd verrast door de enorme kosten die gemoeid zijn bij het verzorgen van zijn verlamde zoon. Dat is de
reden waarom hij het gevecht met SB277 (no vaccin no school) is aangegaan.
Bron: NaturalNews
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/07/vaccinaties-doen-peuter-van-17-maanden-voor-de-rest-van-zijnleven-in-rolstoel-belanden/
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Zal het nieuwe wereldleger van de VN Syrie gaan “bevrijden”? (video)
Er is een nieuwe soort "vredesmacht" van de VN, maar dan wel één
die geweld mag gebruiken als er burgers waar dan ook ter wereld in
gevaar zijn.
Maar een gedeelte van de landen wereldwijd neemt eraan deel, maar
wel uiteraard Amerika en Nederland. Assad, maak je borst maar nat,
here we come.
In de achtergrond hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden die het
inzetten van een wereldleger via de Verenigde Naties een stuk
gemakkelijker maken.
Er zijn nu een aantal principes van kracht geworden waardoor de
troepen en politie van de VN vredesmissies geweld mogen gebruiken om “burgers te beschermen” in
strijdgebieden en andere gebieden waar gewapende conflicten worden uitgevochten.
Het principe waar dit alles op gebaseerd is, heet het Kigali principe en is volgens de Amerikaanse
ambassadeur bij de VN, Samatha Power, ontworpen om vredesmissies effectiever te maken, om de
veiligheid te vergroten en om levens te redden.
Volgens Power zijn de Kigali principes ontworpen om er zeker van te zijn dat burgers nooit meer door de
internationale gemeenschap in de steek worden gelaten.
Deze nieuwe principes geven de commandanten van de vredesmissies toestemming om geweld te
gebruiken tegen gewapende krachten met duidelijke vijandige bedoelingen richting burgers, zonder dat ze
hoeven wachten op toestemming van het VN hoofdkwartier.
Power zegt verder, “Als een commandant uren en uren moet wachten voor aanwijzingen en instructies, dan
kan er wel eens niet genoeg tijd zijn om een snel naderende aanval op een nabijgelegen dorp af te slaan.”
Dit Kigali initiatief is in 2015 geïntroduceerd door Amerika, Rwanda en geloof het of niet, Nederland
(uiteraard, wat ons betreft).
Niet alle landen die lid zijn van de VN hebben deze Kigali principes echter geaccepteerd. Momenteel de
volgende 29 landen wél:
Oostenrijk, Bangladesh, België, Burkina Faso, Canada, Djibouti, Estland, Ethiopië, Finland, Macedonië,
Duitsland, Ghana, Guinea, Ierland, Italië, Letland, Malawi, Montenegro, Nederland, Niger, Polen, Roemenië,
Rwanda, Senegal, Slovenië, Sri Lanka, Zweden, Togo, Oekraïne, Oeganda, Verenigde Staten, Uruguay en
Zambia.
In totaal is het minder dan eenderde van de leden van de VN en wat opvalt is het hoge NAVO gehalte.
De landen die overduidelijk ontbreken zijn Rusland, China, Iran en nog een aantal anti NAVO landen.
De mogelijkheden om VN troepen in te zetten op een bredere basis en als een soort legitieme invasiemacht
is heel reëel. In het bijzonder in landen zoals Syrië, waar Westerse landen onder aanvoering van Amerika,
niets anders doen dan brullen welke wreedheden de Syrische president Assad wel niet uithaalt richting zijn
eigen bevolking.
Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende macht van de VN voor wat betreft nationale
aangelegenheden.
De laatste weken zijn er ook berichten geweest zoals in de volgende video te zien, waarbij mensen in
Amerika talloze zwaar bepantserde VN voertuigen voorbij zien komen op vrachtwagens. Dit zouden dan
voertuigen zijn die in Amerika worden geproduceerd en op weg zijn naar een haven, maar volgens mensen
die contact hebben opgenomen met de fabrikant is dit niet het geval. https://youtu.be/l-Xv2bph0_E
In de herfst van vorig jaar hebben we kunnen zien hoe de paus bij de VN de nieuwe wereldregering heeft
geïnstalleerd en het nieuwe wereldleger vormt daar onderdeel van.
Ook hier weer, net als bij het systeem van centrale banken en de NAVO, is Rusland het buitenbeentje, wat
steeds meer onderbouwing geeft aan dat Rusland inderdaad de luis in de pels van de elite is.
Het VN leger zal zoals wij eerder schreven/voorspelden ook ingezet worden in Amerika en het vormt een
prachtige achterbakse manier om straks tóch troepen Syrië binnen te krijgen.
En dus, hebben we voor Europa straks het Europese leger onder toezicht en controle van de
NAVO (Amerika) en hebben we de Kigali troepen van de VN (Amerika) die straks geweld mogen gebruiken
bij iedere bedreiging tegen burgers wereldwijd. Aan hen dus ook om de situatie in te schatten en dat is
dubbel zorgelijk.
Opvallend in dit alles is de rol die Nederland iedere keer weer speelt. Het landje dat wereldwijd, zo wordt
telkens bevestigd, hét centrum is van de satanische elite. Koekje d'r bij?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10890:2016-07-15-14-2446&catid=37:wereld&Itemid=50
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Meer bewijs dat centrale banken de wereld opkopen
Wanneer je geld kunt maken simpelweg door op een knop te drukken
dan verkeer je vergeleken met de rest van de mensheid in een zeer
bevoorrechte positie.
Als je die knop dan ook nog eens kunt gebruiken om alle bezittingen
ter wereld naar je toe te trekken, terwijl je zegt dat je de economie
stimuleert, dan ben je een echte centrale bankier.
Wij denken dat we in een wereld leven waarin alles wordt bepaald
door de economische systemen van vraag en aanbod.
Er zijn slechts weinigen die in de gaten hebben dat we in een economische werkelijkheid leven die letterlijk
aan alle kanten wordt gemanipuleerd door de mannen en vrouwen van de BIS.
Centrale bankiers, die namens hun opdrachtgevers druk bezig zijn met het naar zich toetrekken van alle
bezittingen op deze wereld.
Een klein deel uit een eerder artikel:
De wereld ziet één ding en in werkelijkheid gebeurt er iets heel anders.
Zo komen we terecht bij de grootste bloedzuigers op deze planeet, de centrale bankiers. In
hetorganisatieschema van de machthebbers staan ze slechts enkele stappen verwijderd van de hoogste
baas, satan.
We bevinden ons nu in een fase in de wereld waar de centrale bankiers het ogenschijnlijk niet meer weten.
Zij doen al het mogelijke om de economie te stimuleren, maar het wil maar niet lukken.
Ze doen dit stimuleren door allerlei maatregelen zoals verdere verlaging van de rente en extra geld de
economie in pompen door van "gewone" banken schulden en obligaties op te kopen.
Kochten ze in het begin alleen dingen zoals staatsobligaties, volgens de laatste berichten is de ECB nu ook
al begonnen met het opkopen met bedrijfsobligaties.
Iets wat echter niet veel mensen weten, is dat ze ook direct investeren in bedrijven. Zo deden ze dat in 2008
voor een bedrag 85 miljard Dollar (!) bij het Amerikaanse bedrijf AIG dat dreigde om te kieperen.
Dit werd dan omschreven als een bailout omdat dit bedrijf te groot was om te laten omvallen.
Daarna zijn centrale banken verder gegaan, niet alleen met geld pompen in failliete bedrijven, maar ook met
investeren. Volgens een artikel op Global Research zijn centrale banken nu wereldwijd de grootste
investeerders geworden.
Terwijl dit proces zich voltrekt, moeten de systemen nog wel even blijven doordraaien en mogen grote
banken, bedrijven en overheden op dit moment nog niet failliet gaan.
Op het volgende plaatje zie je dat er in de eerste helft van dit jaar een enorme uitstroom is geweest in de
financiële markten (beurzen) van beleggers. Gedurende een periode van 17 weken achter elkaar zijn er vele
miljarden dollars uit de aandelenmarkten gehaald.
Een teken dat veel beleggers zijn weggevlucht naar veiligere havens.
Ondanks dat zijn de aandelenprijzen overal naar een absolute recordhoogte gestegen. Net alsof iedereen
dus bezig is aandelen te kopen en dat daardoor de prijzen omhoog gaan.
Dat het geld juist met bakken tegelijk is weggelopen van diezelfde
aandelen laat het volgende plaatje zien.
Dan het volgende plaatje, wat een beeld laat zien aan het einde van
2015. De groene kleur in het plaatje is het geld van beleggers in de
markt. De andere kleuren zijn de hoeveelheden geld die bepaalde
centrale banken gebruiken om aandelen en obligaties te kopen.
Dit heet “stimuleringsmaatregelen” voor degenen die dat niet weten.
Zo zie je dat direct na de kredietcrisis centrale banken grote
hoeveelheden geld in de markten pompen, waardoor op een gegeven moment beleggers ook weer durven.
Dan zie je iets interessants gebeuren in 2015. De centrale banken verminderen hun opkoopprogramma iets,
pardon stimuleren iets minder, en dan komt de werkelijke staat van de economie boven drijven en die is niet
echt prettig. Beleggers beginnen dat ook in de gaten te krijgen en je ziet in 2015 een enorme uitstroom van
kapitaal van beleggers (groene kleur).
Dan zien we in begin 2016 een behoorlijke crash in de markt en na
een tweetal telefoontjes van Janet Yellen naar de Bank of England en
de Europese Centrale Bank schieten de aandelen in februari weer
omhoog. Terwijl de wereld nu economisch op apegapen ligt en
slimme beleggers allang hun geld ergens anders hebben geparkeerd,
staan de beurzen op recordhoogte.
Werkelijke cijfers maken niets meer uit, want het is één grote
manipulatie en de enige reden dat de aandelen dan ook nu weer zo
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hoog staan, is omdat in de achtergrond, na het telefoontje van Janet, centrale banken weer zijn begonnen
met het opkopen van alles wat los en vast zit.
Alleen dit keer laten ze de Federal Reserve er een beetje buiten zodat het minder opvalt. Het zijn nu vooral
de ECB en de Bank of Japan die het voortouw nemen.
Zichtbaar in de grafiek is dat het opkoopprogramma van de centrale
banken weer ongeveer op hetzelfde niveau is als in 2013. Met dit
verschil, dat toen beleggers nog geloofden dat alles weer goed zou
komen en dat deze nu weten dat het einde nabij is en ze hun geld in
veiligere havens hebben ondergebracht zoals duidelijk is te zien in de
grafiek.
Waar het voorheen nog een mix was van beleggers en centrale
banken is het nu zo goed als alleen centrale banken geworden.
Deze weg kan alleen maar leiden tot een totale ineenstorting; wat ook
precies de bedoeling is. De centrale banken bevinden zich op een
zelfmoordroute, maar het schijnt ze allemaal niet meer uit te maken.
En als dat het geval is, weten ze dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het systeem volledig klapt en
dat het tegen de tijd dat dit gebeurt allemaal niet meer uit maakt.
Op dat moment dat het uiteindelijk gebeurt, hebben zij alle bezittingen van de wereld in handen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10885:meer-bewijs-dat-centralebanken-de-wereld-opkopen&catid=15:financieel&Itemid=28

Was Turkse coup een false flag zodat Erdogan totale macht kan grijpen?
Beleefde Turkije gisterenavond en vannacht zijn eigen ‘Reichstag’ moment?
Erdo-gone? Nog lang niet, naar het zich nu laat aanzien. Sterker nog,
de coup zou wel eens door hemzelf in scene gezet kunnen zijn, zodat
hij zich definitief tot absolute alleenheerser kan verheffen. Met andere
woorden: Europa heeft na zo’n 80 jaar opnieuw een levensgevaarlijke
dictator binnen zijn grenzen.
De militaire coup in Turkije leek even heftig, maar is volgens de laatste
berichten alweer voorbij. De coupplegers hadden weliswaar tanks en
helikopters tot hun beschikking, maar geen soldaten. Dat heeft hen
genekt. De situatie in het land is volgens premier Yildirim weer ‘onder
controle’. Na berichten van onder andere NBC dat Erdogan eerst in Duitsland en vervolgens in Groot
Brittannië asiel zou hebben aangevraagd, blijkt hij nu gewoon in Ankara te zijn geland. Er zijn nog geen
harde aanwijzingen voor, maar de snelheid waarmee de coup voorbij is, zou erop kunnen wijzen dat alles
geheel of gedeeltelijk in scene is gezet, zodat Erdogan vervolgens alle reden heeft om de totale macht in
Turkije te grijpen, en al zijn politieke tegenstanders definitief weg te vagen.
Dat zou heel goed meer dan een complottheorie kunnen zijn, want een paar jaar geleden werd duidelijk dat
Turkije een false flag bloedbad in Kessab had veroorzaakt, zodat het een excuus had om militaire operaties
in het noorden van Syrië uit te voeren. Sinds Erdogan aan de macht is, heeft hij tal van eenzijdige,
ondemocratische en totalitaire stappen ondernomen om de democratie uit te schakelen en zichzelf steeds
meer macht te geven.
Mogelijk hebben de Turken gisterenavond en vannacht dus hun eigen ‘Reichstag’ moment gehad. Erdogan
kan er zelf voor gezorgd hebben om een zogenaamde coup op touw te zetten, zien wie daar aan mee wil
doen, doen alsof zijn eigen informanten eveneens voor een nieuwe revolutie zijn, de coup vervolgens laten
uitvoeren, om deze vervolgens snel keihard neer te slaan, en de situatie als excuus gebruiken om zijn
tirannieke islamistische dictatuur compleet te maken.
De eerste filmpjes met massa’s Turken die als steunbetuiging aan hun dictator in de straten massaal ‘Ya
Allah, Bismillah Allahu Akbar’ schreeuwen, staan reeds op het internet (4)(5). So much voor de zogenaamde
seculiere Turk, het beeld dat Europese politici ons zo graag voorhouden, maar die in werkelijkheid al lang
overstemd is door de snel groeiende populariteit van het islamisme en jihadisme in de aspirant-EU staat.
En die 80 miljoen moslims mogen van Brussel, Berlijn en Den Haag binnenkort visumvrij naar onze landen
komen. De laatste jaren –of zelfs maanden- van onze vrijheid, vrede en welvaart lijken dan ook geteld.
Eerder dit jaar noemden Amerikaanse media Erdogan al de feitelijke heerser van Europa, omdat de EU aan
bijna al zijn eisen tegemoet was gekomen. Die positie zal hij nu ongetwijfeld verder gaan uitbuiten. Enige
substantiële weerstand valt van ‘onze’ leiders helaas al lang niet meer te verwachten.
Xander - (1) Shoebat, (2) Shoebat, (3) Shoebat, (4) YouTube, (5) YouTube
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Was-Turkse-coup-een-false-flag-zodat-Erdogan-totale-macht-kan-grijpen
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Hoe herken je een False Flag operatie? (video)
We leven in een tijd waar niets meer is wat het lijkt. Op alle fronten
wordt een doorsnee burger bedrogen en niet in de laatste plaats door
zijn of haar eigen overheid.
Voor overheden vormen False Flag operaties onderdeel van hun
normale leven en omdat ze zo effectief zijn, worden ze steeds meer
in gezet. Hoe kun je ze herkennen?
In onze moderne wereld is de False Flag operatie iets dat veelvuldig
wordt ingezet als een soort ideologisch wapen om de bevolking onder
controle te houden door middel van een gefabriceerde vijand.
Ze worden gebruikt in wat wij noemen democratische maatschappijen zoals Amerika en West Europa. Een
maatschappij waarin bewoners nog steeds denken dat ze democratische rechten hebben.
De bedoeling van de False Flag is om een schokeffect teweeg te
brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde
propagandatechnieken en gespecialiseerde ultra-professionele en
getrainde geheime teams voor operaties.
Ze mogen dan goed zijn op bepaalde manieren, ze zijn ook zo dom
om altijd maar weer hetzelfde patroon te volgen. Waarschijnlijk omdat
die in de handboeken staan en als je die iedere keer moet vervangen,
is ook geen doen. Daarom kunnen wij bij deze vier kenmerken van
een False Flag operatie publiceren.
1) Direct na de gebeurtenis is er een (te) uitgebreid verhaal, inclusief een voor de hand liggende dader.
Politie, veiligheidsdiensten en de altijd gewillige mainstream-media verkondigen een verhaal wat de
gebeurtenis tot in detail uitlegt en burgers aanmoedigt om hun intellectuele begrip van de tragedie te
koppelen aan hun emoties.
Tijdens een lezing bij Contact in the Desert door auteur en onderzoeker Richard Dolan, merkte deze op dat
een kenmerkende karakteristiek van een False Flag operatie is dat de mainstream-media nimmer kritische
vragen stelt aan de autoriteiten.
2) Het officiële verhaal van de gebeurtenis biedt uiteraard altijd voordelen voor de overheid van het land
waar dit plaatsvindt. Zo gebruikte de regering van Bush de False Flag van 9/11 als aanleiding om de
gewenste War on Terror te kunnen beginnen.
De voordelen hiervan voor de overheid zijn duidelijk. Talloze vrijheden zijn inmiddels weggehaald bij burgers
en zij worden meer dan ooit bespioneerd door overheidscamera’s.
3) Het officiële verhaal van de gebeurtenis dient om emoties te versterken, zoals angst, maar ook
patriottisme om zo goedkeuring te krijgen voor iets wat eerst heel omstreden was. Zo hebben bijvoorbeeld
de recente schietpartijen in Amerika de laatste jaren inmiddels gezorgd voor heel wat extra wetgeving op het
gebied van wapenbezit.
4) Militaire en politieoefeningen op dezelfde dag of kort ervoor en in de buurt van de aanslag zelf, waardoor
vaak complete verwarring ontstaat over wat getuigen nu precies hebben gezien.
Hierdoor kunnen ook veel gemakkelijker de zogenaamde “patsies” (katvangers) worden ingezet,
desinformatie verspreid en back-up mensen stand-by gehouden.
Bij een ontzettend groot aantal “terroristische aanslagen” vonden tegelijkertijd “oefeningen” plaats.
In een eerder artikel eind vorig jaar hebben wij een aanzienlijke lijst gepubliceerd van False Flag operaties
met bijbehorende “oefeningen”.
Het wordt nu hoog tijd dat met zo'n lange lijst van door overheden in elkaar gesleutelde operaties, vermomd
als terroristische aanslagen, door de bevolking wordt afgerekend met het idee dat hun overheid nooit zoiets
zou doen.
Voor die mensen willen we dan wijzen op een voor Nederland wel hele heftige False Flag operatie en dat is
het neerhalen van vlucht MH17. Hierdoor konden de Europese landen direct daarna door Amerika worden
gedwongen mee te doen aan de sancties tegen Rusland. Iets waar ze enorm tegenaan zaten te hikken, ze
eigenlijk niet wilden doen, maar wat na de ramp met MH17 opeens geen enkel probleem meer was.
Op 17 juli 2014 wordt vlucht MH17 neergehaald en nog geen twee weken later zie je het volgende bericht
verschijnen:
De EU-maatregelen, ingesteld op 29 juli 2014, gelden vooralsnog voor één jaar en zullen om de drie
maanden worden geëvalueerd.
Een bijkomende aanwijzing dat het hier een False Flag operatie betrof, is natuurlijk alle sporen die naar
Israël wijzen en het feit dat ze exact op hetzelfde moment de Gazastrook binnenvielen om een aantal
Palestijnen uit te moorden.
De Nederlandse agenten die tot de oksels in deze drek zitten zijn uiteraard Gaylord Rutte en gladjakker en
huilebalk Timmerfrans.
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Bij Rutte moet je alles wat hij zegt precies andersom lezen en dan zit je altijd goed.
“Deze doofpot zal voor altijd gesloten blijven”, vertaalt hij dan met “de onderste steen zal boven komen”.
En om het netjes af te ronden, krijgen de nabestaanden een gedenkteken in de vorm van een Alziend Oog.
Iemand die veel weet over False Flag operaties is Max Igan. In de volgende radiouitzending neemt hij je
mee voor een aantal concrete voorbeelden van dit soort gebeurtenissen.
https://youtu.be/LEMulb2C420
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10854:hoe-herken-je-een-false-flagoperatie&catid=20:het-complot&Itemid=33

2.351 experts zien complot in 9/11
Door: redactie 11-09-15 - © kos
9/11De organisatie AE911Truth komt vandaag met een boek naar
buiten dat de officiële versie van de aanslagen op 11 september 2001
ter dicussie stelt. Er zijn al vaker complottheorieën geopperd, maar
nog nooit kreeg een theorie zoveel bijval als nu: ruim tweeduizend
architecten en ingenieurs staan achter het boek van deze organisatie.
Condoleezza Rice en Colin Powell enkel uren nadat twee vliegtuigen
de WTC-torens doorboorden. © REUTERS
In hun boek verzamelen ze naar eigen zeggen enkel wetenschappelijk
bewijs dat de goedkeuring kan wegdragen van ruim tweeduizend
experts. Daarbovenop komt er ook een film uit die de waarheid naar
buiten brengt, meldt Nieuwe Revu.
In die film legt Richard Gage, de oprichter van AE911Truth, de
pijnpunten van het onderzoek door het National Institute of Standards
and Technology (NIST) bloot. Gage eist een nieuw onafhankelijk
onderzoek naar wat het instorten van de WTC-gebouwen op 11
september 2001 veroorzaakte.
De architecten en ingenieurs willen vooral weten waarom WTC 7, het kleine broertje dat op zo'n 100 meter
ten noorden van de Twin Towers stond, inzakte. Dat gebouw werd niet door een vliegtuig geraakt, maar
zakte wel als een pudding in elkaar.'
Lees meer
© kos
Tijdstip
Ook bij het tijdstip van het instorten van WTC 7 zetten Gage en zijn
kompanen vraagtekens. De kleinere toren, waar de US Secret
Service, Department of Defense en CIA enkele kantoren huurden,
smakte tegen de grond om 17u20. Dat is zeven uur later dan de
Noordtoren. BBC-verslaggeefster Jane Standley berichtte die dag live
vanuit New York en meldde de kijkers dat WTC 7 zojuist was
ingestort, ruim twintig minuten voordat het ook daadwerkelijk
gebeurde. Terwijl ze het nieuws vertelt, staat het gebouw op de achtergrond nog duidelijk overeind.
Kaarsrecht
De manier waarop het gebouw instortte is een mysterie volgens Richard en de 2.351 architecten en
ingeneurs. WTC 7 viel namelijk kaarsrecht naar beneden: net zoals bij gecontroleerde ontploffingen tijdens
het slopen van gebouwen. Maar zo'n ontploffing vereist maanden voorbereiding en uiterste nauwkeurigheid.
Onmogelijk
Het officiële rapport zegt dat het gebouw instortte nadat het rondvliegende puin brand veroorzaakte. De
branden op de verschillende verdiepingen zorgden er vervolgens voor dat de stalen steunbalken begonnen
uit te zetten. Dat zorgde uiteindelijk voor een kettingreactie.
Maar volgens Richard Gage is dat onmogelijk. Een kantoorbrand kan dit volgens hem nooit veroorzaakt
hebben. Ook Leslie Robertson, één van de hoofdontwerpers van het WTC-complex, gelooft niet dat dit enkel
door een brand kon gebeuren.
Volgens Gage is het gebouw via gecontroleerde explosieven gesloopt. Over het wie en het waarom heeft de
man het niet, maar hij is er wel zeker van dat het officiële verhaal niet klopt.
https://youtu.be/8qN6yjR9Avc
http://www.ad.nl/buitenland/2-351-experts-zien-complot-in-9-11~abcf5c99/
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VIDEO: “Ja, er zijn kolonies op Mars en er is een geheim ruimtevaartprogramma”
in: Buitenland Robin de Boer 16 juli 2016
Hillary Clinton is geen mens en er leven mensen op Mars: zomaar
een greep uit de theorieën die aan bod komen tijdens een speciale
cruise voor complottheoretici.
De cruise, Conspira-Sea Cruise genaamd, duurt een week en doet
een poging de waarheid boven tafel te krijgen over onderwerpen zoals klimaatverandering, de Wereldbank,
NASA, 9/11 en de moord op JFK.
Sommige sprekers delen hun theorieën met Refinery29. Laura Eisenhower claimt bijvoorbeeld dat ze in
2006 werd gerekruteerd om op Mars te leven. Ze leerde naar eigen zeggen veel over wat er achter de
schermen gebeurt.
Area 51
“Ja, er zijn kolonies op Mars en ja er is een geheim ruimtevaartprogramma waar we niets over mogen
weten,” zei ze, toevoegende dat mensen niet op Hillary Clinton moeten stemmen omdat ze ‘geen mens is’.
Theoreticus Sean David Morton zei: “Ze willen niet dat je weet wat er in Area 51 gebeurt. Ze willen niet dat je
weet dat er een kartel is bestaande uit zo’n 750 mensen die alles in handen hebben.”
Met ‘ze’ bedoelde hij een groep buitenaardsen die de Nephilim worden genoemd. “Ze vergrepen zich aan
mensen en hun zonen en dochters werden de koningen en koninginnen, de aristocratie, de overheid,” zei hij.
Laboratorium
Bedenker van de Conspira-Sea Cruise Susan Shumsky zei dat mensen tijdens de cruise lekker kunnen
genieten terwijl ze tegelijkertijd ‘de waarheid ontdekken’.
Aan boord van het cruiseschip is ook dr. Leonard Horowitz, die claimt dat virussen zoals hiv en ebola zijn
gemaakt in een laboratorium en door middel van vaccins worden verspreid in de Verenigde Staten en Afrika.
Andere onderwerpen die aan bod komen tijdens de cruise: Monsanto, autisme, Big Pharma, fluoride,
Bohemian Grove, Skull and Bones, HAARP, chemtrails, graancirkels, MK-Ultra, Bilderberg, MH370, Nieuwe
Wereldorde, false flags, Dulce, Planeet X, COINTELPRO en RFID-chips.
https://youtu.be/8UHiPWgpSzc
http://www.ninefornews.nl/video-ja-er-zijn-kolonies-op-mars-en-er-is-een-geheim-ruimtevaartprogramma/

“Ongelooflijk”: Zes gewapende militairen voor Bataclan mochten niet ingrijpen tijdens aanslag
in: Buitenland Robin de Boer 16 juli 2016
Op de avond van de aanslag in concertzaal Bataclan in Parijs op 13
november vorig jaar, hielden zes Franse militairen de wacht voor het
gebouw. Ze hebben echter niet ingegrepen toen terroristen het
gebouw binnendrongen en negentig mensen doodden omdat dit niet
voorzien was in hun ‘rules of engagement’.
Dat zei het Belgische parlementslid Georges Dallemagne onlangs op Bel RTL. “We weten dat de
gendarmerie niet heeft ingegrepen toen ze ter plaatse was,” aldus het parlementslid. “We weten dat er zes
gewapende militairen voor de Bataclan stonden die niet hebben ingegrepen op het moment dat het bloedbad
in de Bataclan plaatsvond.”
Lippen stijf op elkaar
“Ze waren van mening dat ze niet moesten ingrijpen, omdat dat zo niet in hun ‘rules of engagement’ stond,”
vervolgde hij. “Die regels schreven voor dat ze enkel zichzelf moesten beschermen. Dat is helemaal
ongelooflijk, hallucinant.” Ook België zet sinds begin 2015 militairen in op gevoelige plekken in het land. Zij
staan daar specifiek vanwege de verhoogde terreurdreiging en werken onder het bevel van de politie. De
Belgische minister van Defensie Steven Vandeput houdt de lippen echter stijf op elkaar over wat de
Belgische militairen op straat al dan niet mogen.
Geen groen licht
Hoewel de militairen die voor de Bataclan stonden in de meerderheid waren en veel levens konden redden,
kregen ze geen groen licht om hun wapens te gebruiken. Volgens L’Obs kregen ze te horen: “De slachtoffers
worden later gered, zonder steun van het leger.”
Daarbij kan opgemerkt worden dat de aanslagplegers al bekend waren bij de politie en in de gaten werden
gehouden door Franse en Belgische inlichtingendiensten.
[Standaard]
http://www.ninefornews.nl/ongelooflijk-zes-gewapende-militairen-voor-bataclan-kregen-opdracht-niet-in-tegrijpen-tijdens-aanslag/
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Oekraïne: Honderdduizenden bij vredesmars naar Kiev
Geplaatst op 16 juli 2016 door E.J. Bron
(Door: Marco Maier – Vertaling: E.J. Bron)
Terwijl honderdduizenden mensen vanuit Charkov te voet op
weg gaan naar Kiev, is de regering in Kiev woedend en roept de
“Rechtse Sector” ertoe op “in te grijpen”. Het gaat om Russischen Oekraïens-orthodoxe pelgrims, die met hun vredesmars een
signaal willen afgeven tegen de oorlog in hun land.
Vanuit het heilige Hemelvaartklooster in het district Tarnopil gingen
ongeveer 5000 pelgrims op weg naar Kiev om vreedzaam tegen de oorlog in eigen land te demonstreren. Ze
dragen, geobserveerd door de geheime dienst SBU en aanhangers van de “Rechtse Sector”,
heiligenbeelden, iconen en afbeeldingen van tsaren met zich mee. Binnen een mum van tijd zwol de
mensenmenigte al tot over de 10.000 mensen aan en het worden dagelijks meer en meer. Inmiddels zouden
het al ongeveer 200.000 mensen zijn
Ooggetuigen berichten dat er vanuit het westen van Oekraïne steeds grotere militaire colonnes in richting
Kiev rijden, het doel van de processie. Ook de milities van de “Rechtse Sector”, een fascistische groepering
in Oekraïne, zijn alomtegenwoordig. Het regime in de hoofdstad wil uit alle macht verhinderen dat de
pelgrimstocht zijn doel bereikt. Want stiekem weten de machthebbers heel goed dat ze bij het Oekraïense
volk “uit gescheten” zijn. Waarnemers in Kiev zelf gaan er intussen van uit dat zich bij aankomst van de
processie in de hoofdstad vermoedelijk tot een derde deel van de bevolking zou kunnen aansluiten. Per slot
van rekening lijden ook zij onder de oorlogstoestand en moeten steeds meer ontberingen incasseren, omdat
de regering het sowieso beperkte budget liever besteedt aan de veldtocht in het oosten.
Terwijl de westerse pers zich hierover grotendeels in stilzwijgen hult, dient de processie van de Russisch- en
Oekraïens-orthodoxe gelovigen tot 27 juli, de dag waarop ze in Kiev wil aankomen, tot 1,5 miljoen mensen
toe te nemen – plus wellicht een miljoen inwoners van Kiev zelf. Zo´n grote volksmassa kunnen de
extremisten niet zomaar even afknallen. En als ze in Kiev zijn aangekomen, dan zal ook de mainstream pers
in Europa en de VS erover moeten berichten. Dat dit op dit moment niet gebeurt, ligt aan de transAtlantische invloed en de omstandigheid dat men het regime in Kiev nog steeds probeert te ondersteunen.
Inmiddels zijn er in totaal “drie kruistochten voor vrede in de Donbas” naar Kiev onderweg. Ze zijn gestart in
Charkov, Ternopol (West-Oekraïne) en Odessa. Het regime in Kiev is woedend en roept er inmiddels al toe
op de pelgrims gewoon neer te schieten en ze niet door te laten komen tot Kiev. In de Oekraïense media
wordt gezegd dat deze mensen “separatisten en terroristen” zouden zijn. Maar zelfs de mensen in de WestOekraïne hebben herkend dat ze door het putsch-regime in Kiev alleen maar gebruikt en uitgebuit worden.
Gezien het feit dat honderdduizenden mensen op weg zijn naar Kiev en oproepen tot het einde van de
oorlog tegen de “rebellen” in de Donbas wordt de situatie in Oekraïne uitermate hachelijk. Vooral als er
daadwerkelijk schoten gaan vallen, moeten we er van uitgaan dat het hele land in een burgeroorlog wordt
gestort, waarbij waarschijnlijk grote delen van het leger zich achter de demonstranten zullen scharen en uit
westerse bronnen gefinancierde rechts-extreme milities voor hun fascistenstaat zullen vechten.
(Een
omvangrijk
bericht
hierover
met
updates
is
te
vinden
bij
“Querdenken.tv”)
https://youtu.be/dQgCDL9I1EQ
Bron: www.contra-magazin.com
Door: Marco Maier
https://ejbron.wordpress.com/2016/07/16/oekraine-honderdduizenden-bij-vredesmars-naar-kiev/

Database met gegevens van scholieren gehackt
Geschreven op 16 juli 2016
Door een inbraak in het centrale registratiesysteem Edu-IX waar verschillende digitale leersystemen gebruik
van maken zijn mogelijk de persoonsgegevens van duizenden middelbare scholieren op straat komen te
liggen. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoorden van accounts zijn mogelijk
ontvreemd.
Dat meldt de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-Raad) vrijdag.''De Stichting Eduroute
is slachtoffer geworden van een gerichte aanval van onbevoegden die er op uit waren om
persoonsgegevens te ontvreemden", meldt de organisatie achter het portaal dat leerlingen toegang biedt tot
digitaal lesmateriaal. Het is nog niet exact duidelijk wat de consequenties zijn van de hack. Scholen en
leerlingen zijn geïnformeerd en de getroffen distributeurs van de digitale leersystemen hebben de inbraak
gemeld bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het lek is inmiddels gedicht en wachtwoorden zijn
uit voorzorg onbruikbaar gemaakt.
Alles bij de bron; NU
https://www.privacynieuws.nl/
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U kondigt verdere uitbreidingen aan naar Balkan
Geplaatst op 16 juli 2016 door admin
De federale EU ‘minister’ van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini (wie kent haar niet?) heeft
aangekondigd de EU spoedig uit te bereiden naar de Balkan:
“We zijn vastberaden om door te gaan met de uitbreiding van de EU en het is erg belangrijk om dat nu
opnieuw te bevestigen … de boodschap is luid en duidelijk: We gaan door. Dank u.”
De EU heeft kennelijk niets geleerd van ons NLse referendum en de Britse Brexit. Dat Mogherini compleet
de weg kwijt is, maak ze nog maar eens duidelijk:
Volgens haar heeft “men in de EU vaak moeite heeft met de toegevoegde waarde van het Europese project
te zien” maar… “Waar anderen onoverkomelijke problemen zien, zie ik kansen”
Federaal EU ‘minister’ Federica Mogherini gaat nog even door:
“Euro-enthousiasme in de [Balkan] regio dat gekoesterd dient te worden” en dat “kan worden gezien als een
bron van inspiratie”. Bovendien is het, vanwege de dreiging van radicalisatie aldaar, belangrijk voor “vrede
en stabiliteit” en “de veiligheid van de Europese burger”.
Geweldig plan, laten we het geweld en de (o.a. religieuze) radicalisatie fijn de EU in halen! Wie kan daar nu
op tegen zijn? Geweldige vooruitzichten voor Nederlanders dus. Opiniez auteur Arend-Jan Smit, in dit geval,
slaat de spijker op de kop, zegt:
Mogherini, roemrucht vanwege haar positie dat de islam een plaats binnen de Europese politiek verdient,
onderschrijft hiermee nogmaals dat de uitbreidingsagenda van de EU met betrekking tot de westelijke
Balkan en Turkije niet de ijskast of prullenbak in gaat.
Wat is democratie toch leuk als je geen rekening hoeft te houden met het volk, niet? Macht en
machtslust zonder enige beperking of verantwoording, wat moet dat heerlijk zijn. Meer islam in de EU,
gewoon omdat dat moet van de EU. Ondertussen is er juist weer een (valse vlag) staatsgreep onderweg in
Turkije, die als het aan de EU had gelegenondertussen ook onderdeel was van de EU.
Onze EU ‘minister’ voor Uitbreiding (die bestaat echt, is een fulltime functie met
resultaatverantwoordelijkheid) Johannes Hahn (en wie kent hem niet?) is voorlopig dus nog wel even bezig
in zijn functie, tegen de wens van de huidige bevolkingen in uiteraard. Ik kan me zo voorstellen waarom het
leger in Turkije gisteren een poging heeft gedaan…
Fijn economisch nivelleren met het Oost-Blok en fijn Oost-Blok geweld en radicalisatie de EU in
importeren… Wie kan daar nu op tegen zijn? Niemand met een recht tot spreken, klaarblijkelijk.
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie door admin . Bookmark de permalink .
http://langleveeuropa.nl/2016/07/eu-kondigt-verdere-uitbreidingen-aan-naar-balkan/#more-33648

Nummerplaten met RFID-chips klaar voor Europese uitrol
Geschreven op 15 juli 2016. Gepost in RFID
Samen met Tönnjes (autoregistratiesystemen) en Kirpestein (nummerplatenfabrikant) heeft NXP een jaar
lang testen uitgevoerd met identificatiechips. Het Nederlandse bedrijf wil kentekens van wagens voorzien
van radio-frequency identification (RFID)-chips.
NXP testte zijn systeem gedurende een jaar uitvoerig. Het bedrijf voorzag een honderdtal militaire voertuigen
op de landmachtbasis in Oirschot van zijn passieve labels. Dit bracht verschillende obstakels met zich mee.
Militaire voertuigen zijn immers bepantserd, wat het signaal kan verstoren. Bovendien dienen de signalen
vanaf een relatief grote afstand worden uitgelezen, terwijl wagens tegen hoge snelheden rijden.
De RFID-chips maken daarom gebruik van Ucode DNA, een encryptietechnologie van NXP. Deze techniek
werkt tussen 860 MHz en 960 MHZ, wat binnen de ultra high frequency (UHF)-band valt. Hierdoor kunnen
de chips tot een afstand van twaalf meter worden uitgelezen, terwijl het voertuig snelheden van 150
kilometer per uur haalt. De encryptietechnologie van NXP versleutelt het signaal met 128 bit advanced
encryption standard (AES).
Volgens het bedrijf is zijn technologie klaar om ingezet te worden in Europa. “De positieve resultaten van de
tests hebben ertoe geleid dat de chips al op grote schaal worden gebruikt in Zuid-Amerika. Aangezien de
technologie de privacy van auto’s respecteert, is de technologie eveneens klaar om in Europa gebruikt te
worden,” zegt Olaf Renz van Tönnjes.
Alles bij de bron; ZDNet
https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/divers-nieuws/rfid/17576-nummerplaten-met-rfid-chips-klaarvoor-europese-uitrol.html
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Het nieuwe regime voor bijzondere persoonsgegevens onder de privacyverordening: wetgever aan
zet om bestaande situatie te behouden
Geschreven op 15 juli 2016
De privacyverordening geeft strenge regels voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Op het
eerste gezicht lijken de regels strenger dan onder de huidige wetgeving. Bij nadere beschouwing is het de
vraag of dat werkelijk zo is. Er gelden bijzondere strenge regels voor de verwerking van zogenaamde
bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt onder huidige en toekomstige
regels het volgende verstaan:
Wet bescherming persoonsgegevens
Verordening (toekomstige systeem)
Gegevens betreffende iemands:
Persoonsgegevens omtrent:
 godsdienst of levensovertuiging,
 religieuze
of
levensbeschouwelijke
overtuigingen;
 ras;
 ras of etnische afkomst;
 politieke gezindheid;
 politieke opvattingen;
 gezondheid;
 gezondheid, genetische gegevens en
 seksuele leven;
biometrische gegevens met het oog op de
 lidmaatschap
van
een
unieke identificatie van een persoon;
vakvereniging;
 gegevens met betrekking tot iemands
 strafrechtelijke gegevens;
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 opgelegde
verboden
naar
 het lidmaatschap van een vakbond;
aanleiding van onrechtmatig of
 strafrechtelijke
veroordelingen
en
hinderlijk gedrag.
strafbare feiten of daarmee verband
houdende veiligheidsmaatregelen
De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kent een eenvoudige systematiek als het gaat over
de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Artikel 16 Wbp verbiedt de verwerking van die gegevens.
Vervolgens staan in de artikelen 17-22 Wbp per categorie bijzondere persoonsgegevens uitzonderingen
vermeld (vaak toegespitst op diverse sectoren). Artikel 23 Wbp ten slotte bevat de rest-uitzonderingen zoals
toestemming van de betrokkene.
Vanaf 25 mei 2018 is de privacyverordening van kracht. De systematiek van de verordening is vergelijkbaar:
artikel 9 lid 1 verbiedt de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. In het tweede lid staan vervolgens
de uitzonderingen beschreven. Die uitzonderingen zijn, anders dan we in Nederland gewend zijn, niet
geformuleerd als uitzonderingen per/soort categorie bijzonder persoonsgegeven. De uitzonderingen zijn
bovendien bepaald niet toegespitst op specifieke sectoren van de maatschappij. De vraag is of er daardoor
(dus) veel verandert in de toekomst en of er straks minder mag. Zo ontbreekt bijvoorbeeld in het tweede lid
de uitzondering voor verzekeraars om bijzondere persoonsgegevens te verwerken...
...Mijn voorlopige conclusie is simpel: de wetgever is aan zet om de ruimte te pakken die de verordening lijkt
te bieden. Doet de wetgever dit niet, dan komen diverse sectoren van de maatschappij (verzekeraars,
banken, scholen, etc.) straks onder de nieuwe regels in een heel lastig parket terecht. Zij mogen dan immers
opeens, op straffe van hele forse boetes, geen bijzondere persoonsgegevens meer verwerken terwijl ze dat
nu wel mogen.
Alles bij de bron; DirkZwagerIT
https://www.privacynieuws.nl/

Horrorscenario's op de loer: irisscanner keurt ook dood oog goed
Geschreven op 24 juli 2016. Gepost in Biometrie
Tot nu toe werd er eigenlijk altijd blindelings vanuit gegaan dat de iris van een persoon snel vergaat na
iemands dood en dus waardeloos zou worden voor een irisscan. Niet dus. Tot zelfs meer dan een dag na de
dood is het verschil met een levende oogbal door de scanner niet te zien.
De Poolse wetenschapper die dit fenomeen ontdekte, werkt nu hard aan een sluitende manier om dit wel te
zien nu de irisscan steeds populairder wordt als beveiliging, van vooral zeer belangrijke plekken. Denk aan:
kerncentrales en hoofdkantoren van geheime diensten. Momenteel zet hij in op een kort lichtflitsje in de
scanner. Ieders pupil reageert weer net wat anders op een lichtflits en ook dat lijkt, net als een vingerafdruk
of het patroon in iemands iris, uniek voor een persoon. En belangrijker: bepalend of iemand nog leeft of niet.
Het lijkt te werken, maar waarschuwt hij: vooralsnog alleen in de gecontroleerde omgeving van het
laboratorium. De vraag is in hoeverre de pupil hetzelfde reageert in fel zonlicht of als iemand een slok op
heeft.
Alles bij de bron; RTL - https://www.privacynieuws.nl/
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Het ‘Pact van de Catacomben’ tijdens Vaticanum II en de link met de huidige ontwikkelingen onder
Bergoglio
DOOR CRUSADER OP 18/07/2016
De Catacomben van Domitilla. Foto: puzumaki.com
Naar aanleiding van de huidige situatie in het Vaticaan verscheen op
de website van The Remnant Newspaper een editoriaal over de
vorige pausen, het 2de Vaticaans Concilie en de samenzwering in de
Catacomben van Domitilia om de Kerk onderuit te halen en hoe zich
dit nu vertaalt de heerschappij van Bergoglio. Echter, the Remanant
Newspaper beschouwt Bergoglio nog steeds als zijnde de ‘paus’. Wij
van Restkerk zijn van een andere mening.
De constante leer van de Kerk betreffende de plicht van de gelovige
Katholieken om de legitieme autoriteit te weerstaan in tijden van crisis, is geworteld in de Schrift: “Maar
wanneer Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem in zijn aangezicht, omdat hij te bestraffen was”, zo
schrijft St. Paulus in Galaten 2:11.
En de meest indringende vermaning in dit verbant komt ook van de Galaten: “Maar indien wij, of een engel
van de Hemel, een ander evangelie verkondigen dan hetgeen we aan jullie hebben gepredikt, die zij
vervloekt.”
Als een katholiek die komt van een turbulent post-conciliair tijdperk, was het voor mij zelfs als kind duidelijk
dat pausen kunnen falen en grote schade kunnen berokkenen aan de Kerk. Maar ik beschouwde dit
potentieel als een kwestie van menselijke onwetendheid of zwakheid, eerder dan echte kwaadaardigheid.
Petrus zelf gaf de aanleiding. Voordat hij zijn leven voor Christus gaf, ontkende onze eerste Paus Hem drie
keer en gaf overduidelijk aan dat pausen inderdaad onderworpen zijn aan menselijke zwakheid. Maar wilde
Petrus de Kerk vernietigen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Wilde Liberius dat? Honorius? Alexander VI?
Opnieuw, dat lijkt niet zo te zijn.
Proactieve pauselijke pogingen om de Kerk te vernietigen zijn inderdaad zeldzaam, en lijken zich uitsluitend
te beperken tot de pausschappen van de meest recente bezetters van de H. Stoel. Maar zelfs deze
pogingen lijken niet de pausen te diskwalificeren als legitieme Vicarissen van Christus op aarde. Net zoals
Petrus Christus ontkende, en zichzelf tijdelijk vervoegde bij diegenen die Zijn bloed wilden vergieten, zo
kunnen ook de opvolgers van Petrus niet verhinderd worden van het spelen van een rol in het mysterie van
de ongerechtigheid- iets dat niet echt als een verrassing komt voor diegenen die zich het visioen van Paus
Leo XIII herinneren, waar Christus Satan honderd jaar geeft om Zijn Kerk te testen.
Maar in aanmerking genomen dat de opvolgers van Petrus in staat zijn om – uit angst, zwakheid of
diabolische desoriëntatie – actief te werken om de Kerk te vernietigen, betekent dit niet dat ze boven de
vermaning staan of niet krachtig moeten weerstaan worden.
“Net zoals het wettig is om een paus te weerstaan die het lichaam aanvalt,” zegt de H. Robert Bellarmine
(De Romano Pontifice, Lib. II, Ch. 29), “is het ook wettig om deze te weerstaan die de zielen aanvalt of
de burgerlijke orde verstoort, of bovenal, die tracht de Kerk te vernietigen. Ik zeg dat het wettig is om
hem te weerstaan door niet te doen wat hij beveelt en te verhinderen dat zijn wil wordt uitgevoerd.”
Het ‘Pact van de Catacomben’
Vijftig jaar geleden, op de vooravond van 16 november 1965, verzamelden veertig Katholieke bisschoppen
in de Catacomben van de H. Domitilla om een Mis te houden en een eed te zweren van kerkelijke overgave
betreffende het dogma dat de Katholieke Kerk het enige redmiddel is.
Onder het mom van wat zij de geschiedenis zouden doen geloven als zijnde de nieuwe bezorgdheid van de
Kerk voor de menselijke toestand, zwoeren deze Modernisten om de Katholieke Kerk voor altijd te
veranderen, door haar te transformeren in een “Kerk van de armen”, die de witte vlag zou hijsen wanneer
het aankomt op harde doctrine en de toewijding van de Kerk om te beschermen tegen het kwaad, heiligheid
te bevorderen en het redden van zielen te bewerkstelligen.
Volgens het verslag van de Washington Post over deze gebeurtenis, speelde dit zich op dramatische wijze
als volgt af:
“De Mis werd kort voor het eind van het Tweede Vaticaans Concilie gecelebreerd, de historische
vergadering van alle bisschoppen van de wereld die over een periode van drie jaar de kerk op het pad van
hervorming en een ongeziene verbintenis aanging met de moderne wereld gebracht- het lanceren van
dialoog met andere christenen en andere religies, religieuze vrijheid benadrukken en weg bewegen van de
Mis van het Latijn naar de landstaal, onder andere dingen…
Toen de liturgie werd besloten in het gedimde licht van de 4de-eeuwse zaal, kwam elk van de prelaten naar
het altaar en zetten ze hun naam onder een kort maar gepassioneerd manifest dat hen ertoe verbond om
‘trachten te leven volgens de gewone manier van onze mensen in alles wat betreft huishouding, voeding,
middelen voor transport en aanverwante kwesties.’
De ondertekenaars zwoeren om persoonlijke bezittingen af te zweren, alsook chique kledij en “namen en
titels die de prominentie en de macht uitstraalden” [zoals ‘paus’, ‘monseigneur’, etc], en ze zeiden dat het
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opnemen voor de armen en de zwakken de focus van hun ambt zou worden. En in dit alles, zeiden ze,
“zullen we zoeken naar medewerkers in ons ministerie, zodat we animatoren volgens de Geest kunnen zijn,
eerder dan overheersers volgens de wereld; we zullen trachten om onszelf zo menselijk aanwezig en
verwelkomend te maken als mogelijk; en we zullen onszelf open tonen voor iedereen, ongeacht wat hun
geloof is.”
Het document werd bekend als het Pact van de Catacomben, en de ondertekenaars hoopten dat het een
keerpunt zou betekenen in de Kerkgeschiedenis. In plaats daarvan verdween het Pact van de Catacomben,
voor alle voornemens en doelstellingen. Het wordt nauwelijks vernoemd in de uitvoerige verslagen van
Vaticanum II, en terwijl kopieën van de tekst in circulatie zijn, weet niemand wat er gebeurd is met het
origineel document. En daarbovenop wordt het exact aantal namen van de originele ondertekenaars betwist,
hoewel het wordt aangenomen dat slechts één ervan nog in leven is: Luigi Bettazi, nu bijna 92 jaar oud en
bisschop emeritus van het Italiaanse bisdom van Ivrea.”
Het Pact in het licht van ‘paus Franciscus’
Hoewel hij nooit enige vermelding maakt van het Catacombenpact, is het niet moeilijk om te zien dat paus
Franciscus er goed van op de hoogte is. En volgens de Washington Post, is Kardinaal Kasper het eens en
geeft hij toe dat “paus Francisucs’ programma tot een zekere graad is wat het Catacombenpact
was. Het Catacombenpact wordt nu overal besproken.” Kasper vermeldt het zelfs in zijn boek:
‘Barmhartigheid: de essentie van het Evangelie en de sleutel tot christelijk leven.’
Washington Post verklaarde ook dat een seminarie werd gepland in Rome, welke de verjaardag van deze
gebeurtenis moest kenmerken:
“In de afgelopen paar jaar, toen de verjaardag van zowel het Catacombenpact en Vaticanum II naderden,
begon deze opmerkelijke episode eindelijk naar boven te drijven. Dat is deels dankzij een kring van
theologen en historici, in het bijzonder in Duitsland, die meer publiek begonnen te spreken en te schrijven
over het pact – een inspanning die later deze maand een grote stap voorwaarts zal nemen wanneer de
Pauselijke Urbaniana Universiteit, die over het Vaticaan kijkt, een seminarie van een dag lang zal houden
over het nalatenschap van het document.”
Een bekende historicus aan de Universiteit van de H. Thomas, Massimo Faggioli, vertelde aan de krant dat
het Catacombenpact de sleutel is om Franciscus te begrijpen: “Met paus Franciscus kun je het
Catacombenpact niet negeren. Het is een sleutel in het hem begrijpen, zodus is het geen mysterie dat
het heden naar ons teruggekomen is.”
“Het had de geur van communisme,” zegt Broeder Uwe Heisterhoff, een lid van de Sociëteit van het
Goddelijk Woord, de missionaire gemeenschap die zorgt voor de Domitilla Catacomben: “Wat de
catacomben werkelijk vertegenwoordigden was een kerk zonder macht, een kerk dat weergaf wat
Franciscus heeft geprezen als een ‘overtuigende getuige’ – een radicale visie van eenvoud en
dienstbaarheid waarvan de paus zegt dat het nodig is voor de hedendaagse Kerk.”
Met ander woorden, een Kerk die geneutraliseerd, gemarginaliseerd en uiteindelijk verpletterd zal
worden onder de stampende laarzen van de moderne wereld, omdat ze in feite akkoord gaat om haar
goddelijk mandaat om alle naties te dopen te verruilen voor een knoeisoep dat ‘het broederschap van de
mensheid’ wordt genoemd.
Vergis je niet: paus Franciscus probeert de Kerk te vernietigen die heeft bestaan voor twee
millennia. Waarom? Vanwege zijn persoonlijke toewijding om de Kerk te betrekken in de oorlog van de
wereld om een nieuwe sociale orde te realiseren, exact zoals paragraaf 10 van het Catacombenpact zwoer
te doen:
“We zullen ons uiterste best doen zodat diegenen verantwoordelijk voor onze regering en voor onze publieke
diensten, wetten, structuren en sociale instellingen maken en in de praktijk brengen, vereist door
rechtvaardigheid en liefdadigheid, gelijkheid en de harmonische en holistische ontwikkeling van alle mannen
en vrouwen, en hierdoor de advent van een andere sociale orde tot stand brengen, die waardig is voor
de zonen en dochters van de mensheid en voor God.”
Dit is beter bekend als de Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op het broederschap van de mensheid en de
afwijzing van het Koningschap van Christus.
De Synode van de Familie die door Bergoglio in het leven werd geroepen, weerspiegelt de geest van het
nieuw tijdperk, van het Concilie en van wat 50 jaar geleden gebeurde in die catacombe onder de straten van
Rome, waar prelaten zich overgaven aan de wereld, aan de ingang van een 15 km lange catacombe met
100.000 christenen die stille getuigen werden van paus Franciscus’ verloochening van het Mystiek Lichaam
van Christus.
Maar hoewel Bergoglio de Kerk kan proberen kapot te maken, zal hij daar niet in slagen, want de
overwinning behoort toe aan Christus, en de poorten der Hel zullen haar niet overweldigen.
Bron: The Remnant Newspaper
https://restkerk.net/2016/07/18/het-pact-van-de-catacomben-tijdens-vaticanum-ii-en-de-link-met-de-huidigeontwikkelingen-onder-bergoglio/
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Turkse pro-Erdogan media: VS heeft ons de oorlog verklaard
Grijpt Erdogan straks naar de 90 kernbommen op NAVO basis Incirlik? – Bijna 500 gematigde Turkse imams
vervangen door geestelijken van extremistische Moslim Broederschap terreurorganisatie – Wereldfederatie
Moslimgeestelijken verklaart Erdogan de facto tot hoogste afgezant Allah op Aarde - Teken online petitie om
Turkije uit EU te houden
De Turkse dictator laat zich door heel zijn land en grote delen van de
moslimwereld reeds verafgoden als ‘Erdogan Müslüman Sultan’, als
de moslimheerser die onder andere Europa en Israël militair zal
aanvallen en verslaan.
Yeni Safak is één van de belangrijkste spreekbuizen van de Turkse
dictator Recep Tayyip Erdogan. Safaks topjournalist Ibrahim Karagül
beschuldigt de Verenigde Staten ervan achter de coup van afgelopen
weekend te zitten, en dat dit neerkomt op een Amerikaanse
oorlogsverklaring aan Turkije. Gezien het tijdelijk afsluiten van de
NAVO luchtmachtbasis Incirlik, en de tegenreactie van de VS, dat het luchtruim tot september sloot voor alle
vliegtuigen van Turkish Airways (3), valt te vrezen dat Erdogan in de toekomst een greep doet naar de 50 tot
90 kernbommen die op de basis liggen opgeslagen. Waarmee Europa dan met een nucleair bewapende
islamistische dictator te maken krijgt, die er om bekend staat niet voor chantage, dwang, dreigementen,
vervolgingen en massamoord terug te schrikken.
‘Amerika heeft geprobeerd onze president te vermoorden’
‘Ik zeg luid en duidelijk: de Amerikaanse regering heeft via de Gülen terreurorganisatie de coup in Turkije
gepland en geprobeerd een burgeroorlog te veroorzaken, zodat ons volk elkaar zou vermoorden. De VS is
degene die deze couppoging heeft gepland en uitgevoerd. De Amerikaanse regering, die een
terreurorganisatie beschermt, zou tot een land dat het terrorisme steunt moeten worden bestempeld. De VS
probeerde Erdogan te vermoorden. Ik zeg het heel duidelijk: de Amerikaanse regering heeft direct
geprobeerd de president van de Turkse republiek te vermoorden.’
Dat het Erdogan menens is, blijkt wel uit het feit dat hij afggelopen zaterdag de stroom naar het
Amerikaanse deel van de luchtmachtbasis Incirlik liet afsluiten. Niet alleen kwamen daardoor zo’n 1000
Amerikanen in gevaar, maar ook de 50 tot 90 kernbommen die daar liggen opgeslagen. De volgende dag
konden Amerikaanse toestellen weer gewoon opstijgen, maar de ernstige waarschuwing aan het adres van
Washington was gegeven. (7)
Erdogan zuivert al zijn tegenstanders weg
Vrijwel niemand twijfelt er nog aan dat de staatsgreep van afgelopen weekend een uitgelokte en deels in
scene (4) gezette ‘false flag’ operatie was, het Turkse ‘Reichstag’ moment, zoals we gelijk al schreven.
Echte coupplegers hadden het nooit zo snel opgegeven, en zouden het buitenkansje Erdogan te kunnen
vermoorden, nooit aan zich voorbij hebben laten gaan. Dat werd nog eens onbedoeld bevestigd door de
Turkse overheid, die verklaarde dat Erdogans toestel door twee F-16’s op de korrel genomen, maar dat de
piloten ‘om mysterieuze redenen’ niet schoten. (6)
Zo mysterieus is die reden niet als bedacht wordt dat de staatsgreep er feitelijk eentje was van Erdogan zélf,
die in de dagen erna zo’n 50.000 tot 60.000 van zijn tegenstanders in het leger, bij de politie, in de
gerechtelijke macht en in het onderwijs en elders liet arresteren of uit hun functie liet zetten.
Zelfs op het bureau van de president werden 250 man weggezuiverd, en nog eens 1500 bij het ministerie
van Financiën. Wat voor functie je in Turkije ook hebt, als je niet volledig voor Erdogan bent, dan kun je
vertrekken. En ben je openlijk tegen hem, dan loop je een enorm risico om zonder proces voor onbepaalde
tijd in de gevangenis te worden gegooid. Of te worden vermoord, zoals onder andere de belangrijkste Turkse
verantwoordelijke voor de strijd tegen ISIS overkwam (5).
Wereldfederatie Moslimgeestelijken: Erdogan hoogste afgezant Allah
Onopgemerkt in het Westen, maar minstens zo ingrijpend is het schorsen van 492 gematigde imams en
andere moslimgeestelijken, die allemaal worden vervangen door geestelijken van de extremistische Moslim
Broederschap, die in Egypte niet voor niets tot terreurorganisatie werd bestempeld.
In Europa en Amerika eveneens volledig genegeerd, maar uitvoerig bericht door alle Arabische en
islamitische media: de gezaghebbende Wereldfederatie van Moslimgeestelijken heeft bij monde van sheikh
Yusuf Qaradawi –dezelfde die al zo vaak heeft opgeroepen alle Joden uit te roeien- onomwonden zijn steun
aan Erdogan toegezegd, en hem de facto zelfs tot de hoogste afgezant van Allah op Aarde uitgeroepen,
door te verklaren dat ‘de engel Gabriel en de rechtvaardige (in de hemel) met u zijn. En daarna zullen de
engelen worden onthuld.’ Dit is islamitische taal waarmee de komst van de Mahdi, de islamitische messias
die de hele wereld met geweld zal onderwerpen aan de islam, wordt aangekondigd (2).
Dictator bewapend met kernbommen
Karagül schrijft dan ook dat 15 juli 2016 een historische dag is voor Turkije, een ‘nieuwe
onafhankelijkheidsoorlog’ zelfs, die in slechts één dag werd beslist. De secularisten hebben definitief
verloren van de islamisten, en vanaf nu zal Turkije in nog sneller tempo een radicaal islamitische staat
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worden, met een beetje ‘pech’ zelfs bewapend met kernbommen. Zodra dat het geval is, dan zal Erdogan
zonder enige twijfel deze wapens gaan gebruiken om allereerst Europa te chanteren en te doen buigen voor
zijn wil – voor zover dat nu al niet het geval is.
Amerika en Europa zijn nu al de vijand
En denk niet dat NAVO-lid Turkije ‘bondgenoten’ Amerika en Europa in werkelijkheid niet als de vijand
beschouwt. Karagül schrijft dat ‘als zij (de coupplegers) erin waren geslaagd, dan had men in Amerika en
Europa gejuicht van vreugde, want zij vechten tegen ons, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog.... Maar ze
zullen nooit in staat zijn in het lot van dit land tussenbeide te komen. Het zal ze niet lukken het pad van dit
land te stoppen, noch de koers van de geschiedenis te veranderen.’
Erdogan zal imperialistische oorlogen gaan voeren
De journalist schrijft dat Erdogan vanuit de hele wereld wordt bedreigd en aangevallen. ‘De confrontatie zal
dan ook op de meest meedogenloze wijze plaatsvinden. Wij gaan nooit deze leiders van dit grootse pad
verlaten. Wij zullen hen nooit in de steek laten; integendeel, we zullen elkaar nog sterker steunen. En we
gaan de frontlinie schouder aan schouder uitbreiden, en de laatste verdediging van de strijd van het
millennium uitvoeren.’ (1)
Dat is een nauwelijks verhulde aankondiging van de imperialistische oorlogen die Erdogan gepland heeft om
het Ottomaanse Rijk in uiterlijk 2023 (in ieder geval gedeeltelijk) hersteld te hebben. Dat betekent dat hij
oorlog gaat voeren tegen onder andere Syrië, Israël, Egypte en Griekenland.
Teken petitie om Turkije uit Europa te houden
De ChristenUnie is een online petitie gestart om Turkije uit de EU te houden, en om het door Brussel gewilde
visumvrij reizen voor 80 miljoen Turkse moslims te stoppen. Alhoewel de taal ons nog lang niet ver genoeg
gaat, roepen wij toch iedereen op om deze petitie te tekenen. Het is in ieder geval het begin van een
hoognodige politieke bewustwording dat Europa met een nog veel groter gevaar wordt geconfronteerd dan
zo’n 80 jaar geleden in Nazi Duitsland. Deze Turkse dictator heeft immers zijn zinnen gezet op kernwapens,
iets waar de Duitse veiligheidsdiensten al jaren geleden voor waarschuwden.
e
Laatste (8 ) wereldrijk krijgt nu snel vorm
Bij sommige christenen zou tevens het besef kunnen gaan doordringen dat het in de Bijbel geprofeteerde
e
e
laatste (8 ) wereldrijk nu snel vorm begint te krijgen. Dit herstelde 7 wereldrijk – het ‘beest dat van zijn
dodelijk wond genas’- is het imperium dat in het verleden al 400 jaar over Jeruzalem heerste, en dat dit –ook
bij monde van Erdogan zelf- in de toekomst opnieuw wil doen, en dan permanent: het Turks-Ottomaanse
moslimrijk. Dit houdt in dat de allerlaatste fase van de eindtijd bijna is aangebroken.
Xander - (1) Shoebat, (2) Shoebat, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Zero Hedge, (5) KOPP,
(6) Zero Hedge, (7) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Turkse-pro-Erdogan-media-VS-heeft-ons-de-oorlog-verklaard

Na 3500 nieuwe steden lijkt de bouwgekte in China nu echt voorbij
South China Morning Post | 18 juli 2016
Tien jaar geleden begon China met de ontwikkeling van een gigantisch
braakliggend terrein bij de havenstad Tianjin om er een ultramodern
financieel centrum van te maken. In korte tijd verrezen tientallen
wolkenkrabbers en enorme handelscentra. Maar de toestroom van
mensen blijft uit. De bouwhausse in China lijkt voorbij, schrijft de South
China Morning Post.
De Chinese overheid had voor ogen om van Yujiapu de Chinese variant van Manhattan te maken. Kosten
nog moeite zijn gespaard: met een hogesnelheidstrein is Beijing binnen een uur te bereiken, de stad heeft
een vrijhandelsstatus om bedrijven te trekken en dealers kunnen luxe Duitse en Italiaanse auto’s verkopen
zonder importheffingen. Maar een groot deel van de gebouwen is leeg en er lopen nauwelijks mensen op
straat. Toch beweert de gemeente dat de economie groeit met 104 procent. De Chinese bouwwoede kende
de afgelopen jaren geen grenzen. Tussen 2011 en 2013 verbruikte het land meer cement dan de Verenigde
Staten in de hele twintigste eeuw.
Inmiddels zijn er 3.500 steden en industriegebieden gebouwd, met voldoende ruimte om zo’n 3,4 miljard
mensen te kunnen huisvesten. Maar veel daarvan blijft leeg en ongebruikt en analisten menen dat het is
gedaan met de Chinese bouwhausse, die een belangrijke aandeel had in de economische groei.
President Xi Jinping maakte onlangs bekend dat de groei tot 2020 niet onder de 6,5 procent mag zakken en
dat staatsbedrijven daarbij als motor dienen te fungeren. Het blijft echter onduidelijk welke nieuwe wegen
moeten worden ingeslagen. Bouwvakker Liu Hongyuan, die al 20 jaar wolkenkrabbers bouwt, zegt: “Ik vraag
me af wat China moet doen wanneer er voldoende gebouwen zijn en er dus geen behoefte meer is aan de
bouw.”
Foto: Amazing Loong - Bron: www360magazine.nl
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Prikbord nr. 530 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Duitsland
In een vertrouwelijk rapport wordt geconstateerd dat de Duitse wetgeving ontoereikend is om 370.000
illegalen uit te zetten. Er zijn families die reeds jarenlang ten onrechte gebruik maken van de sociale
voorzieningen, waarbij de schade in bepaalde gevallen is opgelopen tot 500.000 of zelfs 1 miljoen euro per
gezin. De slappe politici weigeren echter het misbruik aan te pakken en houden zich onwetend over de
kosten van dit ‘beleid’. Door de vele miljardenverspillingen in Duitsland moet er inmiddels bezuinigd worden
op de basisvoorzieningen voor gewone burgers. Daarbij is Merkel beslist niet de enige schuldige, want de
integriteit en daadkracht van de Duitse politiek zijn al decennia lang zorgelijk.
Groot-Brittannië
De Britse minister van Buitenlandse Zaken beweert dat Londen een rol wil blijven spelen in Europa. Dit lijkt
niet zo moeilijk gezien de zwakte van de EU en de beslissingen die Duitsland en Frankrijk nu reeds nemen,
zonder andere landen te raadplegen. Toch is de Duitse kritiek op Turkije tamelijk dubbelzinnig: indien
Ankara de doodstraf invoert, gaat het visumvrij reizen van de Turken niet door. Zou het anders dan wel
doorgaan en is Berlijn hierin beslissingsbevoegd? Welke doodstraf wordt hier bedoeld: tegen coupplegers,
tegen dissidenten of tegen de Koerden? Want voor de laatsten verandert er dan weinig… De Britten moeten
reeds blij zijn weer een rol in eigen land te kunnen spelen.
Profiteurs
We hebben zelf toegestaan dat nep-Nederlanders zich hier kunnen misdragen doordat ze onder de
invloedsfeer vallen van een buitenlandse overheid. Wie echter zijn afkeer uit van vaak jeugdige schreeuwers
die hier met Turkse vlaggen zwaaien en met ‘hun land’ Turkije bedoelen, wordt al gauw voor xenofoob
versleten. Hoe deze vol haat en minachting demonstrerende Erdogan-aanhangers dan wél mogen worden
omschreven, is onduidelijk, want ‘profiteurs’ is toch milder dan fascisten?
Turkse coup
De onbegrijpelijke acties die een militaire coup in Turkije moesten voorstellen, lijken helemaal niet door
militairen opgezet. Eerder door amateurs van de geheime dienst.
Anders gezegd: was het wel een couppoging? Waarom werden burgers vanuit de lucht beschoten en door
tanks, maar kon Erdogan veilig landen terwijl er nog ‘vijandige’ gevechtsvliegtuigen in de lucht waren.
Waarom werden burgers opgeroepen naar het ‘bezette’ vliegveld te komen dan wel tanks aan te vallen,
zodat de vermeende coupplegers werden geïnformeerd over de voornemens van Erdogan? Wie had die
tanks op pad gestuurd met welk doel? Welk nut had het geklungel op de bruggen in Istanbul, anders dan
een coup simuleren?
Waarom was de arrestatie van meer dan 30 officieren kennelijk reeds voorbereid alsmede het ontslag van
ruim 2700 rechters? Hoe en door wie werd binnen luttele uren de betrokkenheid van die officieren, rechters
en zelfs van dissidenten in de VS vastgesteld? Hoe en door wie werden de betrokken soldaten ondervraagd,
waarvan de antwoorden naar verluidt ook konden slaan op een geheime regeringsopdracht? En tot slot, is er
een relatie tussen de beschuldigingen aan de VS en de recente toenadering tot Rusland? Of tussen de
gewenste machtsuitbreiding van Erdogan, de ruzie met Duitsland, het meteen sluiten van een Turks (NAVO)vliegveld voor de Amerikanen en diens verkapte steun aan IS?
Er zijn tenminste twee geheime diensten die hierop de antwoorden kennen: van Turkije en van de VS. Doch
ook Israël moet niet worden onderschat, terwijl de Franse geheime dienst voorlopig de handen vol heeft aan
de binnenlandse veiligheid.
Veilig land van herkomst
Binnenkort moet de EU ook miljoenen Turkse vluchtelingen toelaten, omdat het land van herkomst voor hen
niet meer als veilig kan worden aangemerkt. En daarmee is de Merkel-chaos compleet, omdat bij dergelijke
aantallen de autoriteiten geen onderscheid meer (kunnen) maken tussen echte vluchtelingen en profiteurs
die hun Turkse paspoort willen behouden om daar als Erdogan-aanhanger hun vakantie te kunnen
doorbrengen. Een aspect dat Erdogan ongetwijfeld in zijn staatsgreepdraaiboek heeft meegenomen, gezien
de golf van overheidsterreur tegen andersdenkenden in Turkije.

DISCLAIMER
De samensteller van deze nieuwsbrieven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
brieven die nu en in het verleden zijn gepubliceerd. In bepaalde artikelen kunt u meningen
aantreffen van auteurs die in strijd kunnen zijn met algemeen heersende opvattingen.
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Coup Turkije geen false flag
Erdogan heeft zijn leven te danken aan de opperbevelhebber van de 1e Turkse Legergroep, Generaal Umit
Dundar.
Een uur voordat drie helicopters met 40 commando’s op het vakantieadres van Erdogan zouden komen,
belde hij Erdogan op met de volgende instructie:
“Er is een militaire staatsgreep aan de gang. Ik bel u omdat u de gekozen president bent en ik sta achter u.
Er zijn commando’s onderweg die binnen een uur arriveren om u om te brengen. Maak dat u daar NU weg
komt en vlieg naar Istanbul. Ik zal zorgen dat u daar op een van de vliegvelden kunt landen en een
persconferentie kunt geven.”
Dundar is de volgende morgen benoemd als Chef Staf van de Turkse strijdkrachten.
Het parlementsgebouw in Ankara is gebombardeerd met een zogenaamde “mini-nuke”, kleine kernwapens
met grote explosiekracht. Turkse F-16’s zijn niet in staat deze te vervoeren. De vraag is wie dan wel
dergelijke wapens kan vervoeren. Net zoals wij vermoeden dat Amerikaanse F-117 Stealth het Russische
toestel uit de lucht schoot, zo vermoeden wij in dit geval eveneens dat de afzender een Amerikaanse F-117
is geweest. Een explosie van dat kaliber ziet er zo uit:
Klik:>Ankara of Syrië?
Klik:>Tactical Nuke tegen de Koerden gebruikt
Erdogan (?) heeft op 5 juli 2016 de Koerden definitief tot zijn gezworen vijanden gemaakt.
Op de luchtmachtbasis Incerlik liggen naar verluid 84 kernbommen van het type B-61. De basis is direct
hermetisch afgesloten op instructie van Generaal Dundar. De commandant is gearresteerd, maar de basis
wordt pas vrijgegeven als de vermeende aanstichter van de coup, Fethullah Gülen door de Amerikanen is
uitgeleverd. Dit zal echter nooit gebeuren. Want het is niet alleen Gülen die verantwoordelijk is, het is de CIA
die gebruik maakt van het Gülen netwerk in Turkije.
Nog enkele feiten op een rijtje.
Er zijn van de vliegbasis Incerlic 42 gevechtshelicopters verdwenen. De Turkse Marine is nog 14 schepen
kwijt, inclusief een admiraal. Vermoed wordt dat die onderdak in Griekenland hebben gekregen, evenals de
bemanning van de helicopter die direct na de coup de grens over kwam gevlogen.
In de afgelopen maanden zijn er bepaalde voorvallen geweest die nu beter zijn te verklaren. De talloze
bomaanslagen zijn gepaard gegaan met de afwijkende koers van Turkije. In de eerste plaats is dat het feit
dat er luchtverdedigingswapensystemen ter waarde van € 5 miljard in China werden besteld. Deze is na
grote Amerikaanse druk, vergezeld met bomaanslagen door Erdogan teruggedraaid.In de tweede plaats
heeft Turkije geen schulden meer bij het IMF en heeft voor kredieten elders offertes aangevraagd, China,
Rusland.Ook dat kost zoals gebruikelijk mensenlevens als een land niet wil buigen. Ten derde heeft kort
geleden Erdogan acties ondernomen om de betrekkingen met Rusland te normaliseren en Al-Assad te
erkennen als wettig president van Syrië, waarbij de traditioneel Turkse steun voor Al-Nusra wordt afgekapt.
Met Rusland en Syrië zullen dan de Koerden worden aangepakt.
Bovendien is de Turkse regering al maanden bezig om het Gülen netwerk van de CIA in kaart te brengen en
men stond waarschijnlijk op het punt dit parallelsysteem op te rollen. Dat verklaart tevens waarom zo snel na
het neerslaan van de coup duizenden arrestaties zijn verricht. De coup was waarschijnlijk niet voor dat
moment gepland, maar voorkomen moest worden dat het netwerk buiten werking gesteld zou worden door
veiligheidsdiensten en politie-eenheden. Dit is dus alsnog gebeurd.
Het was dus geen “false flag”, maar een CIA gesponsorde militaire coup die door toedoen van Generaal
Umit Dundar de facto is verijdeld.
Klik:>Toelichting Generaal Dundar
Wij dienen rekening te houden met een volgende staatsgreep. De CIA (SMOM) zal eerst de gifbeker rond
laten gaan en gerichte loden kogels versturen. Turkije mag niet uit de NATO en is bedoeld als
vooruitgeschoven post richting Moskou. De vraag is of het land zich voor dat karretje wil blijven spannen, nu
in feite het leger een opdonder van jewelste heeft gekregen. Bovendien is het land een belangrijke
draaischijf van olie- en gasdistributie en niet te vergeten de traditionele hoofdweg voor opium naar het
Westen. De luchtmachtbasis Incirlik is een doorvoerhaven van heroine naar West-Europa en de Verenigde
staten. De NATO verspreidt niet alleen terreur, maar evenzeer drugs.
Onze inschatting is, dat de Koerden gigantisch zullen worden bewapend en gebruikt om het regime in
Ankara en als het meezit in Teheran te kraken. Turkije gesteund door Rusland én China, Iran idem en Syrië
kan definitief schoon schip maken.
Wat een bloedbad zal daar worden aangericht.
De “geallieerde bondgenoten” zullen niet rusten voordat hun macht is hersteld. Het doel heiligt
hierbij ALLE middelen. Het is niet de eerste genocide die wordt toegepast om het pad naar een nieuwe orde
te effenen.
Bron: HERSTEL DE REPUBLIEK
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Na het verwoesten van hersenen statines nu ingezet tegen kanker
Wanneer je een farmaceutisch bedrijf bent, telt er voor jou maar één
ding en dat is geld verdienen aan je producten.
Als daar dan een beetje de klad in lijkt te komen zoals het geval met
statines, dan kom je toch gewoon met een onderzoek dat "aantoont"
dat het ook goed is voor kanker. Logisch!
In Engeland is een onderzoek gepubliceerd van wetenschappers die
zeggen dat ze een aanzienlijke afname hebben geconstateerd van
mensen die sterven aan kanker als ze last hebben van hoog
cholesterol.
Aangezien één en één nog altijd vijf is bij de farmaceutische industrie
worden die lagere aantallen sterfgevallen van mensen door kanker met een hoog cholesterol toegeschreven
aan de statines die al deze mensen slikken om hun choresterol te verlagen.
Er zijn natuurlijk miljoenen en miljoenen mensen die deze hersenvernietigende rommel slikken, maar je kunt
er natuurlijk nooit genoeg van verkopen. Op het volgende plaatje wordt precies duidelijk gemaakt wat we
bedoelen.
Zo kan het dat er nu wordt gesteld dat je minder kans hebt om te
sterven aan vier veel voorkomend kankersoorten als je
gediagnostiseerd bent met hoog cholesterol. Zo beweren zij, heb je
43 procent minder kans bij borstkanker als je een te hoog choresterol
hebt en statines slikt, 47 procent minder kans bij prostaatkanker, 30
procent bij darmkanker en 22 procent bij longkanker.
De meest logische conclusie zou zijn dat cholesterol dus juist een
belangrijke rol kan spelen bij het bestrijden van kanker en dat voor
veel ouderen een wat hoger cholesterolgehalte zelfs heel goed kan
zijn.
Er komen de laatste tijd steeds meer onderzoeken, waarbij de rol van statines zoals die in de medische
wetenschap wordt gebruikt, in twijfel worden getrokken. Maar, de farmaceutische industrie wil uiteraard geen
afscheid nemen van deze grootverdiener en dus gaan ze het maar een hele nieuwe rol geven.
Statines zullen kanker niet bestrijden, het zijn gewoonweg weer onderzoeken, waarschijnlijk betaald door de
industrie, die conclusies trekken waardoor een afgeschreven “medicijn” weer nieuw leven wordt ingeblazen.
Vanwege het grote belang om uit de buurt van statines te blijven, navolgend nog een deel uit een eerder
artikel.
Maar weinig mensen zullen beseffen dat wanneer ze met een recept van hun arts naar de apotheek gaan,
ze in feite hun eigen doodvonnis tekenen.
Miljoenen mensen wereldwijd slikken cholesterolverlagende statines en ook miljoenen mensen krijgen
Alzheimer en/of dementie.
Na de manier waarop de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) onlangs serieuze pogingen
deed de heilzame stof CBD, afkomstig uit de hennepplant, te weren van de Amerikaanse markt ten faveure
van de farmaceutische industrie die met allerlei synthetische en straks gepatenteerde varianten
experimenteert en de chantage van Robert de Niro door dezelfde lieden, is het wederom pijnlijk duidelijk
geworden dat het bij de farmaceutische industrie echt alleen maar om geld gaat en dat ze, indien nodig, over
lijken gaan.
Dat ze bereid zijn zonder blikken of blozen over lijken te gaan, blijkt wel uit het feit dat er al vele miljoenen
mensen op aarde zijn overleden als gevolg van het gebruik van de cholesterolverlagende statines.
Cholesterol is een vet-achtige substantie die wordt gemaakt in de lever.
Het “officiële” verhaal zoals dat door de farmaceutische industrie wordt voorgeschreven en dus wordt
nagepraat door overheden en instanties zoals de Hartstichting, is als volgt:
Artsen schrijven statines voor aan alle hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de slagaders en aan
iedereen met een hoog risico op hart- en vaatziekten.
Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden
het meest voorgeschreven. Statines hebben een krachtige en effectieve werking. Ze remmen de aanmaak
van cholesterol in de lever. Als u stopt met statines, neemt het cholesterolgehalte weer toe. Daarom is het
belangrijk dat u de medicijnen elke dag blijft innemen.
Via die laatste zin tekenen veel mensen onbewust voor hun eigen doodvonnis.
Voor de meeste mensen heeft het woord cholesterol een negatieve klank en hebben ze het idee dat alles
wat hun cholesterolniveau verlaagt goed is. Dat is absoluut niet waar, want ons lichaam heeft cholesterol
nodig. Dat is ook de reden dat het lichaam deze stof constant aanmaakt in de lever. De plek waar deze
cholesterol keihard nodig is, is in onze hersenen en het zenuwstelsel. Van alle cholesterol wordt dan ook 25
procent in het zenuwstelsel aangetroffen. Eén van de belangrijkste eigenschappen van cholesterol is dat het
nodig is om hormonen en neurotransmitters te maken die de cellen nodig hebben om met elkaar te kunnen
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communiceren. Zonder voldoende cholesterol in je lichaam zullen je hersencellen afsterven. Daarnaast is
cholesterol ook nog een antioxidant die het lichaam beschermt tegen kanker en speelt het een belangrijke
rol in de productie van vitamine D.
Het aantal mensen met Alzheimer en dementie is wereldwijd en in ons land al schrikbarend hoog, maar zal
naar verwachting nog veel verder toenemen. Als oorzaak wordt dan “de leeftijd” genoemd.
Wanneer mensen ouder worden, gaan hun hersenen niet zomaar spontaan niet meer goed werken.
Daarnaast komt bijvoorbeeld dementie steeds vaker voor bij steeds jongere mensen.
Dat komt aardig overeen met de leeftijdsgroep die statines slikken om hun cholesterol niveau te verlagen.
Het volgende plaatje laat duidelijk zien wat er met hersenen gebeurt wanneer de cholesterol wordt
weggehaald. Er ontstaan als het ware grote gaten in de hersenen, net zoals bij de mensen grote gaten in
hun geheugen ontstaan. Links de hersenen van een doorsnee iemand met onaangedane hersenen en
rechts die van iemand met gevorderde Alzheimer.
De schattingen over hoeveel mensen een vroegtijdige dood sterven
als gevolg van door statines veroorzaakte dementie en/of Alzheimer
lopen uiteen, maar het zullen er wereldwijd miljoenen zijn.
En zo snijdt het mes weer aan vele kanten voor de elite. Er wordt per
jaar alleen al aan statines een omzet gemaakt van ongeveer 29
miljard Dollar, ongeveer 5 keer meer dan de totale
aardgasopbrengsten voor de Nederlandse overheid.
Niet alleen verdwijnen er grote groepen nutteloze mee-eters, we
besparen bovendien geld op de pensioenen en verdienen kapitalen
aan de statines. https://youtu.be/h1bF98_8pUU
Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al
die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten.
Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van
het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er
zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing
om dit soort ziektes te voorkomen.
Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na
onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en
vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer
aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waareen
middel als CBD bij uitstek geschikt voor is. Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er
alles aan zal doen om CBD van de markt te weren. Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste
afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.
Tot slot:
Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere
bijwerkingen:
• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering,
misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door
zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel
gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename
Het aantal bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant: nul.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10910:na-het-verwoesten-vanhersenen-statines-nu-ingezet-tegen-kanker&catid=17:gezondheid&Itemid=30

NIEUWSBRIEF 252 – 25 JULI 2016 – PAG. 58

‘Pokémon Go ontwikkeld door NSA, kan misbruikt worden voor spionage en door criminelen en
terroristen’
Klinkt als complottheorie, maar is het niet: Game lijkt speciaal bedoeld om grote hoeveelheden data te
verzamelen en mensen te bespioneren – Eerste misdadigers gearresteerd die spel misbruikten om spelers
te beroven
Pokémon Go, minder onschuldig dan het lijkt.
Over de hele wereld lopen massa’s mensen als zombies over straat
op hun smartphone te turen, omdat ze achter virtuele
cartoonfiguurtjes van het nieuwe spel Pokemon Go zitten. Vanuit
inlichtingenkringen wordt gewaarschuwd dat Pokemon Go, dat al zo’n
2 miljard keer werd gedownload, meer dan enkel een game is, en
gebruikt kan worden als een visueel spionagesysteem. Daar lijkt het
zelfs speciaal voor bedoeld, zeker als bedacht wordt dat het spel is ontwikkeld door het
Amerikaanse Niantic, dat in 2010 werd opgericht door dezelfde persoon (John Hanke (4)) die in 2001 3Dkarteringsfirma Keyhole startte, wat werd gefinancierd door In-Q-Tel, onderdeel van de NSA.
In Pokémon Go moet de speler op jacht naar diverse geanimeerde figuurtjes die zich in de echte omgeving
hebben ‘verstopt’, zoals straten, musea, vijvers, vliegvelden, wolkenkrabbers, et cetera. Dan wordt er ook
nog eens in teams tegen elkaar gespeeld, waardoor je figuren en locaties op elkaar kunt veroveren.
Toegang tot camera en emailbestand
De link tussen de genoemde bedrijven en zowel de NSA als Google –die zoals bekend twee handen op één
buik zijn- laat er bij onder andere Israëlische defensiespecialisten weinig twijfel over dat het spel
voornamelijk een zeer inventief operationeel spionagemiddel is. Degenen die de enorme hoeveelheid data
van het spelnetwerk verzamelen, krijgen onder andere de GPS coördinaten van alle gamers door, en weten
dus van miljoenen gebruikers hun exacte locaties. Bovendien hebben zij volledig toegang tot de
videocamera en het emailbestand van hun smartphones.
Onwetende spionnen
Gebruikers van Pokémon Go kunnen op deze wijze eenvoudig en zonder dat ze het in de gaten hebben
worden gebruikt als (s)pion om informatie te verzamelen, en zowel foto’s als video’s vanuit vrijwel iedere
hoek en bijna iedere locatie op Aarde waar de Pokémon figuurtjes zijn ‘verstopt’ naar de
inlichtingendienst(en) te versturen.
Niantic heeft diverse bedrijven toestemming gegeven om de aanwezigheid van pokémons in winkelcentra,
restaurants, musea en andere locaties te publiceren. Vervolgens is het kinderlijk eenvoudig om via de
sociale media bekend te maken dat een aantal zeldzame pokémons op de muur van bijvoorbeeld een
belangrijk overheidsgebouw, of bij de poorten van een kerncentrale, zijn verschenen. Honderden, zo niet
duizenden gamers zullen erop afgaan, met hun (video)camera’s en GPS ingeschakeld. Deze gegevens
worden dan onmiddellijk op de monitors van de verborgen controleurs van het spel geprojecteerd.
In de val gelokt door misdadigers of terroristen
De mogelijkheid om via Pokémon Go nietsvermoedende mensen naar energiecentrales en militaire
faciliteiten te sturen, is tegelijkertijd zeer aantrekkelijk voor criminele- en terreurorganisaties. Het is daarom
niet ondenkbaar dat een groot aantal spelers via de game naar een bepaalde plek worden gelokt, waar
vervolgens een bom afgaat, of ze worden opgewacht door een paar zwaarbewapende terroristen. (1)
De eerste verzamelfilmpjes waarop is te zien hoe eenvoudig veel mensen tegelijk naar bepaalde locaties zijn
te sturen, zijn reeds op YouTubegeplaatst. Inmiddels zijn ook de eerste misdadigers gearresteerd, die het
spel misbruikten om mensen te beroven. Er zijn ook verhalen van grote ongelukken op de weg die door het
spelen zouden zijn veroorzaakt, maar die konden tot nu toe niet worden bevestigd.
Saudi Arabië heeft een fatwa (islamitisch verbod op straffe van de dood) tegen Pokémon Go afgekondigd.
Reden: er zouden zowel atheïstische, Darwinistische, christelijke, zionistische, Israëlische, vrijmetselaars als
shintoïstische symbolen in het spel worden gebruikt. (2)(3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Pokmon-Go-ontwikkeld-door-NSA-kan-misbruikt-worden-voorspionage-en-door-criminelen-en-terroristen
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Erdogan gijzelt 1500 Amerikanen op basis om uitlevering Gülen af te dwingen
Turkse minister Werkgelegenheid: VS zat achter coup – Turkse premier Yildirim: Amerikanen zaten in
complot – Defensiespecialisten: -Erdogan voert Stalinistische zuivering en alomvattende moslimrevolutie uitDeel van de NAVO luchtmachtbasis Incirlik. De gijzeling van 1500
Amerikanen zou theoretisch gezien voldoende reden kunnen zijn voor
een oorlogsverklaring, of op zijn minst een militaire reddingsoperatie.
In tegenstelling tot wat we in het eerste artikel van vandaag
berichtten, duurt de gijzeling van in totaal 1500 Amerikanen op de
NAVO luchtmachtbasis Incirlik nog steeds voort. Ook mogen er nog
altijd geen Amerikaanse toestellen vertrekken om ISIS te
bombaderen. Sinds zaterdag heeft Erdogan de stroom op het
Amerikaanse deel van de basis af laten sluiten, met uitzondering van
een paar noodgeneratoren die bijna zonder brandstof zitten. Tevens wordt het terrein door een grote
politiemacht omsingeld. De Turkse dictator wil hiermee de uitlevering van zijn voormalige kompaan Fethullah
Gülen afdwingen.
De situatie op de basis is extra bizar als bedacht wordt dat het hier om een officiële NAVO lidstaat gaat, die
het personeel van een bondgenoot gijzelt. Minstens zo vreemd is dat de Westerse media er vrijwel geen
aandacht aan besteden, en zelfs de grootste Republikeinse tegenstanders van president Obama er op de
Verkiezingsconventie –waar Donald Trump zoals verwacht tot officiële kandidaat werd gekozen- geen
enkele melding van maakten.
Gülen, die al jaren geleden met hulp van de CIA naar de VS vluchtte, kreeg zoals gepland vrijwel meteen de
schuld van de zogenaamde ‘staatsgreep’ van afgelopen weekend. Die zou hij vanuit zijn landgoed in
Pennsylvania hebben voorbereid. De islamistische leider ontkent overigens iedere betrokkenheid.
Turkse vliegtuigen en schepen uitgeweken naar Griekenland?
Ook de Turkse commandant van de basis, brigadier-generaal Bekir Ercan, is gearresteerd vanwege zijn
vermeende aandeel in de coup. Hij zou vliegtuigen en helikopters hebben ingezet, en verantwoordelijk zijn
voor het spoorloos verdwijnen van een groot aantal toestellen. Die zouden –net als maar liefst 14
marineschepen, inclusief de bevelhebber van de Turkse marine, admiraal Veysel Kosele (2)- hun toevlucht
hebben gezocht in Griekenland, eveneens NAVO-lid, maar sinds mensenheugenis op zeer gespannen voet
met de Turken.
Mocht het bevestigd worden dat Athene de bemanning van de Turkse vliegtuigen en schepen asiel heeft
gegeven, dan zou dat voor Erdogan zomaar een reden kunnen zijn om Griekenland de oorlog te verklaren.
In eigen land heeft de islamitische despoot al zo’n 50.000 tot 60.000 mensen laten oppakken of uit hun
functie laten zetten, inclusief 9000 politieagenten en 3000 rechters. Ook de leidinggevende decanen van de
universiteiten zijn ‘gezuiverd’, inclusief de media die ervan worden beschuldigd Gülen te steunen.
Tactische kernbommen, ‘Amerika zit achter deze coup’
Het gevaar van de ontstane situatie op de luchtmachtbasis kan niet genoeg onderstreept worden, omdat
daar zo’n 50 tot 90 tactische kernbommen liggen opgeslagen, en inmiddels niet enkel pro-Erdogan
journalisten de VS ervan beschuldigen in het complot te zitten. De Turkse premier Yildirim, marionet en
spreekbuis van Erdogan, insinueerde dat de Amerikanen de partners van de coupplegers waren, en mogelijk
hun vliegtuigen hebben bewapend om het toestel van Erdogan te onderscheppen.
Minister van Werkgelegenheid Süleyman Soylu ging nog een stap verder: ‘Amerika zit achter deze coup’,
twitterde hij.
‘Stalinistische zuivering en alomvattende moslimrevolutie’
Israëlische defensiespecialisten stellen dat de leiders in Washington, Jeruzalem, Caïro en Riyadh zo
voorzichtig reageren omdat de ‘Stalinistische zuivering’ die Erdogan in de hele overheid en samenleving
uitvoert overduidelijk deel uitmaakt van ‘een alomvattende moslimrevolutie’, die bij een (te) felle reactie
alleen maar sneller zal verlopen.
Xander - (1) DEBKA, (2) Keep Talking Greece
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Erdogan-gijzelt-1500-Amerikanen-op-basis-om-uitlevering-Glenaf-te-dwingen
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Erdogan maakt 5e colonne wakker: Turkse massa’s schreeuwen Allahu Akbar in steden Europa
‘Coup was ‘niet echt, maar lachwekkend theaterstuk’ - Flashback naar 2012 en 2013: Ankara dreigde
letterlijk met mobiliseren miljoenen in Europa wonende Turken
De coup in Turkije was nog niet uitgedoofd, of president Erdogan riep
zijn landgenoten in binnen- en buitenland op om massaal de straat op
te gaan om hem te steunen. Massa’s mensen gaven daaraan gehoor,
onder andere in Rotterdam. Terwijl Europese politici zoals minister
Koenders zich haastten opnieuw voor de Turkse despoot te buigen,
en de anti-islamistische coup veroordeelden (!), schreeuwden
duizenden Turken in Berlijn en andere Duitse steden massaal ‘Allahu
Akbar!’. Jaren geleden bezwoer de AK Partij van Erdogan de
e
miljoenen Turken in Europa als een 5 colonne te beschouwen, en hen in de toekomst te gaan mobiliseren
voor een islamitische opstand in Europa. Is dat moment nu daadwerkelijk aangebroken?
Nota bene een politicus van de Groenen, Erik Marquardt, plaatste op zijn Twitter account en YouTube
een filmpje van massaal Allahu Akbar schreeuwende Turken bij de ambassade in Berlijn (vooral vanaf ca. 3
minuten is dat goed te horen). De islamitische strijdkreet klonk zelfs uit een politie megafoon, een duidelijk
e
signaal hoe diep de Turkse 5 colonne inmiddels in de overheid is doorgedrongen. (1)
Marquardt waarschuwt tevens dat de coup de democratische structuren in Turkije nog verder heeft verzwakt,
wat exact het beoogde doel van Erdogan was. De circa 200 dodelijke slachtoffers waren in diens ogen een
kleine prijs om in één klap duizenden politieke tegenstanders in het leger, de politie, de rechterlijke macht en
in andere overheidsorganen te arresteren of op zijn minst uit hun functie te zetten.
Coup was ‘niet echt, lachwekkend theaterstuk’
Veel Turken denken net als de 30 jarige Fatma Sónmez dat ‘de coup een theaterstuk’ was. ‘Ze hebben het
zó snel weer opgegeven, dat kan nooit echt zijn.’ Tal van andere waarnemers wijzen erop dat militaire
staatsgrepen altijd veel bloediger verlopen, en zeker in Turkije –dat er na de Tweede Wereldoorlog al drie
achter de rug had- veel beter georganiseerd zijn, en minimaal enkele dagen duren. Ook laten coupplegers in
tanks zich nooit staande houden door burgers die hen de weg proberen te versperren. (2)
De voorzitter van een Berlijnse vereniging die verbonden is aan de nationalistische Turkse oppositiepartij
MHP is het met haar eens. ´Dit was geen echte coup. Ik heb er zelf twee meegemaakt. In 1960 was ik nog
een klein kind, maar 1980 kan ik me goed herinneren. Wat nu gebeurd is, is vergeleken daarbij
lachwekkend.´ (2)
‘Erdogan zal nu altijd aan de macht blijven’
Onder de Turken in Duitsland zijn voor en tegenstanders het er over eens dat Erdogan bij veel landgenoten
geliefd is, en dat zolang Erdogan leeft hij vermoedelijk aan de macht zal blijven, en door niemand ten val kan
worden gebracht.
Erdogan en zijn aanhangers gaven vrijwel meteen de in de VS wonende verbannen islamist Fetullah Güllen
de schuld van de coup. Dat was vroeger een bondgenoot van Erdogan, totdat de laatste zich tegen hem
keerde. Gülen wijst de beschuldigingen van de hand, en zegt dat de snelheid waarmee Erdogan 2600
militairen liet arresteren en 2745 rechters op non actief zette, bewijs is dat de president al lang van tevoren
een zwarte lijst had opgesteld, en de coup hoogstwaarschijnlijk door hem zelf is gepland. (3)
Ankara dreigde al in 2012 en 2013 met mobiliseren Turken in Europa
Al in 2010 richtte Turkije een speciaal ministerie op voor de Turken in het buitenland. In 2012 kondigde het
orgaan aan dat de miljoenen Turken in met name in Europa gemobiliseerd zouden worden (4), zodat ze een
vuist zouden kunnen maken om de belangen van Turkije en de islam te verdedigen en te verspreiden.
Circa een jaar later dreigde de burgemeester van Ankara, Melih Gökcek, een vooraanstaand lid van
Erdogans AK Partij, de Duitse regering Merkel dat de 3,5 miljoen Turken in haar land zich wel eens tegen de
Duitsers zouden kunnen keren (5) als Berlijn hen niet in meer zaken hun zin zou geven. Wel, we zien aan
Merkels pro-immigratie, pro-islamistische en pro-Turkse beleid dat de bondskanselier duidelijk gezwicht is
voor de dreigementen uit Ankara.
Beangstigende overeenkomsten met Nazi Duitsland
Als men in het Westen nu nog de beangstigende overeenkomsten met de false flag aanslag op de
‘Reichstag’ en de daarop volgende stapsgewijze machtsovername door Hitlers Nazi´s niet ziet, dan is dat
omdat men dat niet wil, of nog erger: omdat men het eigenlijk wel een goed idee vindt dat de Turkse
president zich nu definitief als de nieuwe dictator van Europa kan ontpoppen. Tenslotte streeft men in
Brussel steeds openlijker naar dezelfde totalitaire macht over alle Europeanen.
Na de brand in de Reichstag duurde het nog ruim 7 jaar voordat Nazi Duitsland de Tweede Wereldoorlog
ontketende. In de tussentijd werden alle tegenstanders in de politiek, het leger en de samenleving
uitgeschakeld, en werden de eerste stappen genomen naar het uitmoorden van de Joden.
Wordt 2023 het jaar van de volgende wereldoorlog?
Trekken we de parallel door*, dan zou Erdogan wel eens in 2023, precies het door hem al vaak genoemde
jaar waarin hij het islamitische Turks-Ottomaanse Rijk hersteld wil hebben, de Derde (of misschien wel
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Vierde?) Wereldoorlog kunnen ontketenen. In de komende jaren zal hij hoe dan ook hetzelfde doen als zijn
Duitse voorganger, en al zijn tegenstanders oppakken, gevangen zetten, laten vermoorden of spoorloos
laten verdwijnen.
In dit informatietijdperk kunnen ‘onze’ leiders straks echter onmogelijk opnieuw met het ‘wir haben es nicht
gewuβt’ excuus komen (zie ook de vele links hieronder). Recht voor hun ogen, in alle openheid en brutaliteit,
spelen zich in aspirant EU-lid Turkije dezelfde levensgevaarlijke ontwikkelingen af als destijds in Hitler
Duitsland. Als ons continent en grote delen van de wereld dan uiteindelijk opnieuw in brand vliegen, zal dat
daarom voor een belangrijk deel ook aan hen te wijten zijn.
Xander
* Let op: dit is géén voorspelling!
(1) Rhein Neckar Blog - (2) Welt - (3) Welt - (4) Welt - (5) Der Tagesspiegel
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Erdogan-maakt-5e-colonne-wakker-Turkse-massasschreeuwen-Allahu-Akbar-in-steden-Europa

Meesterzet: Boris Johnson keert terug op het toneel als minister van Buitenlandse Zaken
Jul 14, 2016
London Mayor Boris Johnson attends an "Out" campaign event, in
favour of Britain leaving the European Union, at Europa Worldwide
freight company in Dartford, Britain March 11, 2016. REUTERS/Peter
Nicholls
Meesterzet: Boris Johnson keert terug op het toneel als minister van
Buitenlandse Zaken, maar mag géén Brexit onderhandelen
Theresa May verrast als nieuwe premier van de UK meteen vriend en
vijand door Boris Johnson op te vissen als de nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken. Maar wat op het eerste gezicht door vele
tegenstanders van de Brexit als slecht nieuws werd gezien, zou wel eens een meesterzet kunnen zijn van
May.
Boris Johnson speaks after being appointed Foreign Secretary by@Theresa_May
Theresa May laat er geen gras over groeien. In haar eerste reeks benoemingen van het kabinet in Londen
rolde de naam van Boris Johnson van het lijstje. De man die al heel lang de rivaal is van de nieuwe premier
krijgt een heel prestigieuze post: Buitenlandse Zaken. Johnson mag nu de wereld rondreizen om de UK te
vertegenwoordigen en krijgt onder meer heel het diplomatieke korps, maar ook de beroemde MI6 onder z’n
vleugels.
Het wordt meteen uitkijken naar een pak aantal internationale ontmoetingen, onder meer met Hillary Clinton
of de Turkse premier Recep Erdogan. In de loop der jaren beledigde Johnson een hele reeks internationale
figuren, vaak in z’n columns in The Telegraph. Zo noemde hij Clinton “een geblondeerde met getuite lippen
en een harde blauwe blik, zoals een sadistische verpleegster in de afdeling voor mentaal zieke patiënten.”
Over Erdogan schreef hij een scheldgedicht, waarin hij hem een “terrific wankerer” noemde.
May handelt als The Godfather
Dat zou dus wel eens een brokkenparcours kunnen worden. Maar onderschat May niet. Met Johnson daar te
zetten huldigt ze het principe van “keep your friends close, keep your enemies closer“. Johnson zit mee in
het kabinet en zal dus met alles wat de regering beslist ook collegiaal moeten akkoord gaan. En één groot
dossier ligt nu midden op de tafel: de Brexit. Daarin was Johnson uitgesproken voor ‘Leave’. Maar nu zit hij
dus mee in bad, als straks met de EU moet onderhandeld worden.
En het wordt nog mooier: Johnson mag alles doen wat de UK en z’n buitenlandse relaties betreft, alleen niet
die Brexit. Want daarvoor benoemde May speciaal een aparte minister, David Davis. Die wordt enkel
bevoegd om de onderhandelingen te doen met de EU. In praktijk wordt dat dus afgepakt van Johnson, nog
voor hij er z’n hand op kan leggen.
Het geeft May bijzonder veel bewegingsvrijheid. Want niemand sluit ondertussen uit dat de
onderhandelingen de lange baan op gaan omdat de UK-leiders eigenlijk helemaal niet weg willen uit de EU.
Het alternatief is uit de EU gaan, maar wél nog toegang krijgen tot de eengemaakte EU-markt. Alleen, om
dat te krijgen moeten ze, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, dan wel vrij verkeer van goederen en personen
toestaan. Dat is de facto minder rechten en meer plichten dan een EU-lidmaatschap.
De Britse onderhandelingspositie is vandaag bijzonder zwak. Het enige wat ze nog hebben is het feit dat de
onderhandelingen eigenlijk nog niet begonnen zijn: het bewuste artikel 50, dat een exit in gang zet, is nog
niet ingeroepen door de Britten. En daar blijven ze mee wachten, liefst nog tot het einde van het jaar of
langer. Want dat enige stukje pasmunt willen ze zo traag mogelijk uit handen geven.
http://stopdebankiers.eu/meesterzet-boris-johnson-keert-terug-op-het-toneel-als-minister-van-buitenlandse-zaken/
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Er is iets wezenlijks veranderd de laatste weken (video)
Iets is veranderd op deze wereld. Dingen zijn niet meer zoals ze tot
voor kort waren.
Het gevoel dat er nu bij veel mensen leeft, is dat er een duistere
kracht op aarde is neergedaald en dat alles opeens in een
stroomversnelling gaat.
Verschillende mensen voelen dit en navolgend daarom als voorbeeld
van wat wij bedoelen een stuk dat is geschreven door Alvin Conway,
auteur en eigenaar van de Extinction Protocol website.
Hij schrijft:
De veranderingen op onze planeet gaan sneller. Ouderwetse
instituten proberen de controle te behouden, waarbij ze vasthouden aan een oude zienswijze die met iedere
nieuwe dag minder relevant blijken te zijn in een wereld die bijna dagelijks verschuift en verandert.
De lijst met “mislukte landen” groeit dagelijks. De wereldwijde schuld loopt snel op.
Landen bereiden zich openlijk of in het geheim voor op oorlog. Financiële instituten bevinden zich in een
gebied van negatieve rente, terwijl de beurzen naar ongekende hoogtes klimmen. Dit niet omdat de
fundamentele waarden van de economie goed zijn, maar door de overijverige financiële acties en het
monetaire beleid van de centrale banken zoals het ongelimiteerd bijdrukken van geld.
De geradicaliseerde fundamentalisten van de islam voeren hun terreuroorlog tegen het westen op, waarbij
ze denken dat het lang voorspelde Armageddon dichtbij is. De aanvallen tegen burgers zullen vanaf dit
moment alleen maar intensiveren en die in onze steden frequenter en talrijker zijn.
Stressfactoren voor de bevolking zullen toenemen en maatschappijen over de hele wereld ontwrichten.
Zaken zoals ziekte, multiculturisme, economische neergang, burgeroorlog, terrorisme, klimaatverandering,
geologische rampen en stagnerende voedselproductie.
Terwijl dit alles zich voltrekt, zal de gevestigde orde steeds meer terrein verliezen en zullen oplossingen voor
de steeds heftiger wordende problemen op de wereld zeldzamer worden.
Wij zijn getuige van nog nooit eerder voorgekomen veranderingen tijdens ons leven op deze planeet en het
begin van een revolutie die nog maar net is begonnen.
We naderen heel snel het punt in de menselijke geschiedenis, waarvan we wisten dat die zou komen, maar
die we allemaal gevreesd hebben.
De volgende zes maanden zouden een extreme uitdaging kunnen vormen voor een aantal landen.
We raden eenieder sterk aan om jezelf voor te bereiden op iedere mogelijke gebeurtenis die door dit soort
veranderingen kunnen worden veroorzaakt.
Bedenk dat de enige mensen die de toekomst vrezen zij zijn die er niet op voorbereid zijn.
Tot zover Alvin.
Een vergelijkbaar geluid is er te horen bij Michael Snyder. Hij schrijft onder andere:
Lijkt het niet alsof gebeurtenissen opeens enorm in een stroomversnelling gaan?
Er is een donkere en verontrustende tijd op de beschaafde wereld neergedaald en bijna overal waar je kijkt
zie je woede en frustratie die tot een gevaarlijk niveau stijgen.
We zijn gewaarschuwd dat deze zomer een “chaotische zomer” zou kunnen worden en tot nu toe is dat
zeker het geval geweest. Laten we hopen dat dingen een beetje afkoelen voordat er een spiraal ontstaat
waarbij dingen volledig uit de hand zullen lopen.
https://youtu.be/gr0wbZ9BtkI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10903:er-is-iets-wezenlijks-veranderdde-laatste-weken&catid=37:wereld&Itemid=50

Islamitisch Turkije werkt aan atoomwapens volgens Duitse militaire topanalist
De Duitse militaire analist Hans Rühle, specialist massavernietigingswapens,
waarschuwt al de laatste twee jaar dat Turkije probeert atoomwapens te
ontwikkelen. Zo melde hij al in 2014 in de krant Die Welt dat de Turkse
ambities op het gebied van nucleaire bewapening het motief zijn waarom de
Duitse Bundesnachrichtendienst (BND) het land de laatste jaren met steeds
grotere argwaan in de gaten houd. De Turken achten het hebben van een
nucleair arsenaal noodzakelijk om een regionale dominantie te ontwikkelen ten
opzichten van hun buurlanden: Armenië, Syrië, Georgië, Bulgarije maar vooral Griekenland, Israël en zelfs
Rusland en het shiitische Iran.
Dit weerhield de Duitse cultureel-marxistische bondskanselier Merkel echter niet om juist de laatste twee jaar
intensiever dan ooit met Turkije te gaan samenwerken. Het land miljarden te schenken en uitzicht op
visumvrij reizen door EU-landen te geven in ruil voor een wurgdeal met de Turken over de islamitische
massa-immigratie die Europa vandaag de dag treft. KM
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Erdogan maakt gebruik van gelegenheid om familiebedrijf te redden
Never let a good crisis go to waste is inmiddels een bekende uitdrukking geworden en ook Erdogan heeft die
ergens gelezen.
Zo kan het gebeuren dat het hoofd van de antiterrorisme eenheid
voor de bestrijding van ISIS geboeid en dood wordt aangetroffen door
een schot in de nek.
Europese politici en diplomaten zijn altijd heel voorzichtig wanneer
het aankomt op Erdogan, want hij heeft natuurlijk nog wel een paar
miljoen vluchtelingen klaarstaan die in een handomdraai richting
Europa kunnen worden gestuurd.
Als dan de Euro Commissaris Johannes Hahn publiekelijk verklaard
dat alles wat er nu in Turkije gebeurt, goed is voorbereid, dan wil dat
heel wat zeggen. "De lijsten van mensen die moesten worden gearresteerd lagen van tevoren al klaar", zo
zei hij. En verder: “Ik maak mij erge zorgen, want dit is precies wat wij altijd hebben gevreesd”.
En hij moet zich inderdaad zorgen maken, want de grote zuivering in Turkije is begonnen, net zoals zijn
illuster collega Stalin dat ooit deed in Rusland.
De moord op Sergej Kirov (1934) luidde het begin van 'De Grote Zuivering' in. De Grote Zuivering was een
heksenjacht: voormalige oppositieleiders binnen de partij, staatshoofden, premiers en partijleiders van
deelrepublieken, geestelijken, intellectuelen, kunstenaars, trotskisten (aanhangers van Trotski), zinovjevisten
(aanhangers van Zinovjev), rechtsen, maar ook gewone burgers werden het slachtoffer van Stalin's
'zuiveringen'. Bijna de halve legerleiding, waaronder de geniale maarschalk Michail Toechatsjevski, werd
terechtgesteld. De goelags zaten overvol.
Wat er allemaal werkelijk in de achtergrond speelt op dit moment is
niet duidelijk. We weten dat Erdogan plotseling weer goede maatjes
is met Israël en dat hij enkele dagen daarna plotsklaps huilend van
spijt bij Poetin op de stoep staat. Waarbij laatst genoemde opvallend
genoeg direct na de geveinsde Turkse coup zijn steun
uitsprak richting Erdogan, nadat hij tijdens de coup, zoals we al
eerder schreven, een ongeplande bijeenkomst had met Victoria
Nuland en John Kerry uit Amerika. Dezelfde Kerry die dreigementen uitspreekt richting Erdoganaangaande
blokkering van een aanstaande toetreding tot de EU en een NAVO lidmaatschap wat op losse schroeven is
gezet. Tussendoor doet Erdogan nog een Timmerfransje.
Bekend is, althans voor de bühne, dat de verhouding tussen Amerika en Turkije met de dag verslechtert,
omdat Erdogan Amerika ervan beschuldigt dat ze samen met Fethulla Gülen, vroeger een maatje van
Erdogan, achter de “mislukte staatsgreep” zouden zitten.
Dan komt plotsklaps of liever gezegd in reactie op, het dopingverhaal, waardoor de kans groot is dat
Russische atleten zullen worden uitgesloten van de Olympische Spelen in Rio.
Wanneer de staatsgreep uitgevoerd zou zijn in opdracht van de CIA, dan was het niet op zo'n klungelige
manier gebeurd zoals nu het geval is geweest.
Op Sputnik News wordt bijvoorbeeld gesteld dat als je een staatsgreep gaat uitvoeren, het eerste wat je doet
is zorgen dat je het hoofd van de slang eraf hakt.
En dat gebeurde allerminst, want:
De Gulfstream van Erdogan vertrok om 1:43 vrijdag op zaterdagnacht van het vliegveld van Bodrum en
vloog urenlang over Turkije met de transponder aan. Alhoewel de “rebellen” een aantal F-16 vliegtuigen in
de lucht hadden en ze de Gulfstream op ieder moment naar beneden hadden kunnen halen, gebeurde er
helemaal niets. Wat ze klaarblijkelijk wel deden waren een aantal helikopters sturen om het verblijf van
Erdogan in Bodrum(Marmaris) onder vuur te nemen, nadat deze was vertrokken.
Zoals Sputnik News verder zegt, moet voor Erdogan de tocht aan boord van de Gulfstream net zo veilig zijn
geweest als het eten van een baklava.
En wat helemaal verbazingwekkend is, is dat ondanks dat het vliegveld van Istanboel in handen zou zijn van
de opstandelingen, het vliegtuig van Erdogan ongestoord in alle veiligheid daar kan landen.
Echter, iets dat we ook weten, is dat Erdogan waarschijnlijk even van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt
om de familie oliehandel met ISIS voorlopig te redden.
Tijdens of vlak na de door Erdogan uitgevoerde “mislukte staatsgreep”, wordt het hoofd van de anti
terreurbestrijding tegen ISIS in Turkije voor een vergadering naar het presidentiële paleis in Ankara
geroepen.
Volgens een bericht in de Engelse Guardian werd deze man later dood gevonden, met de handen op de rug
gebonden en gedood door een nekschot.
Zoon Bilal kan weer rustig ademhalen en vrolijk doorgaan met zijn lucratieve handel, waarover wij eerder
onderandere het volgende schreven:
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Zoals ook wij al eerder schreven, ergens moeten er dan dus concreet mensen betrokken zijn bij de illegale
ISIS oliehandel. De olie verkoopt en transporteert zichzelf niet, dat wordt gedaan door mensen.
Dan is het heel spijtig voor Erdogan, maar wanneer er wordt gezocht naar de mensen achter de illegale
oliehandel dan komt iedere keer opnieuw de naam van Bilal Erdogan bovendrijven.
Bilal is de derde zoon van de Turkse president, heeft een eersteklas opleiding aan het Amerikaanse Harvard
achter de rug, werkte enige tijd bij de Wereldbank en is daarna voor zichzelf in zaken gegaan.
Bilal bezit eenderde van de aandelen van een bedrijf dat de BMZ Group heet wat zich onder meer
bezighoudt met scheepsvervoer.
Op de volgende foto zie je Bilal bij één van zijn schepen. Deze foto verscheen in 2014 bij een Turks artikel
waarin ze zich afvroegen wat zijn schepen in Syrië te zoeken hadden.
Het is deze BMZ Group die naar voren komt als schuldige voor het
smokkelen van ISIS olie naar de vrije markt. Er wordt op dit moment
nog verder onderzoek gedaan, maar er zijn sterke aanwijzingen dat
de zoon van de Turkse president (en dus ook de vader) de
“mastermind” is, verantwoordelijk voor het converteren van miljoenen
vaten Syrische olie tot honderden miljoenen Dollars voor ISIS.
Volgens de auteur en analist F. William Engdahl hebben we in feite te
maken met een groep gangsters onder leiding van Erdogan met zijn side-kick Davotoglu die de MIT, de
Turkse CIA, gebruiken als hun privéleger. Naast de gangsterpraktijken van de familie Erdogan koesteren ze
ook nog de droom van een groot Ottomaans Rijk en wanneer ze zo doorgaan, volgens Engdahl, zullen ze
niet alleen Turkije, maar het gehele Midden Oosten vernietigen.
Naast de handel in olie worden er in de Turkse Konya provincie al drie jaar lang ISIS rekruten opgeleid en
getraind. Iets dat voorheen hoofdzakelijk gebeurde door Amerika en Israël.
De illegale oliehandel met ISIS is in feite niets anders dan een lucratieve activiteit van het familiebedrijf
Erdogan waarbinnen de belangrijkste rol gespeeld wordt door zoon Bilal.
Bilal is eigenaar van meerdere scheepvaartbedrijven. Hij heeft naar verluid contracten getekend met
Europese organisaties om de gestolen Iraakse ISIS olie naar verschillende Aziatische landen te exporteren.
De Turkse overheid koopt de geplunderde Iraakse olie die wordt geproduceerd door de oliebronnen in Irak
die in handen zijn van ISIS.
De bedrijven van Bilal bezitten hun eigen speciale scheepswerven in de havens van Beirut (Libanon) en
Ceyhan (zuid Turkije), vanwaar de gesmokkelde ISIS ruwe olie naar Japan wordt vervoerd in olietankers.
De vice president van de Turkse CHP partij, Gürsel Tekin, verklaarde onlangs in een interview dat ondanks
dat Erdogan verklaart dat zijn zoon niets illegaals doet en normale handel drijft met deze Japanse bedrijven,
de werkelijkheid toch wel iets anders in elkaar steekt. Volgens Tekin zit Bilal tot aan zijn nek in de illegale
ISIS oliehandel en zal hij nooit worden aangepakt zolang zijn vader president is.
Tekin zegt dat de onderneming van Bilal die het meest betrokken is bij de illegale ISIS oliehandel, de BMZ
Group, een familiebedrijf is waarbij familieleden van president Erdogan aandelen bezitten en dat zij misbruik
maken van publieke gelden en illegale leningen krijgen van Turkse banken om de operaties te kunnen
financieren.
Op de volgende foto zie je papa Erdogan met nog een lieverdje uit
diezelfde familie, dochter Sümeyye.
Sümeyye heeft de leiding over een geheim ziekenhuis in Turkije,
vlakbij de grens met Syrië. Dit is de plek waar vrachtauto’s van het
Turkse leger dagelijks de gewonde ISIS strijders afleveren. Onder
leiding van Sümeyye worden ze weer opgelapt en teruggestuurd om
verder te gaan met de heilige strijd= het vullen van de vrachtwagens
met olie voor de familie Erdogan.
Dit verhaal is naar buiten gekomen door de getuigenverklaring van een verpleegster die was aangenomen
om daar te werken, totdat men erachter kwam dat zij een Alawiet moslim was.
De Erdogan beerput is nog veel dieper. Volgens de Franse geopolitieke analist, Thierry Meyssan, is Erdogan
ook verantwoordelijk voor de chemische False Flag aanval in het Syrische Ghouta in 2013. Die zorgde er
bijna voor dat er een volledige oorlog losbarstte in die regio omdat de Syrische president Assad hiervan
onterecht de schuld kreeg.
Volgens Meyssan speelt namens het Westen ook Frankrijk een smerige rol in het geheel omdat het de
Fransen waren die Erdogan hebben overgehaald om zijn pijlen te richten op buurman Assad. Wanneer
Erdogan zou helpen om Assad omver te werpen, zou Frankrijk zich sterk maken voor de toetreding van
Turkije tot de EU. Uiteraard zullen er nog veel meer vieze spelletjes worden gespeeld, maar voorlopig zit
gangster Erdogan stevig in het zadel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10905:erdogan-maakt-gebruik-vangelegenheid-om-familiebedrijf-te-redden&catid=10:buitenland&Itemid=23

NIEUWSBRIEF 252 – 25 JULI 2016 – PAG. 65

Vaccinaties: Producer ‘VAXXED’: ‘Kinderen worden verwoest’…!
Een nieuwe wet in nota bene Californië/VS, waar burgers over het
algemeen wat vrijer zijn in hun opvattingen, dan in andere staten,
gaat vaccinaties verplichten voor bijna alle schoolkinderen. Zij dienen
allemaal de BMR-prik gehad te hebben, voordat ze zich op school
kunnen vertonen. Een referendum is onlangs goedgekeurd door de
overheid en een grote groep mensen in Californië is bezig om de
365,880 geregistreerde stemmen te verzamelen, om deze wetgeving
ongedaan te maken. Deze dienen ingediend te zijn rond 28
september, zodat er in november een nieuwe stemming kan worden
georganiseerd over deze zaak.
De manier waarop ouders werden weggezet, die hun kinderen niet
laten vaccineren. Of hoe je met Disney-cartoons ook mensen kunt
beschadigen..!
Deze wet, #SB277, werd op 30 juni jl. door de goeverneur van
Californië, Jerry Brown, getekend en sluit voortaan alle ontheffingen
van vaccinaties uit, op basis van persoonlijke- of geloofsovertuiging..
De wet eist dat kinderen, voordat ze worden toegelaten in
peuter/kleuterschool, gevaccineerd zijn. Tenzij een gecertificeerde
arts een verklaring afgeeft, dat dit niet mogelijk is, vanuit de medische conditie van een kind (allergie).
Een dergelijke wet is in één woord natuurlijk schandalig, omdat deze rechtstreeks de
ONAANTASTBAARHEID van het recht van elk mens op de integriteit van zijn/haar lichaam ondermijnt. Of,
zoals oud-congreslid Tim Donnelly het zegt: “Dit referendum gaat feitelijk niet over vaccins/vaccinaties. Het
gaat over de schandalige aantasting van het fundamentele recht van een ouder om een beslissing te nemen
over haar/zijn kind, waarbij een overheid beweerd het te weten, ZONDER OOK MAAR ENIG
FUNDAMENTEEL BEWIJS aan te dragen.”
Al deze wetgeving is voortgekomen uit wéér een valse-vlag-operatie. Kijk naar dit artikel () over de details
hier omheen, waarbij het gerucht werd verspreid, dat kinderen die een bezoek hadden gebracht aan
Disneyland, vervolgens door niet-gevaccineerde kinderen besmet waren met mazelenvirus.. (Dat de zieke
kinderen dan toch gevaccineerd waren tegen mazelen, maar dat dát vaccin niet werkte, is kennelijk geen
argument..)
De tweede jaarlijkse ‘Health Freedom Rally’ (demonstratie) vond plaats op 1 juli, de dag ná het
ondertekenen van de vaccinatiewet, in Santa Monica/Californië afgelopen week. Daar waren zowel Dr.
Andrew Wakefield, als Del Bigtree aanwezig, resp. regisseur en producent van de film VAXXED. Hun
verklaringen zie je hieronder. Het hele ‘VAXXED’-team was bij elkaar en vele, vele anderen, om zich uit te
spreken tegen deze wetgeving en om kaarsjes te branden voor de kinderen die door vaccins voor hun leven
zijn beschadigd.
Producer VAXXED: ‘Kinderen worden verwoest’…!
2016 © WantToKnow.nl/be
In 2013 krijgt bioloog Dr. Brian Hooker een telefoontje van één van
de Senior-wetenschappers van het CDC, de U.S. Centers for
Disease Control and Prevention. Deze wetenschappelijk-onderzoeker
leidde in 2004 het onderzoek van dit agentschap, naar de links
tussen autisme en het BMR-vaccin. (Bof, Mazelen en Rode Hond). Deze wetenschapper heet Dr. William
Thompson en hij bekend in die telefoongesprekken met bioloog Brian Hooker, dat het CDC cruciale data uit
haar eindrapport heeft gelaten. Data die onthult dat er een CAUSAAL VERBAND IS, TUSSEN DIT VACCIN
EN AUTISME..!
Het is niet bij dat ene telefoontje gebleven en dr. Brian Hooker krijgt meer telefoontjes van deze William
Thompson van het CDC. Deze telefoongesprekken neemt hij de maanden erna allemaal op. Daarin
bespreken beide mannen de exacte data die dus NIET in het
uiteindelijke CDC-rapport terecht is gekomen..Het blijkt -zo verklaart
Thompson- dat zijn collega’s al het bewijs hebben vernietigd.
Vervolgens gaat deze bioloog, dr. Hooker de hulp inroepen van de
Engelse arts Andrew Wakefield, die uit zijn ambt werd gezet,
vanwege dezelfde claims in 1998 (!!) over de relatie
vaccins/vaccinaties en autisme. Hoewel deze Andrew Wakefield later
in volle eer werd hersteld en een schadevergoeding ontving, was de
schade en publiciteit rondom deze affaire enorm.
In zijn niet-aflatende inspanningen om de gezondheid van onze
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kinderen te waarborgen, richten producent Del Bigtree en deze dr. Andrew
Wakefield zich met de film-docu ‘VAXXED’, op deze onpasselijke zaak.
Wakefield richt zich met deze documentaire dan ook direct op het bewijs
dat achter deze verachtelijke affaire ligt.Het blijkt dat natuurlijk niet alléén
de CDC’s verantwoordelijkheid dragen voor deze affaire, maar dat er
sprake moet zijn van een constructieve doofpot bij de Amerikaanse
overheid inzake de bescherming van de gezondheid van de Amerikaanse
burgers. De film bevat interviews met farmaceutische insiders, artsen,
politici en de ouders van door vaccins, ernstig beschadigde kinderen. De
film onthult een alarmerende fraude, die heeft bijgedragen tot de
exponentiële steiging van het aantal autisme-gevallen in de wereld en de
potentieel meest catastrofale epidemie in deze en vorige eeuw.
Als je nog nooit van dr. Andrew Wakefield hebt gehoord, wordt het tijd je te verdiepen in deze arts, die door
de invloed van de farmaceutische industrie uit zijn vak werd gezet, via een rechtszaak rondom zijn publicatie
van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, waaruit dat er een REGELRECHTE LINK IS TUSSEN
VACCINS EN AUTISME. Hij werd uit de medische praktijk verbannen in 2010.
De studie die hij deed rondom de BMR-prik, de vaccinatie tegen de
mazelen, de bof en rode hond linkt vaccins keihard aan autisme. Later
werd hij echter, zonder dat de pers het écht nodig vond hier over te
berichten kennelijk, weer in volle eer hersteld. Vooral door het intrekken
van de beschuldigingen aan zijn adres..
Arts en anti-vaccinatie-activist dokter Andrew Wakefield is ook de
regisseur van ‘Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe’, een
documentaire waarmee hij wil aantonen dat vaccinaties wel degelijk
autisme kunnen veroorzaken, ondanks de hardnekkige ontkenning
ervan door de medische ‘wetenschap’. Hij verklaart in de film tevens
dat onderzoekers van het Amerikaanse CDC, het Centrum voor
Controle en Preventie van Ziektes, daarvan al tientallen jaren op de
hoogte zijn en daarover onder andere hebben gefraudeerd. Kijk naar
zijn bijdrage aan de betoging van afgelopen 1 juli.
De krankzinnigheid van deze wetgeving in 3 plaatjes.. Of: hoe angst
de bevolking regeert..!!
Duidelijk te zien hoe in de VS de mazelen bijna was uitgeroeid op
natuurlijke wijze, door gezonde voeding (vitamines), betere hygiëne,
kleding en behuizing, voordat er zogenaamd via vaccinaties een
einde kwam aan de ‘opmars’ van de mazelen..!! Tja, als je het laatste
deel van de grafiek laat zien, zou je denken dat de vaccinaties hun
doel bereikt hebben..
Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/producer-vaxxed-kinderen-worden-verwoest/
Duizenden negers vallen politie aan, steken mensen neer, plunderen McDonalds, in… Londen
door rechtsactueel • 22 juli 2016
Met al dat tumult in Frankrijk zou een mens gaan denken dat er
alleen daar multiculturele verrijking te beleven valt, dus besloten de
tienduizenden negers die tegenwoordig in Londen wonen even het
tegendeel te bewijzen.
In het Londense Hyde Park begonnen ze eerst amok te maken,
vielen dan de politie aan, plunderden en passant ook een McDonalds
en gingen tenslotte elkaar en de politie neersteken. Er vielen tal van
gewonden, ook bij de politie. De aanleiding was naar verluidt een ‘uit
de hand gelopen watergevecht’. Om al die on-Britse barbarij een
politiek tintje te geven begonnen ze zowaar te zingen: ‘Black Lives Matter’. Jawel, de strijdkreet van de
racistische beweging in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de moord op intussen bijna 10
politie-agenten… Iets waarmee Groot-Brittannië dus hoegenaamd niets te maken heeft, maar dat kon de
zwarte pret niet drukken. De zomer van 2016 in Europa, het lijkt er stilaan eentje te worden om in te kaderen
in het Grote Multiculturele Horrorboek. https://youtu.be/af-o9sfMwBY https://youtu.be/2x5TuZxQUwA
https://rechtsactueel.com/2016/07/22/negers-vallen-politie-aan-steken-mensen-neer-plunderenmcdonalds/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Prikbord nr. 531, door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Aangifte
Dat de aangiftebereidheid in Nederland sterk is gedaald, heeft niets te maken met ‘de weg niet kennen’,
want de politie is hier voor iedereen te vinden. Doch daarna gaat het fout, zoals politie-agent al vaak laten
doorschemeren bij de opname van een aangifte. Dit heeft te maken met de capaciteit en bureaucratie bij het
OM, de politie en de rechterlijke macht. Ook hoogopgeleide burgers krijgen te horen dat iets geen strafzaak
is en dat men zich maar tot de civiele rechter moet wenden. Daarbij rekent het OM erop te worden
‘beschermd’ door het hof, indien het slachtoffer een zgn. art. 12 procedure initieert. De argumenten waarom
strafrechtelijke vervolging niet mogelijk of zinvol is, worden steeds vaker gebaseerd op het gebrek aan
capaciteit of op bestaande jurisprudentie, zonder dat er behoorlijk onderzoek heeft plaatsgevonden. En de
burger is het zat om voor de gek te worden gehouden.
Dit geldt ook in Duitsland waar naar schatting slechts 10% van de berovingen tot een aangifte leidt. En dan
hebben we het nog over honderdduizenden aangiften per jaar, waarbij de Noord-Afrikanen (Marokko,
Tunesië, Algerije) naar verluidt een zeer sterke positie innemen onder de daders. Zelfs zo sterk dat de
Roemenen ‘noodgedwongen’ moeten uitwijken…
Afgang Merkel
Niet alleen in de energiediscussie, de bankencrisis, de EU-agenda en de open grenzen voor gelukszoekers
heeft Merkel een volslagen gebrek aan situational awareness getoond, doch vooral ook bij ‘haar’ dubieuze
overeenkomst met Turkije om de gevolgen van haar vluchtelingenblunder te beperken. Het negeren van de
opvattingen in andere Europese landen, van de noodzaak tot harde maatregelen en van de
langetermijneffecten van haar dictaten heeft geleid tot een complete afgang waar politieke tegenstanders
steeds luider op wijzen. Alleen haar relatie met Frankrijk is nog als een pluspunt aan te merken, doch niet
vanuit het oogpunt van de Duitse belangen.
Journalistieke dilemma’s
Van sommige kranten is bijna voorspelbaar wat journalisten en columnisten schrijven over bepaalde
onderwerpen. Dit geldt ook voor tv-programma’s en politieke woordvoerders. Nu Obama op het punt staat te
worden vervangen neemt de linkse kritiek op de VS weer toe; uiteraard niet op de Democratische
presidentskandidaat Clinton, terwijl daar alle reden voor is. In Duitsland heeft links het lastig met Turkije:
men is weliswaar tegen de deal van Merkel en wil open grenzen, maar tegelijk is men pro-Erdogan met zijn
dictatoriaal islamitische koers. Dus wat keur je af en wat keur je goed. Zo staat de beschuldiging dat de CIA
betrokken is geweest bij de vermeende militaire coup in Turkije, haaks op de pro-Turkije positie van Obama.
Doch de vijandige houding van Erdogan tegenover de VS, diens chantage van de EU, de steun aan IS, de
binnenlandse terreur tegen Koerden/rechters/onderwijzers/journalisten/wetenschappers en de vriendschap
met Rusland zijn toch moeilijk te beschouwen als bijdragen aan de (internationale) rechtsorde? Zelfs voor
onze linkse elites en kwaliteitskranten…
Pensioenfonds in gevaar
Wie wil begrijpen waarom een Nederlands pensioenfonds nog steeds door Goldman Sachs wordt beheerd,
doch onder geheime voorwaarden waarvan De Nederlandse Bank naar verluidt geen weet heeft en
staatssecretaris Klijnsma kennelijk ook niet, moet eerst het zeer leesbare boek van Joris Luyendijk
kopen: Dit kan niet waar zijn. En dan pas de vragen stellen waarom de betrokken vakbond naar De
Nederlandse Bank verwijst, waarom de staatssecretaris zich van de domme houdt, waarom er sinds de
bankencrisis van 2008 nagenoeg niets is veranderd en of de vakbond de geheime deal wel begrijpt.
Want het antwoord daarop kan inhouden dat er nog veel meer pensioenfondsen in gevaar zijn en dit heeft
niets met lage rente te maken.
Politieke rat
Tegenstanders van Trump beweren dat iemand zonder politiek verleden geen goede president van de VS
kan zijn. Had Reagan dan een achtergrond als politieke rat? En is het besmette verleden van de heer en
mevrouw Clinton werkelijk een bijdrage (geweest) aan een integer presidentschap, nog afgezien van de
strafrechtelijke aspecten? Of wordt bedoeld dat een nieuwe president uit een andere partij een hele bende
aan politieke vriendjes zal (moeten) meeslepen bij het wisselen van de ‘administration’? Dat zou echter juist
een voordeel zijn bij een president die onbelemmerd kan selecteren op integriteit en bekwaamheid; iets waar
Nederland grote problemen mee heeft.
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Ex-FBI’er: “Couppoging Turkije bekokstoofd door CIA en Gülen, echte staatsgreep moet nog komen”
in: Buitenland Robin de Boer 22 juli 2016
De couppoging in Turkije is bekokstoofd door de Amerikaanse
inlichtingendienst CIA en Gülen. Dat zegt ex-FBI-medewerker en
inlichtingenanalist Sibel Edmonds. Ze voegt toe dat de couppoging
slechts een opmaat is naar de werkelijke staatsgreep.
Al in 2015 voorspelde Edmonds dat er een couppoging aan zat te komen in Turkije en dat er meer
terreuraanslagen gepleegd zouden worden in het land. Via Operatie Gladio zullen de heersers de macht
uit handen nemen van de door het volk gekozen regering, aldus Edmonds.
Ze zei dat er ook gebruik wordt gemaakt van psychologische oorlogvoering: “We zagen een tweet voorbij
komen over Erdogan die rond zou vliegen en geen toestemming zou krijgen om te landen in Istanboel en
asiel zou aanvragen in Duitsland. Dit had alle kenmerken van psychologische oorlogvoering,” zei ze.
Desinformatie
Kyle Griffin van MSNBC twitterde dat president Erdogan asiel zou aanvragen in Duitsland. Hij baseerde zich
op een legerbron. Twitteraars die hem vroegen wie zijn bron was, werden geblockt. Ook de tweet, die op het
moment van de couppoging veel aandacht kreeg, werd verwijderd, aldus de inlichtingenanalist.
Edmonds: “Dit is een klassiek geval van psychologische oorlogvoering. Facebook en Twitter worden vooral
gebruikt door inlichtingendiensten om een coup te laten slagen door desinformatie te verspreiden.”
Oefening
Ze legde uit dat de Turkse politiemacht en rechterlijke macht in de afgelopen 25 jaar zijn geïnfiltreerd door
mensen die banden hebben met de CIA en de Gülenbeweging. Ze denkt dat de couppoging slechts een
oefening was om te kijken hoe het volk zou reageren en dat de echte coup nog moet komen.
“De echte coup komt nog. Het Turkse volk moet waakzaam blijven,” zei ex-FBI’er. “We weten dat de daders
bij de NAVO, CIA en Gladio B zitten. Misschien moeten de Turken de Amerikaanse ambassade maar
ontruimen, inclusief de CIA-agenten die deze coup regisseerden en ze het land uitschoppen.”
https://youtu.be/IXiBvdvyr2E [Dutch Turks]
http://www.ninefornews.nl/ex-fbier-couppoging-turkije-bekokstoofd-door-cia-en-gulen-echte-staatsgreepmoet-nog-komen/

Hoe Vlad de Spietser de Turken versloeg en verjoeg
Vlad III, bijgenaamd Vlad de Spietser (1431 – 1476) was vorst van
Walachije (nu een deel van Roemenië) in 1448, van 1456 tot 1462 en
in 1476. Tijdens zijn regeerperioden verzette hij zich sterk tegen de
Turken en de uitbreiding van het Ottomaanse Rijk.
De Turken vielen zijn land binnen met zo'n 60.000 man sterk leger,
aangevuld met 30.000 vrome islamitische vrijwilligers die geen
beroeps-militairen waren maar het voor het geld en geloof deden.
Vlad had slechts 40.000 manschappen onder zijn bevel en vluchtte terug naar zijn hoofdstad. Onderweg riep
hij de bevolking op eveneens te vluchten en vervolgens liet hij de steden platbranden en de bronnen
vergiftigen. Op die manier hadden de Turken geen eten of drinken. Deze tactiek van de verschroeide aarde
zorgde voor een extreem laag moreel bij de Turken, dat nog dieper zonk
toen Vlad zijn meest legendarische actie uitvoerde: de Nachtaanval.
Met een kleine groep ruiters viel Vlad (naar verluidt in de kleding van zijn
tegenstander) het kamp binnen in een poging Mehmet II, de aanvoerder
van het Turks leger te doden. De aanslag mislukte, maar de aanval op
zich was een groot succes. De volgende dag besefte Mehmet dat zijn
aangeslagen manschappen het niet lang meer zouden uithouden en hij
rukte meteen op naar de hoofdstad, waar hem de lugubere verrassing
wachtte van 23.000 gespietste Turken. Dit was de genadeklap voor het
Turkse moreel. Mehmet raakte dermate ontzet door het aanzicht van zijn
gespietste troepen, dat hij het Turkse leger liet terugtrekken. Na deze
gebeurtenis werd Vlad door de Turken "Kazıklı bey" of "Kazıklı voyvoda"
genoemd, wat vrij vertaald "de spietserheer" betekent. De gespietste
Turken werden "het bos van de gespietsten" genoemd.
Vlad is de historische figuur waaraan Bram Stoker de naam van de
vampier Dracula ontleende. Iets dat de Roemenen onaangenaam
veraste na de val van het Ijzeren Gordijn omdat hij daar nog altijd een
nationale held is. KM
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Chemtrails: Een goed bewaard geheim waar de overheid bewust desinformatie over verspreidt
in: Chemtrails Robin de Boer 20 juli 2016
In de Verenigde Staten, Nederland en andere westerse landen
behoren azuurblauwe luchten tot het verleden. Onze luchten hangen
vandaag de dag vaak vol met vliegtuigsporen, die snel uitwaaieren
en veranderen in kunstmatige wolken.
“Wat wordt er gesproeid? Wat zijn de mogelijke gevolgen ervan voor de volksgezondheid en het milieu? De
autoriteiten houden de lippen stijf op elkaar,” stelt geowetenschapper J. Marvin Herndon.
In een wetenschappelijke studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Public Health toont Herndon
aan dat er voornamelijk koolvliegas wordt gesproeid in de lucht die wij inademen. Koolvliegas is zo giftig dat
kolencentrales het niet mogen uitstoten.
Giftig methylkwik
De deeltjes komen terecht in de lucht die we inademen en komen dus ook in onze longen terecht. Het
sproeien van koolvliegas in de atmosfeer leidt volgens Herndon tot extra ziekenhuisopnames, vroegtijdige
sterfte, een laag geboortegewicht, longontsteking en diabetes, longkanker, hart- en vaatziekten, beroerte,
Alzheimer, astma en verminderde vruchtbaarheid.
Als koolvliegas wordt blootgesteld aan lichaamsvocht kunnen er zware metalen zoals aluminium en
radioactieve elementen vrijkomen. Dat kan vervolgens leiden tot kanker, hart- en vaatziekten, diabetes,
ademhalingsaandoeningen en beroerte, aldus de geowetenschapper. Herndon merkt op dat bij het sproeien
van koolvliegas in de troposfeer giftig methylkwik en schadelijke chloorfluorkoolstofverbindingen kunnen
vrijkomen. Door koolvliegas in de troposfeer te sproeien warmt de atmosfeer op en wordt regen
tegengehouden. “Deze activiteit draagt bij aan global warming,” concludeert Herndon.
Desinformatiecampagne
“De wetenschappelijke gemeenschap en het volk hebben geen idee met welk doel deze geheime activiteit
wordt uitgevoerd,” zei hij. “Het wordt tijd dat wetenschappers en gezondheidsinstanties begrijpen dat
meerdere giftige stoffen in de lucht worden gesproeid die een schadelijk effect hebben op vrijwel al het leven
op aarde.”
De samenstelling van aerosoldeeltjes, vaak chemtrails genoemd, is een goed bewaard geheim en gaat
gepaard met een desinformatiecampagne, besluit Herndon.
Studie: Human and Environmental Dangers Posed by Ongoing Global Tropospheric Aerosolized Particulates
for Weather Modification
Update: Na publicatie van dit artikel heeft het tijdschrift besloten de studie terug te trekken. De auteur laat
weten het niet eens te zijn met de beslissing.
[Frontiers in Public Health]
http://www.ninefornews.nl/chemtrails-een-goed-bewaard-geheim-waar-de-overheid-bewust-desinformatieover-verspreidt/

200 moslims bestormen en vernielen een katholieke kerk in Nigeria
Door Crusader Op 19/07/2016
Een kerk in Nigeria. Foto: transparencyng.com
Een bende van ruim 200 moslimjongeren heeft een katholieke kerk
bestormd en vernield in Nigeria, kort nadat enkele protestantse
voorgangers brutaal werden vermoord.
De recente aanval was gericht tegen de St. Filippus parochie, in Baki Iku,
nabij Zuma Rock in Niger State, waar de gelovigen werden verteld dat
vrijdag de dag is voor moslims om te bidden en niet voor christenen, en
dat zij dat enkel mochten doen op de zondag.
De Vicaris-generaal van de kerk, eerwaarde vader Gobep Luka Sylvester, bevestigde de aanval tegenover
de Nigeriaanse krant ‘This Day’ en zei dat verschillende kerkelijke eigendommen werden vernield. Sylvester
vertelde: “Ergens rond 2 uur in de namiddag, verlieten ongeveer 200 moslimjongeren hun moskee na hun
vrijdaggebed en ze haastten zich naar het kerkgebouw, ze kropen over de muur en vernielden alles in de
kerk: de ramen, het altaar, de muziekinstrumenten, de kapel. De bewaker van het kerkgebouw werd tot
moes geslagen. Enkele vrouwen die een gebedsbijeenkomst hielden werden weggejaagd. De seminarist,
die in de kerk verbleef, werd ook in elkaar geslagen en weggejaagd.”
Sylvester zei dat het incident aan de politie werd meegedeeld, die op hun beurt beweerden dat ze enkele
arrestaties hebben uitgevoerd en de zaak verder zullen onderzoeken.
Bron: Christian Today
https://restkerk.net/2016/07/19/200-moslims-bestormen-en-vernielen-een-katholieke-kerk-in-nigeria/
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Waarom het ‘chemtrail-complot’ echt is
in: Chemtrails Robin de Boer 19 augustus 2015
Hoewel iedere discussie over het fenomeen ‘chemtrails’ vandaag de
dag gelijk wordt bestempeld als complottheorie, bewijst een nieuwe
studie dat er een geheim programma wordt uitgevoerd waarbij extreem giftig materiaal in de atmosfeer wordt
gesproeid om ‘klimaatverandering tegen te gaan’.
Aan de ene kant heb je mensen die geloven dat we worden besproeid als insecten om de bevolkingsgroei
terug te dringen. Aan de andere kant publiceren wetenschappers schaamteloos papers waarin wordt gesteld
dat we verschillende vormen van geo-engineering moeten toepassen om ‘global warming tegen te gaan’.
Nieuw onderzoek bewijst dat koolvliegas wordt gebruikt voor ‘chemtrails’
Een baanbrekende studie brengt ons nu dichter bij de waarheid dan ooit tevoren. Het onderzoek, dat is
gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health biedt een
overtuigende verklaring voor het fenomeen ‘chemtrails’. Om het weer te manipuleren zou gebruik worden
gemaakt van een extreem giftig afvalproduct uit de elektrische industrie, namelijk koolvliegas.
Met de term ‘chemtrails’ worden contrails bedoeld die lange tijd blijven hangen en die ‘chemicaliën’ zouden
bevatten. De media en overheden doen het fenomeen af als een ‘complottheorie’, ondanks het feit dat er
genoeg bewijs is dat het weer wordt gemanipuleerd met behulp van aerosolen.
Hoofdonderzoeker J. Marvin Herndon uit San Diego besloot onderzoek te doen toen hij merkte dat in de
lucht boven zijn woonplaats aerosolen werden gesproeid. In de lente van 2014 zag hij tankvliegtuigen die
vaak witte sporen achterlieten in de blauwe lucht boven San Diego in Californië. Rond november dat jaar
maakten de tankvliegtuigen hele rasterpatronen in de lucht. De sporen vormden al gauw een soort
cirrusbewolking. Die veranderde in een witte waas die het zonlicht deels weerkaatste. Er werden soms
zoveel aerosolen in de lucht gesproeid dat de strakblauwe lucht veranderde in een bruine lucht. De auteur
was bezorgd over de invloed van de aerosolen op de gezondheid van zijn gezin en de volksgezondheid en
besloot op onderzoek uit te gaan.
Linksboven: het sproeien is net begonnen. Halverwege stopt het
tankvliegtuig met sproeien. Rechtsonder: door de aerosolen ontstaan
‘wolken’ die zonlicht tegenhouden.
Koolvliegas is ‘giftiger dan radioactief afval’
Hoewel er niet geheimzinnig wordt gedaan over programma’s waarbij
regen wordt gemaakt door zilverjodide in de lucht te sproeien, zoals
onder meer blijkt uit de documentaire Artificial Clouds van Dave Dahl,
is er over koolvliegas relatief weinig bekend. Herndon ontdekte dat
tankvliegtuigen koolvliegas in de lucht sproeien om het weer te
beïnvloeden.
Koolvliegas komt vrij bij de verbranding van kolen en is om drie redenen extreem giftig:
1. Het kan gemakkelijk het menselijk weefsel binnendringen en kan bovendien hormonen imiteren.
2. Het bevat veel zware metalen, waaronder aluminium en arseen, die zeer giftig zijn voor mensen. Ook zit
er kwik in.
3. Het bevat radio-isotopen die negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid. Koolvliegas zou zelfs
giftiger zijn dan radioactief afval.
Desondanks heeft de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA onlangs geconcludeerd dat koolvliegas
geen ‘gevaarlijk afval’ is. In 2005 zaten Amerikaanse kolencentrales met 71,1 miljoen ton vliegas in hun
maag, waarvan 29,1 ton opnieuw kon worden gebruikt. Door het te gebruiken als ingrediënt voor ‘geoengineering’ wist de industrie een kostenpost om te zetten in een winstgevende nieuwe tak.
Gedreven door winst, niet door bewijs
Herndon stelt dat de westerse overheden het weer op grote schaal beïnvloeden. Ze kozen echter niet voor
het maken van een kunstmatige aswolk, maar een goedkoop alternatief, dat veel meer consequenties zal
hebben voor het leven op aarde dan global warming ooit zal hebben: koolvliegas. Dit afvalproduct wordt niet
in de stratosfeer gesproeid, maar in de lagere atmosfeer, de troposfeer, waarin ook de lucht zit die mensen
inademen en waarin zich neerslag vormt die vervolgens weer het aardoppervlak bereikt. Vond je dit
interessant? Denk er dan aan het artikel te delen op Facebook.
[GreenMedInfo]
http://www.ninefornews.nl/waarom-het-chemtrail-complot-echt-is/
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Oplopende spanningen Turkije – Griekenland
De spanningen tussen het islamitische-imperialistische Turkije en het
kleine failliete Griekenland lopen op door acht overgelopen Turkse
militairen. De militairen zijn na de mislukte coup gevlucht naar
buurland Griekenland. Turkije vraagt of eigenlijk eist met dreigende
taal aan het buurland nu om uitlevering. Griekenland zou dit
normaliter ook direct gedaan hebben maar nu Erdogan 3000 rechters
heeft ontslagen en de doodstraf voor deserteurs wil herinvoeren heeft Griekenland grote moeite met
uitlevering. De regering van Griekenland zegt af te gaan op de uitspraak van de Griekse rechter in deze
zaak. Ondertussen zijn er in Griekenland al pro-Erdogan demonstraties gehouden in vele steden door de
grote Turkse minderheid in het land. De anti-Griekse stemming wordt nog extra opgezweept door de Turkse
regering die graag gebruik maakt van de hedendaagse chaos die ontstond na de coup, of deze nu wel of
niet in scène was gezet laat ik even buiten beschouwing, aangezien het resultaat van politieke uitbuiting
door Erdogan tot hetzelfde resultaat leidt. Dat Turkije dreigende taal spreekt naar buurland Griekenland is
geen grote verrassing, het land zocht al jaren redenen tot conflict. In 2010 werd de kaart van het plaatje
afgedrukt in de bekende Turkse krant Günes. Hierin werd toen al zeer gedetailleerd aangegeven welke
gebieden Turkije aan eerste diende te heroveren om het oude Ottomaanse Rijk te herstellen.
De Turkse expansiedrift omvat onder andere delen van Syrië, Griekenland en Irak. Noord Cyprus wordt
reeds sinds 1974 door Turkije bezet (de bezetting die in Europa gemakshalve 'vergeten' wordt) maar men
zou uiteindelijk het gehele eiland in willen lijven net als Kreta en vele andere eilanden. Ook is er op de kaart
uit 2010 te zien dat het delen Irak en Syrië opeist. Veel van die gebieden worden nu zes jaar later 'toevallig'
door de Islamitische Staat gecontroleerd.
Overigens was dit volgens Turkse regeringsdocumenten slechts de eerste stap in hun imperialistische
droom. Het slaat ook bol van anti-amerikanisme, anti-Rusland, anti-Israël en in de laatste twee jaar ook antiArmenië en pro-Azerbaijan en pro-Hamas propaganda.
KM

De hypocrisie van politiek en media
De burgerwacht Soldiers of Odin die ook in Nederland op zeer kleine
voet actief is om de belaagde autochtone Nederlander te
beschermen tegen het (sexuele)geweld en de criminalisering van de
maatschappij die de islamitische massa-immigratie met zich
meebrengt.
De beweging, kwam dit weekend op voor seksueel belaagde Nederlandse vrouwen en meisjes die waren
lastiggevallen door bewoners van het asielzoekerscentrum in Winschoten. Het islamitische twee paspoorten
hebbende PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch stelt Kamervragen over de organisatie omdat hij vind dat dit
onacceptabel zou zijn. Volgens deze islamitische politicus mogen autochtonen zich klaarblijkelijk op geen
enkele manier organiseren om zichzelf te verdedigen, daar waar de politie minimaal wel wat hulp zou
kunnen gebruiken.
Afgelopen weekend kreeg de politie in Winschoten een melding over een man uit een asielzoekerscentrum
die vrouwen lastig viel in een winkelcentrum. Er bleken inderdaad meerdere vrouwen te zijn die klaagden
over vervelend gedrag, de politiewoordvoerder zei dat het in principe niet verboden is als burgers helpen met
een arrestatie.
Toch haalt deze actie van enkele bezorgde medeburgers die hun mede-Nederlanders proberen te helpen
tegen criminele immigranten de hele dag het nieuws en zelfs de Tweede Kamer, maar niet om ze te
bedanken, nee juist om de daad te veroordelen. De media schrijft er schande van en de pro-islamitische
krachten in de Tweede Kamer staan op hun achterste benen.
Vergelijk deze overdreven kritische reacties eens met de mierzoete
reacties van de politiek na de aanslagen van Nice, Brussel of Parijs
waar men het over "Verwarde eenlingen" heeft die de "islam foutief
interpreteren" want dat is eigenlijk "de religie van de vrede"
enzovoort.
Of wat dacht u van een mars van Erdogan-aanhangers die zonder
demonstratieaanvraag dwars door Rotterdam wandelen om hun
sympathie te tonen aan een dictatoriale vrijheid-hatende tiran.
Nee daar wordt nauwelijks tot niets aan gedaan. Liever bekritiseert men een klein clubje patriotten dat
besluit voor hun medeburgers op te komen dan dat ze ontluikende totalitaire islamitische tendensen
bespreekt of probeert aan te pakken.
KM
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Armageddon is in aantocht : Duitsland bereidt zich voor op oorlog met Rusland
door John Diks op jul.24, 2016
De Westers bevolking zelf heeft er totaal geen benul van, maar
Washington en zijn Europese vazallen overtuigen Rusland er
steeds meer van dat de NAVO zich zich voorbereidt op een aanval.
Eric Zuesse doet verslag van een Duitse krant die een beslissing
lekte van de Bundeswehr, welke inhoudt dat Rusland als vijand van
Duitsland wordt verklaard.
Washington zou de militaire opbouw gebruiken als pressiemiddel
naar Poetin om de Russische oppositie te verminderen tegen Washington’sunilateralisme. Echter, het
herinnert een aantal uitgesproken Russen zoalszoals Vladimir Zjirinovski aan Hitlers troepen op de grens in
1941.
Zjirinovski is de oprichter en leider van de Russische Liberale Democratische Partij en een vice-voorzitter
van het Russische parlement. In een confrontatie met de redacteur van een Duitse krant vertelt Zjirinovski
hem dat opnieuw Duitse troepen aan de grens van Rusland een preventieve aanval zal uitlokken die niets
van de Duitse en de NAVO-troepen zal overlaten. Hij zegt: “Hoe meer NAVO-soldaten op uw grondgebied,
hoe sneller ze zullen sterven, tot de laatste man. Verwijder de NAVO alstublieft van uw territorium”.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft zijn frustratie geuit over de
afhankelijkheid van Washington met betrekking tot het gebruik van geweld en dwang in plaats van
diplomatiek overleg, Het is roekeloos van Washington om Rusland ervan te overtuigen dat diplomatie een
doodlopende weg is zonder perspectieven.
Als de Russen ongewild ook tot deze conclusie moeten komen zal geweld geconfronteerd worden met nog
meer geweld.
De Amerikanen maar ook de Europeanen zullen wakker moeten worden om de gevaarlijke situatie die
Washington heeft geschapen onder ogen te zien, maar het valt te betwijfelen of ze dat willen of kunnen. De
meeste oorlogen vinden plaats zonder medeweten van de bevolking, totdat ze gebeuren.
Onderstaande video: Klik op de knop voor Engelse ondertiteling https://youtu.be/aQm8L8d8uDc
Bron: Paul Craig Roberts

Expeditie global warming zit vast in Arctische Oceaan vanwege ijs
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 23 juli 2016
Ironischer kan moeilijk. Een team van wetenschappers die het effect
van global warming willen onderzoeken bij de Noordpool, kan niet
verder omdat het ijs te dik is. Het schip van de
klimaatwetenschappers stuitte op het dikke Noordpoolijs bij Moermansk, meldt Real Climate Science. De site
laat ook een grafiek zien waaruit blijkt dat de temperaturen op de Noordpool momenteel lager zijn dan
normaal. De Polar Ocean Challenge heeft als doel te bewijzen dat het ijs rond de Noordpool smelt. De groep
wil aantonen dat ‘het zeeijs rond de Noordpool in de zomermaanden zo snel smelt dat je er gewoon langs
kunt varen’.
Blokkeert het pad
Ondanks hun pogingen om te laten zien dat het ijs smelt en dat de temperaturen er hoger liggen dan
normaal, blokkeert het ijs hun pad.
De expeditieleden dachten de Arctische Oceaan te kunnen doorkruisen omdat ze aannamen dat het ijs
gesmolten zou zijn, maar het ijs blokkeert juist het grootste deel van de route die ze willen nemen.
Het was de bedoeling van Bristol naar Alaska en Noorwegen te varen en vervolgens via de Noordoostelijke
Doorvaart naar Rusland en de Noordwestelijke Doorvaart terug naar Bristol te gaan.
Niet de eerste
De Polar Ocean Challenge is niet de eerste global warming-expeditie die vast komt te zitten in het ijs. In
2013 zat het schip de MV Akademik Shokalskiy vast tussen de ijsschotsen. Ook een Chinese ijsbreker
stuitte zelf op het dikke Zuidpoolijs en moest toen noodgedwongen omkeren.
In 2009 raakte een team van Britse wetenschappers die het effect van global warming wilden onderzoeken
bij de Noordpool vast in de vrieskou. Drie pogingen om een noodvoorraad bij het schip te droppen werden
afgeblazen vanwege het slechte weer. Een vierde vliegtuig kon wel opstijgen.
‘Geheel ijsvrij’
Klimaatwetenschapper Peter Wadhams van de Oxford-universiteit zei vorige maand nog dat de Noordpool
tegen september dit jaar ‘geheel ijsvrij’ zal zijn. Hij zei ook dat er deze zomer ‘zeer weinig ijs zal zijn’.
[Daily Caller, Breitbart]
http://www.ninefornews.nl/expeditie-global-warming-zit-vast-in-arctische-oceaan-vanwege-ijs/
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Wikileaks: Nominatie Clinton doorgestoken kaart; Democraten controleren de media
Insider: ‘Mensen die zich niet aan Hillary’s regels houden, worden eruit gezet’ – Extreemlinkse anti-Trump
demonstraties blijken deels gepland te zijn door Democraten
De ludieke ‘Hillary For Prison 2016’ tegencampagne is een
doorslaand succes.
Uit de nieuwste door Wikileaks gepubliceerde buitgemaakte emails –
in totaal ruim 19.000- blijkt dat de nominatie van Hillary Clinton als
Democratische presidentskandidaat doorgestoken kaart was, en dat
de partij al lang van tevoren had besloten dat alleen zij mocht
winnen. Bovendien wordt bevestigd wat iedereen feitelijk al wist, namelijk dat de grote Amerikaanse media
nauw samenwerken met de Democraten, en alles doen om Hillary uit de wind te houden, en tegelijkertijd
Donald Trump te belasteren.
De emails zijn afkomstig van de beruchte hacker Guccifer 2.0, die nog maar kort geleden door de
Democratische Partij en de media ervan werd beschuldigd voor de Russen te werken. Guccifer 2.0 ontkent
dat overigens, en zegt dat hij net als de oorspronkelijke Guccifer uit Roemenië komt.
Media gecontroleerd en op de hand van Clinton
Uit de duizenden emails komt naar voren dat de hoogste officials van de Democratische partij de campagne
van Hillary’s tegenstrever, Bernie Sanders, doelbewust hebben ondermijnd. Zo werd Sanders Joodse
afkomst genoemd, terwijl hij vermoedelijk een atheïst is. Het idee was om dat te benadrukken, zodat hij de
stemmen van christelijke Democraten zou kwijtraken. Inmiddels ontkent de schrijver, DNC (Democratische
Nationale Conventie) CFO Brad Marschall, dat hij het in die email over Sanders had.
Met ‘Face the Nation’ van het grote CBS werd besproken om Sanders pro-Palestijnse houding in het conflict
met Israël te benadrukken. In andere emails werd denigrerend over Sanders en zijn supporters gesproken,
en werd gesteld dat hij sowieso nooit president zou worden. Een invloedrijke verslaggever van Politico
stuurde –geheel tegen de regels van de onafhankelijke journalistiek in- een artikel over Clinton vóór
publicatie naar de Democratische Partij, en schreef daarbij dat ‘jullie ideeën hierover op prijs worden
gesteld’.
Verder blijkt de DNC nauw contact te houden met diverse nieuws websites over de inhoud van artikelen die
over Clinton en/of de partij gaan. Zo wijzigden de media op aanwijzen van de Democraten diverse headlines,
of zelfs de complete inhoud. Het bleef niet bij enkel ‘verzoeken’; zo werd een ‘anchor’ (bekende kopman)
van NBC, Chuck Todd, met de email ‘Chuck, dit moet stoppen!’ feitelijk bevolen om zijn berichtgeving te
veranderen.
Democratische grip ‘grens aan totalitaire controle’
Bevestigd werd dat de DNC bekende personen zoals een burgemeester uit Michigan uit een publiek TVdebat heeft gezet, omdat hij een positieve opmerking maakte over Sanders. Jim Fouts, de niet
partijgebonden burgemeester van Warren, verklaarde destijds een groot verschil te zien tussen de
Democratische en Republikeinse debatten. ‘Het Democratische debat wordt totaal gecontroleerd door
Hillary’s goede vriend Debbie Wasserman Schultz, voorzitter van de DNC. Het wordt het publiek niet
toegestaan te reageren, vooral niet als je voor Sanders bent. Mensen die zich niet aan Hillary’s regels
houden, worden met uitzetting bedreigd.’
Fout zei tevens dat de grip van de Democraten op het publieke debat ‘grenst aan totalitaire controle’.
Daarnaast blijkt de partij van twijfelachtige sponsors via achterdeurtjes toch geld aan te nemen voor de
campagne. Eén van hen was de advocaat van miljardair en veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Van
president Bill Clinton werd gezegd dat hij 26 keer met Epsteins privé vliegtuig, dat de veelzeggende bijnaam
‘Lolita Express’ had, is meegevlogen.
Keren Sanders supporters zich nu tot Trump?
Nu de Democratische Nationale Conventie in Philadelphia bijna is aangebroken, zouden boze supporters
van Bernie Sanders zich wel eens massaal tot Donald Trump kunnen keren nu ze erachter zijn gekomen dat
hun kandidaat sowieso geen enkele kans maakte. Andere Amerikanen zouden zich wel eens achter de oren
kunnen krabben over de zogenaamde ‘objectiviteit’ van de reguliere media, die in werkelijkheid dus nauw
samenwerken met het kamp van Clinton.
Extreemlinkse Anti-Trump demonstraties
Uit de gelekte mails blijkt tevens dat de DNC niet alleen op de hoogte was van extreemlinkse, soms
gewelddadig verlopen anti-Trump demonstraties, maar zelfs meehielp deze te plannen. Bij één van deze
demonstraties in San Francisco moest Trump via de achterdeur binnenkomen, omdat de relschoppers de
straten hadden geblokkeerd. De partij waakte er overigens voor niet geassocieerd te worden met eventuele
geweldplegers. (2)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Daily Caller via Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Wikileaks-Nominatie-Clinton-doorgestoken-kaart-Democratencontroleren-de-media
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Binnenkort Martial Law in heel Europa (video)
Systematisch, stap voor stap, worden Europese landen één voor één
aangevallen door eigen overheden onder het mom van het fenomeen
“eenzame wolf”.
Frankrijk verkeert al in een soort permanente Martial Law situatie
(noodtoestand), nu deze met maar liefst zes maanden is verlengd en
nu is Duitsland aan de beurt.
Afgelopen week waren de volgende berichten te lezen:
Duitsland moet zich voorbereiden op meer aanvallen van islamitische
“lone wolves”. Dat zei Thomas de Maiziere, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, op woensdag tegen
de internationale pers. Zijn uitspraak volgt op de aanval van een 17-jarige asielzoeker die op maandagavond
een aantal treinpassagiers met een mens en een bijl verwondde.
En het lijkt alsof de man helderziend is, want nauwelijks enkele dagen later, gebeurt er weer iets dergelijks.
Gisteravond rond een uur of zes, grote paniek in een Duits winkelcentrum in München toen mannen daar in
het wilde weg op het publiek begonnen te schieten.
De hele avond tot diep in de nacht, werd door politie en getuigen gesproken over tenminste drie schutters.
Zoals hier bij een update van Pow News rond acht uur gisteravond:
Update 20.07: De politie meldt dat ooggetuigen drie schutters hebben gezien.
Vanmorgen vroeg was dat plotsklaps veranderd naar één schutter, zoals gebruikelijk bij dit soort operaties.
Het bloedbad in München is aangericht door een achttienjarige Iraans-Duitse man uit München. Zijn motief
en achtergrond zijn nog niet bekend. Dat liet de politie van de Beierse hoofdstad in de nacht van vrijdag op
zaterdag weten.
De man handelde alleen. Eerder was sprake van drie mogelijke schutters.
Dit zou dan de man moeten zijn: https://youtu.be/JoT-YSVJRKc
En, zoals inmiddels ook gebruikelijk bij dit soort operaties omdat het, overleeft de schutter het niet, zodat het
verhaal lekker beheersbaar blijft en er geen vreemde dingen kunnen worden gezegd.
Wanneer je het patroon ziet van "getuigen melden meerdere daders en dat wordt later teruggedraaid tot het
eenzame wolf verhaal", dan weet je zo goed als zeker dat je met een False Flag operatie te maken hebt.
Eerder op de avond vertelde de politie dat getuigen drie schutters hadden gezien met lange geweren.
Precies hetzelfde scenario bij de gay nachtclub in Orlando en de aanslag met de vrachtwagen in Nice, waar
getuigen spreken over meerdere daders.
Inclusief de zelfmoord van de schutter, zouden er in totaal gisteravond tien doden zijn gevallen.
Waar het op begint te lijken, is dat nu Duitsland wordt klaargestoomd voor zogenaamde Martial Law of in het
Nederlands: noodtoestand/staat van beleg.
Zoals wij gisteren schreven, is Europa onderweg naar een burgeroorlog en hebben overheden dringend een
situatie nodig, waarbij ze kunnen handelen zonder lastige burgerrechten en instituten zoals rechters.
De Martial Law is voor een overheid ideaal, want ze kunnen in feite doen wat ze willen. Van het zonder
rechtbankbevel bij mensen binnenvallen, hen arresteren en opsluiten tot het muilkorven van de pers en het
instellen van een avondklok. Vooral dat laatste is heel handig wanneer grote delen van de bevolking in
protest de straat op dreigen te gaan.
Daarnaast kunnen we wanneer de “noodtoestand” dit rechtvaardigt grote groepen mensen afvoeren naar
concentratiekampen ook wel FEMA kampen genoemd, naar voorbeeld van de Amerikaanse
concentratiekampen die al jarenlang op hun eerste bewoners zitten te wachten.
Er is niet zoveel meer nodig om die noodtoestand in Duitsland te rechtvaardigen. Nog een fikse eenzame
wolf aanval ergens in de komende weken en er is voldoende grond.
Dat is ook één van de redenen dat er wordt gekozen voor het eenzame wolf verhaal, omdat het een
ongrijpbaar iets is, dit de bevolking volkomen in de greep van angst houdt en de bevolking uiteindelijk allang
blij is dat de overheid de ernst van de situatie inziet en gelukkig de noodtoestand uit roept.
Na Duitsland, of tegelijkertijd, zullen er vergelijkbare dingen gebeuren in andere landen, dus ook hier. En
voordat je het weet, heerst er een soort permanente noodtoestand door heel Europa.
Het gebeurt voor onze ogen, de False Flag operaties worden steeds doorzichtiger en slordiger uitgevoerd,
want men begint nu haast te krijgen.
Welkom in de wereld van list en bedrog, waarbij de titel van de volgende video heel goed gekozen is: The
McHoax https://youtu.be/FQoX20dZCZ8
Hier volgt de video waar de man het over heeft, waarbij de Mossad journalist Richard Gutjahr wordt
ontmaskerd: https://youtu.be/N-1cw5zi7SQ
Vanwege het enorme belang, ook voor ons land, van het ontmaskeren van Mossad journalisten die net
toevallig iedere keer op de plek des onheils aanwezig zijn, een deel uit een eerder artikel, dat in het licht van
het bovenstaande van grote importantie is voor de nabestaanden van de slachtoffers van MH17:
Niemand in mainstream land lijkt het vreemd te vinden dat persbureau Reuters een foto heeft genomen net
voor vertrek van de later neergehaalde Malaysia Airlines vlucht MH17 op Schiphol.
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Die foto vormt het begin van een spoor dat steeds duidelijker richting Israël lijkt te gaan.
Iedere willekeurige dag vertrekken er honderden vliegtuigen vanaf Schiphol. Deze worden uiteraard
veelvuldig gefotografeerd door de passagiers die er in vliegen, vliegtuigspotters langs de baan en door
professionele fotografen wanneer daar een reden voor is.
Dus, wat zijn de kansen dat een professionele fotograaf een foto neemt van vlucht M17, net voor vertrek?
Heel klein want op dat moment heeft MH17 geen enkele nieuwswaarde en is het niet meer dan één van die
honderden vertrekkende vliegtuigen.
Toch heeft persbureau Reuters de volgende dag een dergelijke foto
in bezit.
Zoals je ziet op de foto is deze genomen bij Gate 3. Op de volgende
kaart zie je de positie ervan.
Het is een gebied waar je alleen kunt komen als je bent ingecheckt
op een vlucht en in het bezit bent van een boarding pass. Want om
daar te komen moet je via de douane in vertrekhal 3 (midden op het
plaatje). De fotograaf van Reuters was dus ingecheckt of had een
andere manier om voorbij de douane te komen.
In een eerder artikel schreven we over deze foto het volgende:
“De foto is namelijk aan Reuters geleverd door de Israëlier Yaron
Mofaz die zegt deze foto die middag te hebben genomen op
Schiphol. Yaron Mofaz heeft dezelfde achternaam als Shaul Mofaz,
de huidige oppositieleider en vroegere Minister van Defensie in
Israël. Er doen berichten de ronde dat Yaron zijn zoon is, maar wij
hebben daar (nog) geen bevestiging van kunnen vinden.”
Iemand die verder onderzoek gedaan heeft naar deze Yaron Mofaz is
Christopher Bollyn, dezelfde man die het bedrijf G.A. Telesis heeft
betrapt op fraude met persberichten.
G.A. Telesis is een bedrijf uit het Amerikaanse Florida en heeft in 2013 het identieke zustervliegtuig van de
eerder dit jaar verdwenen Boeing 777 van Maylasia Airlines, vlucht MH370, gekocht. Na dit toestel een
tijdlang in Frankrijk te hebben geparkeerd, werd het eind vorig jaar overgevlogen naar Israël en verdween in
een hangar in Tel Aviv. Er werd in die tijd geen enkele verklaring voor gegeven en nadat Bollyn dit had
ontdekt heeft hij diverse keren contact opgenomen met G.A. Telesis om te vragen wat de reden was dat dit
vliegtuig naar Tel Aviv was gegaan. Later komt Bollyn erachter dat ze ergens dit jaar achteraf een
persbericht hebben toe- en in de tijdslijn tussengevoegd op hun website, gedateerd op 4 oktober 2013. Met
daarin dat het toestel was verkocht aan een Israëlisch bedrijf om gesloopt te worden. Dit verhaal staat, met
bewijs, in het eerder door ons geschreven artikel.
Kortom, G.A. Telesis heeft gefraudeerd met persberichten om zo met een aannemelijke verklaring te kunnen
komen waarom dit toestel naar Tel Aviv was verhuisd. Het verklaart dus niets want het betreft hier een
aantoonbare leugen. Christopher Bollyn vond het verhaal van de Reuters foto ook vreemd klinken en besloot
te proberen uit zoeken wie Yoran Mofaz nu eigenlijk is. Bollyn begon met bellen naar Reuters in Amsterdam
en Londen. Via Peter Biggs in het Londense kantoor kreeg hij te horen dat Yoran Mofaz die bewuste foto
inderdaad had genomen en dat dit ook zijn werkelijke naam was. Ondanks dat er mensen waren die later
bevestigden dat Yaron Mofaz de zoon was van de vroegere Minister van Defensie Shaul Mofaz, blijkt dit niet
het geval te zijn. Wel is hij volgens Bollyn waarschijnlijk familie van de man, misschien een neef of iets
dergelijks. Deze Mofaz familie heeft echter wel een bijzondere staat van dienst.
Een deel van de Mofaz familie runt namelijk een zeer succesvol bedrijf in New York, Pentagon
2000 genaamd. Het is een software bedrijf, gespecialiseerd in programma’s voor de luchtvaart en defensie.
“Pentagon 2000 Software provides industry specific solutions catering to the Aerospace, Defense,
Electronics, Power Systems, Metals -- Raw Materials Trading, Automotive and Heavy Duty Parts.”
Grote klanten van Pentagon 2000 zijn onder andere Boeing en de Amerikaanse luchtmacht.
Op 23 juli 2014, precies een week na het neerhalen van vlucht MH17, wordt er in Ierland een
dochteronderneming opgezet van Pentagon 2000 onder de naam Pentagon 2000 Software Erp Limited.
De directie van deze onderneming wordt gevormd door de leidinggevenden in New York, Gabriel Mofaz en
niemand minder dan Yoran Mofaz. Volgens de gegevens van de kamer van koophandel in Ierland woont
Yoran Mofaz in Ramat Hasharon in Israël, dezelfde woonplaats die staat vermeld op
de Facebookpagina van Yoran Mofaz. Als leeftijd wordt vermeldt: tussen de 35 en 40 zoals die ook past bij
Yoran als je zo zijn Facebook bekijkt en zijn vrienden.
Vervolgens probeert Bollyn in contact te komen met de directie in New York en uiteindelijk lukt het hem om
Yossi Mofaz aan de lijn te krijgen. Volgens Bollyn wordt Yossi aardig nerveus als hij directe vragen stelt
zoals of hij familie is van Shaul Mofaz en of hun Yoran Mofaz dezelfde is als degene die voor Reuters die
foto heeft genomen in Amsterdam.
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Hij ontkent beide, maar vraagt verschillende keren hoe Bollyn aan al die informatie komt. Het is in ieder
geval een gesprek waarin Yossi niet erg op zijn gemak schijnt te zijn.
Wanneer Bollyn verder vraagt naar de activiteiten van hun onderneming en met welke bedrijven ze
samenwerken, komt daar iets heel verrassends uit tevoorschijn. Yossi bevestigt dat Pentagon 2000
samenwerkt met G.A. Telesis.
We hebben een onlogische foto genomen op Schiphol door Yoran Mofaz, van ongeveer dezelfde leeftijd en
woonachtig in dezelfde plaats in Israël. Hij wordt precies een week later directeur van een softwarebedrijf dat
werkt voor de luchtvaart en de Amerikaanse Defensie, die ook nog zaken doen met G.A. Telesis die op hun
beurt een identiek zustervliegtuig van de verdwenen vlucht MH370 leveren aan een bedrijf uit Tel Aviv en
hierover bovendien liegen.
Via Israël komen we dan weer terecht bij de Zionisten en de op één na rijkste man in Oekraïne, Igor
Kolomoisky. De man die er een compleet privéleger op na houdt in Oekraïne, die toevallig ook een aantal
luchtvaartondernemingen bezit en die toevallig ook nog gouverneur is van de regio Dnepropetrovsk.
En wat wil het toeval?
“MH17 was in the air traffic control region of Dnepropetrovsk when it was shot down.”
Zoals we onlangs schreven in een artikel: Toeval bestaat niet? In Israël wel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10917:binnenkort-martial-law-in-heeleuropa&catid=20:het-complot&Itemid=33

Geen hoofddoek is vragen om verkracht te worden
Aan de vooravond van de “Big Reset” of het einde van de wereld zoals wij die
kennen, zal de situatie op deze wereld steeds gekker worden.
Een tijdperk waar barbaarse minderheden in naam van een soort debiele
religie menen de rest van de bevolking te kunnen terroriseren.
Het is voor moslimaanhangers maar niet te begrijpen dat hun geloof de
meesten van ons geen bal interesseert. Of ze nu geloven in baardige profeten,
in elfjes met magische krachten of in als Sinterklaas verklede pedofielen, het zal ons volkomen worst zijn.
Ook sommigen christenen hebben er een handje van om anderen hun geloof op te dringen en de jehova’s
maken het helemaal bont door mensen 's morgens vroeg uit hun bed te bellen met hun sprookjes.
Voor een niet gelovige zijn het allemaal sprookjes en als mensen daarin willen geloven, prima, we zijn
tenslotte een tolerante maatschappij, maar val in 's hemelsnaam andere mensen niet lastig met wat jij wel of
niet gelooft.
Als jij vanwege je geloof bepaalde dingen niet kunt doen in dit land, dan moet je jezelf toch eens goed achter
de oren krabben en beseffen dat je hier dan waarschijnlijk niet thuis hoort en heel snel moet vertrekken naar
een plek waar meer mensen wonen die geloven wat jij gelooft.
De religieuze waanzin gaat iedere keer een stapje verder. In Zweden zie je nu overal stickers verschijnen
zoals de navolgende waarop staat dat wanneer je als vrouw geen hoofddoek draagt, je erom vraagt
verkracht te worden.
Naast dit soort stickers kom je andere versies tegen waarop staat: “Geen
democratie. Wij willen alleen maar islam””.
Verschillende mensen hebben aangifte gedaan, de politie is bezig met een
onderzoek, maar zegt geen flauw idee te hebben wie dit heeft gedaan. Het
zal echter niemand verbazen dat er al wordt gesuggereerd dat dit wel
gedaan zal zijn door de lokale bevolking om op deze manier haat aan te
wakkeren.
Bovenstaande ligt het wel aardig in lijn met het ultra politiek correcte
standpunt van de Engelse staatsomroep BBC die zich afvraagt of ze nog
wel het woord “terrorist” moeten blijven gebruiken.
Het woord “terrorist” en de uitdrukking “radicale islamitisch terrorisme” kan volgens de omroep worden
uitgelegd als een vooroordeel en een “misdadige gedachte”. Via een tweet vragen ze de bevolking dan ook
of ze misschien het woord “terrorist” en “islamist” uit de nieuwsberichten moeten verbannen.
Dit, omdat islamisten die de meest vreselijke misdaden uitvoeren in naam van de islam, wellicht hierdoor
beledigd zouden kunnen zijn.
In Denemarken is de nodige ophef ontstaan doordat de nationale televisie
een undercover reportage had gemaakt over de parallelle moslim
gemeenschap in Denemarken. Net zoals ook al eerder in een BBC reportage
werd aangetoond in Engeland, zijn er in de meeste West Europese landen
twee werelden.
De ene die wij zien en de tweede, de moslimwereld die met ijzeren hand
wordt geregeerd door de shariawetgeving. https://youtu.be/Lctp6kvLijc
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Natuurlijk is het allemaal onderdeel van het grote plan en is er een gerede kans dat die Derde Wereldoorlog
er nog gaat komen als onderdeel van de eindtijd.
Het enige dat wij als bevolking nog kunnen doen, is het op vreedzame wijze weigeren om ook maar iets met
religies van doen te willen hebben. Religie is iets voor thuis of in je kerk of moskee als je daar behoefte toe
voelt en je zadelt er niet de rest van de bevolking mee op.
Wanneer we dat met z'n alleen een beetje consequent gaan doen, dan zijn we al een heel eind verder.
Iedere keer als er iemand begint over zijn of haar geloof, gewoon zeggen: “Jouw geloof is jouw zaak en daar
wil ik en de rest van de Nederlandse of Belgische gemeenschap niets mee te maken hebben”.

‘Kroning van ‘koningin Clinton’ krijgt een klap’
Dominique Dewitte juli 25, 2016
Justin SAGLIO / AFP
Aan de vooravond van de start van de Democratische conventie in
het Amerikaanse Philadelphia hebben de Democraten Donald Trump
een mooi geschenk bezorgd. Die conventie moet de nominatie van
Hillary Clinton als eerste vrouwelijke presidentskandidate in de
geschiedenis van een grote Amerikaanse politieke partij bevestigen.
Maar het vierdaagse feest start in mineur.
Uit door Wikileaks gelekte e-mails is gebleken dat de partijleiding van de Democraten tijdens de
voorverkiezingen de kant van Hillary Clinton koos in haar strijd tegen Bernie Sanders. Begin mei – toen de
voorverkiezingen nog in volle gang waren – had de partijleiding volgens de e-mails al beslist dat Clinton de
nominatie moest winnen en dat haar tegenkandidaat op alle mogelijke manieren moest worden
tegengewerkt. Debbie Wasserman Schultz, de voorzitster van de Democratische partij (DNC), heeft
ondertussen haar ontslag aangekondigd.
‘The system is rigged’
Tijdens de campagne, waarin hij 13 miljoen stemmen haalde, had Sanders meermaals gezegd dat het
systeem ‘corrupt’ was en blijkt nu dat hij gelijk heeft. Ironisch genoeg kreeg hij daarbij altijd de steun van de
Republikeinse kandidaat Donald Trump, die keer op keer zei te weten ‘dat Sanders niet mocht winnen’
omdat ‘het systeem corrupt is.’
Erger nog is dat verschillende toplui uit de DNC (Democratic National Committee) in de emails aandrongen
om Sanders in diskrediet te brengen omdat hij joods is. Op een van de gelekte emails staat het volgende te
lezen: ‘Gelooft [Sanders] in God? Hij gaat graag prat op zijn joodse achtergrond. Maar ik dacht ergens
gelezen te hebben dat hij atheïst is. Als dat klopt, kan dat enkele procenten verschil maken tijdens de
voorverkiezingen.’
De Clintons zelf hebben nog niet op het incident gereageerd, Wie dat wel deed is Wikileaks-baas
Julian Assange. Die belooft nog meer vuurwerk:
Assange
on
Peston
on
Sunday:
‘More
Clinton
leaks
to
come’
(June
12
)http://www.itv.com/news/update/2016-06-12/assange-on-peston-on-sunday-more-clinton-leaks-tocome/ … #DNCLeak
8:51 AM – 24 Jul 2016 Assange on Peston on Sunday: ‘More Clinton leaks to come’
Julian Assange, founder of Wikileaks, said on Sunday that the journalist organisation
is planning to release upcoming leaks in relation to US presidential hopeful Hillary
Clinton. Speaking to Peston… itv.com
Het Kremlin?
Dat het schandaal aan de vooravond van de Democratische Conventie aan het licht
komt is uiteraard geen toeval. De Democraten waren er dan ook snel bij om naar
Moskou te wijzen. Het lek zou het werk zijn van Russische hackers, die op bevel
van het Kremlin werken, liet Robby Mook, de campagneleider van Hillary Clinton,
uitschijnen. De gerenommeerde Amerikaanse columnist Charles Krauthammer
verklaarde op Fox News dat Poetin in Trump een mogelijke bondgenoot ziet, vooral nu Trump vorige week
de Amerikaanse loyauteit tegenover het Navo-bondgenootschap openlijk in vraag stelde.
Trump en Poetin hebben zich al meermaals lovend over elkaar uitgelaten. The Washington Post maakte
vorige maand ook al melding van een Russische inbraak in de computers van de Democratische partij.
Zowel Trump als zijn campagneleider Paul Manafort doen deze insinuaties als nonsens af. Volgens Manafort
worden Clintons emails stilaan een gevaar voor de VS.
@realDonaldTrump
The Democrats are in a total meltdown but the biased media will say how great they are
doing! E-mails say the rigged system is alive & well!
12:16 AM – 25 Jul 2016
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Oliver Stone: “Pokémon Go is nieuwe vorm van invasie die leidt tot robotmaatschappij”
in: Mens en Dier Robin de Boer 24 juli 2016
Het immens populaire spel Pokémon Go is een nieuwe stap in de
afbreuk van onze privacy. Het spel is tekenend voor het zogenoemde
surveillancekapitalisme. Dat zei filmregisseur Oliver Stone op de
Comic-Con-beurs in San Diego, meldt The Guardian.
Op de beurs presenteerde Stone zijn nieuwe film Snowden. De film gaat over NSA-klokkenluider Edward
Snowden, die het omvangrijke surveillanceprogramma van de Amerikaanse inlichtingendiensten
ontmaskerde.
Invasie
Toen Stone een vraag kreeg over Pokémon Go antwoordde hij dat het spel onze privacy nog meer doet
afbrokkelen. “Google investeert in surveillance, data mining,” zei Stone. “Dat gaat over wat je bekijkt, wat je
koopt en Pokémon Go speelt daarop in. Sommigen noemen dat surveillancekapitalisme.”
“Het is een nieuwe vorm van invasie,” aldus een bezorgde Stone. “Eigenlijk zal er een soort
robotmaatschappij ontstaan waar ze weten hoe je je gedraagt. Dit noemen ze totalitarisme.”
Bespioneren
De regisseur wees erop dat Pokémon Go enkel dient om winst te halen uit technologieën die ontwikkeld zijn
om mensen te bespioneren. Volgens critici krijgt het spel toegang tot het volledige Google-account van de
gebruiker, waaronder wachtwoorden en e-mails.
Afgelopen jaar liet Stone in een nieuwe documentaireserie zien dat Amerika veel gevaarlijker is dan
Islamitische Staat. “We hebben het hele Midden-Oosten gedestabiliseerd en chaos gecreëerd,” zei hij. “En
vervolgens geven we IS de schuld van de chaos die wij hebben gecreëerd.”
Bekijk hieronder de trailer van Snowden: https://youtu.be/5OVHjPCOb3c
[Standaard]
http://www.ninefornews.nl/oliver-stone-pokemon-go-is-nieuwe-vorm-van-invasie-die-leidt-totrobotmaatschappij/
“Een taboe”: Schimmige pensioenwereld van 1300 miljard zit vol belangenverstrengeling
in: Financieel Robin de Boer 23 juli 2016
Gisteravond zond MAX aflevering vijf van de docuserie Zwarte
Zwanen uit, waarin journalist Cees Grimbergen de Nederlandse
pensioenwereld kritisch beschouwt.
In het programma was onder meer aandacht voor de Code
Pensioenfondsen en voor de Monitorcommissie die toezicht houdt op de naleving van de coderegels.
Voorzitter van die commissie is Margot Scheltema, ook commissaris van een Zwitsers farmaceutisch bedrijf
waarin pensioenfonds ABP belegt én commissaris van De Nederlandsche Bank. Ze verstart op het moment
dat deze belangenverstrengeling aan de orde komt.
En wat doet een voormalig topman van Goldman Sachs in het toezicht op pensioenfondsen van De
Nederlandsche Bank? De pensioenwereld zit vol belangenverstrengeling en nevenfuncties. “Een taboe,”
zegt Grimbergen.
Betrapt
Nederlanders die via hun werkgever verplicht sparen voor hun pensioen werken ongeveer een dag per week
voor hun oude dag. Maar wat gebeurt er precies met het premiegeld? In de Nederlandse pensioenkassen zit
ruim 1300 miljard euro.
Hoewel er veel mis is met het Nederlandse pensioenstelsel, is de interesse van de gemiddelde Nederlander
voor het pensioen verbijsterend laag. In Zwarte Zwanen gedragen sommige mensen uit de pensioenwereld
zich als kinderen die betrapt zijn op het stelen van een koekje uit de trommel.
Alles toegestaan
Om het hoogste rendement te kunnen behalen voor hun deelnemers, zijn pensioenfondsen min of meer
afhankelijk van sluwe zakenbankiers en zo stellen ze zich ook open voor uitwassen. Door de trucs die de
zakenbankiers gebruiken kunnen bedrijven waar mensen werken en premie afdragen richting de afgrond
worden geduwd.
Directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn zegt dat voor hoge rendementen alles is
toegestaan. Zijn fonds zit nu bijvoorbeeld in financiële producten die de crisis van 2008 veroorzaakten, maar
waarop je nu hoog rendement kunt maken.
[FTM]
http://www.ninefornews.nl/een-taboe-schimmige-pensioenwereld-van-1300-miljard-zit-volbelangenverstrengeling/
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