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Italië: Omvallende banken, een anti-EU referendum, en nu ook nog een bankrun?
Posted on 12/07/2016 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://fubar.mobi/2016/07/12/italie-omvallende-banken-een-anti-eu-referendum-en-nu-ook-nog-een-bankrun/

Duitse politica ontmaskert Europese propagandamachine in bevlogen speech (video)
in: Buitenland Robin de Boer 25 juli 2016
De Duitse politica en econoom Sahra Wagenknecht (Die Linke) uitte onlangs in een bevlogen toespraak in
de Bondsdag haar frustraties over de troepeninzet aan de grens met Rusland. Ze vraagt zich hardop af
waarom Europese landen miljarden extra moeten bijdragen aan de NAVO om de troepenmacht aan de
Russische grens te versterken. “Naar verluidt draait het er allemaal om de vijandige dreiging op afstand te
houden, om Poetin ervan te weerhouden de Baltische staten in te nemen,” zei ze. “Ik zou heel graag willen
weten of degenen die deze nonsens verspreiden dit zelf ook maar een seconde durven te geloven.”
Waanzin
“Wie heeft de grens opgeschoven? Was het Rusland richting de NAVO of misschien precies andersom?”
vroeg ze. “De Verenigde Staten hebben vijf miljard dollar in een regimeverandering in Oekraïne
geïnvesteerd. Het resultaat is een versnipperd land vol plunderende fascisten.”
“De nieuwe wapenwedloop heeft alleen maar als doel de Russische beer op afstand te houden,” ging dr.
Wagenknecht verder. “Ik kan geen dommer argument bedenken. De militaire uitgaven van de NAVO liggen
op dit moment 13 keer zo hoog als die van Rusland. En nu moeten we nóg meer geld uitgeven om de
veiligheid van Europa te garanderen? Dat is waanzin!”
Onverantwoord
“De grote politicus George F. Kennan noemde de expansie van de NAVO richting het oosten eind jaren
negentig al de meest fatale fout van het Amerikaanse beleid sinds de Koude Oorlog,” zei de politica onder
applaus. “En toch wordt de druk steeds maar weer opgevoerd met uw steun, mevrouw Merkel. Wij vinden
dat onverantwoord.”
Volgens Wagenknecht is het de hoogste tijd dat de NAVO wordt vervangen door een nieuw
veiligheidsapparaat waar Rusland bij betrokken kan worden. “Helmut Schmidt meende al dat de VS
gevaarlijker is dan Rusland,” besloot ze. “De komende presidentsverkiezingen, waarbij men kiest of een
idioot of een marionet van de wapenindustrie het Witte Huis mag betreden, zullen daar geen verandering in
brengen.” https://youtu.be/595cAER34PA
[Marketupdate]
http://www.ninefornews.nl/video-duitse-politica-ontmaskert-europese-propagandamachine-in-bevlogenspeech/
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Franse politieagente moest rapport over aanslag Nice onder druk van overheid aanpassen
in: Buitenland Robin de Boer 25 juli 2016 17:00 499 keer bekeken
De Franse politieagente Sandra Bertin, die aan het hoofd staat van het
centrum voor videobewaking in Nice, moest een rapport over de
veiligheidsmaatregelen die golden in de stad op de avond van de
aanslag van 14 juli onder druk van de overheid aanpassen. Dat zegt ze
althans in gesprek met Le Journal du Dimanche. Op de dag na de
aanslag heeft ze naar eigen zeggen bezoek gehad van een door
Binnenlandse Zaken gestuurde commissaris die haar sommeerde in
haar rapport dezelfde lijn als het ministerie aan te houden.
Ze zei verder dat ze een uur lang door de man werd lastiggevallen om te verklaren dat er de bewuste avond
geen gebreken in het veiligheidsperspectief waren. “Misschien was de nationale politie aanwezig, maar zij
waren niet op mijn videobeelden te zien,” zei Bertin. “Men heeft mij bevolen in het rapport melding te maken
van de aanwezigheid van agenten die ik niet op het scherm heb gezien.”
De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve, die momenteel onder vuur ligt, heeft na
de uitspraken van Bertin een aanklacht ingediend tegen de politieagente wegens ‘laster’. Na de aanslag in
Nice, waarbij 84 mensen om het leven kwamen, is de noodtoestand in Frankrijk met zes maanden verlengd.
De noodtoestand werd ingevoerd na de terreuraanslagen in Parijs van afgelopen november.
[De Morgen, PressTV]
http://www.ninefornews.nl/franse-politieagente-moest-rapport-over-aanslag-nice-onder-druk-van-overheidaanpassen/

Twee moslimterroristen vallen Franse kerk aan en onthoofden priester
De onthoofde priester, de 84 jarige Jacques Hamel.
UPDATE 1 (14.18): De twee terroristen zouden in de kerk
'Daesh' (ISIS) hebben geroepen. De Franse president Hollande
spreekt officieel van een terreuraanslag.
En wéér een terreuraanslag: twee moslimterroristen hebben
vanochtend om 9 uur tijdens de mis de katholieke kerk in het
dorp St.Etienne du Rouvray (Normandië) aangevallen, en de
priester op typerende islamitische wijze onthoofd. Tevens
namen ze zes gijzelaars, inclusief de pastoor en twee nonnen.
De daders werden vervolgens gedood door Franse speciale
eenheden. Op NU.nl zult u tot nu toe vergeefs zoeken naar het feit dat het wéér om een islamitische
terreuraanslag gaat.
De Franse autoriteiten verklaarden al snel dat de terroristen de priester zijn keel hadden doorgesneden,
maar dat is meestal een bagatellisering voor een onthoofding. Een van de gegijzelde gemeenteleden liep
eveneens tot nu toe onbekende verwondingen op.
De politie heeft erkend dat de daders een ‘islamistisch motief’ hadden. Tenminste één van de daders had
een moslimbaard en droeg een traditioneel islamitisch hoofddeksel.
Als het zo doorgaat, dan krijgt Europa binnenkort dagelijks met islamitische terreuraanslagen te maken –
allemaal ‘einzeltäters’, volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel, en niets te maken met het opengrenzen beleid. Daar zullen de nabestaanden van de 92 dode en honderden gewonde Europeanen die er
alleen al in de afgelopen week namens Allah en zijn profeet –in de Bijbel voorzegd als ‘het beest’ en ‘de
valse profeet’, die in de eindtijd onder het mom van ‘vrede’ gruwelijke verwoestingen zullen aanrichten en
het christendom zullen proberen uit te roeien **- werden gepleegd, zich ongetwijfeld door getroost voelen.
De Franse burgers bevinden zich inmiddels tegen het kookpunt aan. Volgens Jonathan Miller sluiten ze zich
massaal aan bij schietverenigingen. ‘Ze bereiden zich voor op oorlog.’ Tegen de islamitische veroveraars, en
waarschijnlijk ook tegen de autoriteiten die hun komst en daden –mede door stelselmatige ontkenning- nog
steeds mogelijk maken.
** Openbaring 20:4: '... en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en
om het woord van God, en die nocht het beest, noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken
niet op hun voorhoofden en hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als
koningen met Christus, duizend jaren lang.'
Xander - (1) Infowars, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Twee-moslimterroristen-vallen-Franse-kerk-aan-en-onthoofdenpriester
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Dijsselbloem liegt. EU stort in zwarte gat Italië
8 JULI 2016 EEG 1957. Bron: Wikipedia.
Door Joost Niemöller
Italië is een van de zes kernlanden van de EU. In Rome werd in
1957 het verdrag getekend voor de toenmalige EEG, waaruit de
huidige EU zou voortkomen. Zoveel tijd hadden de bewuste
landen dus om met elkaar tot een economische eenheid te
komen. Het is duidelijk dat een kleine zestig jaar niet genoeg
was om van Italië net zo’n land te maken als Duitsland en
Nederland. Duitsland stond er toen heel slecht voor. Het land is
door hard werken en economische modernisering gegroeid tot
de economische wereldmacht die het nu is. Zo niet Italië. Dat
bewijst één ding: Centraal aangestuurde planeconomie vanuit
een bovennationaal niveau werkt niet. Duitsland blijft Duitsland. Italië blijft Italië.
Op dit moment lijken Italiaanse banken op het punt van ineenstorten te staan. Zeventien procent van de
Italiaanse banken blijken ‘slechte leningen’ te hebben uitstaan. De beurzen reageerden sterk.
We hadden kunnen weten dat dit eraan zat te komen. Frankrijk (een ander zwak EU land) en Italië kwamen
onlangs in opstand tegen strengere EU wetgeving over de banken.
Uit de Financial Times, een maand geleden:
In a joint paper seen by the FT, the two countries’ finance ministries have called for a cap on how far
eurozone bank regulators can go beyond the global rules.
Van Duitse kant werd nog eens aangegeven dat de too big to fail politiek waar Frankrijk en Italië zich aan
vasthouden een onverantwoordelijk risico is voor de Europese belastingbetalers:
But some architects of the tougher EU bank rules adopted since the financial crisis say the Franco-Italian
stance is a mistake. Sven Giegold, a German member of the European Parliament’s economic and monetary
affairs committee, told the FT that the position amounted to “France and Italy doing their too-big-to-fail banks
a favour . . . That is an unjustifiable risk to European taxpayers.”
Maar waar Duitsers en Nederlanders proberen te leven op zekerheid, daar leven Italianen en Fransen op de
gok. En dus ook op de pof.
Een Italiaanse minister van economische zaken sprak vorige maand zijn zorg uit over het plan om aan
banken in de EU op te leggen dat ze meer garant moeten kunnen staan voor hun leningen.
Italian Economy Minister Pier Carlo Padoan told an economic conference on Saturday there was a risk
banks could be asked to raise too much capital too quickly, which would leave them vulnerable if tough
markets made it hard to raise funds.
“Instead of stronger banks we end up with weaker ones,” he said
We weten nu ook waarom die Italiaanse minister zo bezorgd was. De Italiaanse banken blijken er een
puinhoop van gemaakt te hebben.
De Nederlandse minister van Financiën, Dijsselbloem, deed vandaag voor de Nederlandse media een
rondje sussen.
Er zal geen cent van de Europese belastingbetalers gaan naar de Italiaanse banken,verzekerde hij gisteren
al. Dat hoorden we ook bij de Griekse crisis. Die overigens helemaal niet afgelopen is. Maar Griekenland is
maar een klein landje. Italië is werkelijk de dominosteen die het hele EU bouwwerk in kan laten storten. Dat
was ook precies het argument dat we tijdens de Griekse crisis van de autoriteiten hoorden: ‘Als de EU nu
niet bijspringt, en Griekenland uit de EU stapt, dan is vervolgens Italië en Spanje aan de beurt.’ Welnu, Italië
is nu aan de beurt. En dan mag de Volkskrant nog zo hard roepen dat dit komt door de Brexit; dat komt het
niet. Dat komt omdat de EU een economische fictie is. En een gevaarlijke.
Wanneer de Italiaanse banken vallen, dan vallen de Europese banken mee, al is het maar omdat zoveel EU
landen (en met name Franse!) in de Italiaanse banken hebben geïnvesteerd. Binnen de EU zijn de Italiaanse
economische belangen en die van de rest van de EU volkomen verweven geraakt.
Als Dijsselbloem zegt dat er geen geld van de EU belastingbetalers naar Italië zal gaan, dan liegt hij dus. De
hele EU zal, net als bij Griekenland, gedwongen zijn om bij te springen. In het zwarte gat dat Italië is. En
altijd was. EU of geen EU.
Je kunt het Dijsselbloem niet eens verwijten dat hij liegt. Het is zijn taak om geruststellende signalen af te
geven bij de zoveelste EU crisis. Het is alleen niet onze taak om hem te geloven.
http://joostniemoller.nl/2016/07/dijsselbloem-liegt-eu-stort-zwarte-gat-italie/
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Prikbord nr. 532 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Aanslagen
Terroristische aanslagen zijn niet te voorkomen, doch bij de veiligheidsmaatregelen dient wel te worden
uitgegaan van een realistisch scenario. Ook wat betreft allerlei paniekmeldingen over verdachte voorwerpen
en de instructies aan veiligheidsdiensten. Want dan wordt plotseling en doorgaans onnodig ‘alles uit de kast’
getrokken om te tonen dat de overheid haar taak serieus neemt. Misleidend, gezien de incidenten in
Nederland en de aanslagen in Parijs, Nice en Ansbach. Om over Brussel en daarna de onzin bij het
heropenen van Zaventem maar helemaal niet te spreken. Intussen wemelt het op tv van de
terrorismedeskundigen: voor wie werken die eigenlijk en wat wordt er met hun adviezen gedaan?
Geheugensteuntje
Ondernemend Nederland is terecht boos dat boeren en tuinders in de steek worden gelaten door de
regering waar het hun bedrijfsrisico’s betreft. Met name nu minister Koenders (BuZa) weer eens met geld
strooit. Doch de volksvertegenwoordigers liggen niet wakker van die € 65 miljoen; zelfs niet van de bijna 5
miljard die volgens de Algemene Rekenkamer bij Ontwikkelingssamenwerking was verdwenen, en de
miljarden die Griekenland niet zal terugbetalen, of de vele miljarden die het ‘schone’ energiedebacle ons
gaat kosten. De vrije marktwerking moet kennelijk zijn loop hebben, behalve als het gaat om absurde
subsidies voor de verwarming van kassen, het exploiteren van muziektempels en musea, festivals en
voetbalclubs, wielrenevenementen en voor het faciliteren van dubieuze werkgelegenheidsprojecten.
In Duitsland is het niet anders: de veehouders gaan failliet, terwijl de consument best 10 cent meer voor een
liter melk wil betalen, doch voor het ‘redden’ van frauderende banken en corrupte staatsbedrijven zijn
miljarden beschikbaar.
Integer
Dat bij kandidaten voor functies bij de politie onvoldoende ‘gescreend’ werd, is inmiddels bekend. Dat het
antecedentenonderzoek bij het aanstellen van rechters evenmin deugt, is echter verbijsterend na alle
schandalen en incidenten in het verleden. Doch dat een Limburgse gedeputeerde ‘toevallig’ drie vacatures
weggeeft aan voormalige bestuurders die wegens gebrek aan integriteit moesten opstappen, is normaal
zoals blijkt uit diens onbenullige antwoord. In Limburg kijk je kennelijk niet naar de morele achtergrond van
(nieuwe) functionarissen en dit zegt alles over de integriteit van de betrokken provinciebestuurder. Hoe zou
deze aan zijn baantje zijn gekomen?
Smoes
De onthullingen over de campagne van mevrouw Clinton en over deze Democratische presidentskandidaat
met een dubieus verleden, komen het partijbestuur slecht uit. Met name de e-mails over de geheime
voorkeur van de partijvoorzitter zijn onverteerbaar voor het ‘linker’ deel van de partij. De bewering dat
Moskou dit e-mailverkeer zou hebben gehackt is daarbij volstrekt irrelevant, hoewel verontrustend gezien de
e-mails van Clinton zelf. Waarom zou Moskou Clinton willen schaden, waar zij al kwetsbaar is door alles wat
de inlichtingendiensten over haar weten? Ze moet voor Poetin de ideale president zijn, zodat Moskou zeker
geen voeding zal willen geven aan enige smoes of gerucht over Russische betrokkenheid bij de
Democratische campagne.
Toetsingskader
Ooit werd de inzet van onderzeeboten ‘gerechtvaardigd’ als een middel om inlichtingen te verzamelen.
Daarna werd deze taak ook aan de Orions van de marine toebedeeld totdat … ze werden afgedankt.
Momenteel is dit een hoofdtaak van de Frontex-schepen, beweren Brussel en Den Haag, doch de praktijk
laat iets anders zien. Dit laatste geldt ook voor onze eenheden in Mali. Gezien de signalen dat er met de
verzamelde inlichtingen weinig wordt gedaan, rijst de vraag op welke gronden de Kamer deze missie heeft
goedgekeurd. Of gaat het hier om een ongezond soort opportunisme waaraan het toetsingskader van
militaire missies helemaal niet te pas is gekomen?

Trump overweegt erkenning Krim als Russisch
De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump overweegt de Krim als Russisch grondgebied te
accepteren en de sancties op te heffen als hij in november wordt gekozen. De Republikein zei vandaag op
een persconferentie ”dat hij daar naar wil kijken” toen naar zijn standpunt over de annexatie van het
schiereiland en de sancties tegen Rusland werd gevraagd.
Dat gebeurde nadat Trump had opgemerkt dat Russische hackers waarschijnlijk op zoek zijn geweest naar
de 30.000 mails die zijn concurrente Hillary Clinton op haar privéserver had en die nog altijd onvindbaar zijn.
Eerder liet Trump al weten dat wat hij de Baltische Staten bij een eventuele Russische inval alleen te hulp wil
schieten als blijkt ”dat ze aan hun verplichtingen tegenover ons hebben voldaan”.
Bron: Unian
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Overtuigend bewijs dat de maanlandingen nep waren
Er zijn dan misschien veel mensen die denken dat de maanlandingen
in het echt nooit zijn uitgevoerd, maar waarom dat zo is, weten ze
meestal niet echt.
Daar komt vanaf vandaag verandering in, want eenieder die het
hiernavolgende artikel leest, zal nooit meer geloven dat er ooit een
NASA astronaut op de maan is geweest.
Wij mogen ons gelukkig prijzen met een steeds groter wordende
kritische lezerskring die zich niet langer in de maling laat nemen door
de mainstream berichten.
Er is vandaag de dag nog maar weinig wat via de reguliere mediakanalen wordt verspreid dat als waarheid
kan worden beschouwd. Het is niets nieuws, want ze doen het al zo lang en we weten eigenlijk niet meer
beter.
Zo wordt onze kinderen op school nog steeds geleerd dat aan het eind van de jaren zestig de mens voor het
eerst voet op de maan zette.
Dat dit allemaal compleet nep is, wordt overtuigend aangetoond door Bavo Dekker (dank!) in het
hiernavolgende artikel:
Sinds de lancering van de Russische Spoetnik-1 in oktober 1957, s ‘werelds eerste kunstmaan, was
ruimtevaart mijn hobby.
Ik was er dus bij op 21 juli 1969 om half twee 's nachts, het langverwachte moment, het begin van de eerste
bemande maanlanding van Apollo-11. Gekluisterd aan de beeldbuis met familie en kennissen wachtend in
spanning van wat er zou komen, Henk ter Lingen, "Apollo Henkie" gaf NOS tv studiocommentaar en verloor
zijn stem tijdens de laatste spannende fase van de reis van de maanlander "Eagle" (15,400kg) naar zijn
landingsplaats “The Sea of Tranquility”.
Na in mijn herinnering eindeloos wachten kwamen de historische vage zwart wit tv beelden van de eerste
stap van Neil Armstrong met zijn beroemde woorden: "One small step for man, one giant leap for mankind" ,
Neil kijkt naar het maanstof,: "It's almost like a powder", nadat ook “Buzz” Aldrin de LEM had verlaten was
hun eerste taak de maanlander op mogelijke schade te controleren en het planten van de Amerikaanse vlag,
tijdens een totaal verblijf buiten de LEM van 151 minuten werden er door Armstrong met de Hasselblad
500EL camera 121 Kodak Ektachrome kleuren dia's geschoten, ook was er nog tijd voor een life interview
met president Nixon, verder werden er een aantal wetenschappelijke instrumenten op de maanbodem
geplaatst en tijdens het verkennen van de omgeving nog 21,5 kg aan maanstenen verzameld. Na een
rustperiode en een verblijf van in totaal 21 1/2 uur op het maanoppervlak begonnen de twee aan de
spannende, vanaf een ander hemellichaam ook nooit eerder beproefde bemande lancering voor de terugreis
naar de Aarde.
De door Neil perfect genomen historische foto's die we nu nog allemaal kennen stonden een aantal weken
later wereldwijd op elke voorpagina. Maar door enige gewenning aan iets dat na Apollo-12 routine leek te
worden zaten we tijdens de Apollo-13 vlucht bij het horen van Jim Lovell's woorden: "Houston We Have A
Problem!" weer op het puntje van de stoel. Er had zich na: 55u:54m:53s in de vlucht een explosie voor
gedaan, vermoedelijk in een brandstofcel in de commando-service module (CSM), er was verwarring,
niemand begreep er het fijne van, de elektriciteit was grotendeels uitgevallen, het werd ijskoud in de capsule
en de geplande maanlanding in het gebied “Fra Mauro” was niet meer mogelijk.
Wat nu?, de Wereld hield de adem in, Houston had de oplossing, de reis vervolgen in een 8 vormige baan
en dan met behulp van de aantrekkingskracht van de Maan in vrije val snelheid opbouwend langs de
achterkant van de Maan weer richting de Aarde. Uiteindelijk liep het met vlucht nr. 13 toch nog goed af, de
astronauten bleven er rustig onder, ze hadden kennelijk "the right stuff". Bij de latere Apollo vluchten
herinner ik me nog de mooie beelden van het lange Hadley Rille ravijn en de 4500m hoge top Mons Hadley,
onderdeel van het bergmassief Montes Apeninnus, en verder het Parijs/Dakar-achtig stunten met de
maanauto's, de 3 Lunar Rovers, door het opwervelende maanstof. Maar na 11 december 1972 was het
allemaal voorbij, de rust keerde weer terug op de Maan, Apollo-17 was hekkensluiter van het succesvolle
project met Cernan Schmitt en Evans, in de 'Space Race' was het 'Game Over', de Amerikanen hadden
gewonnen.
Maar nu na precies 47 jaar moeten we constateren dat er van de grootste technologische prestatie van de
mensheid ooit, de behouden heen en terugreis van 12 astronauten tijdens de 6 historische Apollo vluchten
naar het oppervlak van de Maan (Apollo 8,10 en 13 niet mee gerekend, maanvlucht zonder landing) alleen
een vage herinnering is overgebleven zonder dat het ons dagelijks leven fundamenteel heeft veranderd.
Mijn mening over de NASA, en de haalbaarheid van bemande maanreizen in de late jaren 60 heb ik na 40
jaar met tegenzin totaal moeten herzien, ik zag uiteindelijk helder en duidelijk de technische en logistieke
onmogelijkheid van het project en zeker ook het onlogische van het eenmalige karakter van Apollo. Ik
vergelijk de NASA hier even met Columbus die na het ontdekken van Amerika zegt: Dat nieuwe continent
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kennen we nu wel, nieuwtje is er af, word niet vervolgd. De zelfde vergelijking kan men maken met de eerste
non-stop trans-Atlantische vlucht van Charles Lindbergh, New York/Parijs, 21 mei 1927.
Maar na een grote historische doorbraak volgt gewoonlijk een nieuw tijdperk van technologische
ontwikkelingen met vele nieuwe mogelijkheden, veelal gevolgd door een economische expansie (money
maker). Maar waarom niet na het zo succesvolle Apollo project, de ontdekkingsreis van het millennium?, de
Maan is relatief dichtbij, velen hadden destijds verwacht dat er voor het jaar 2000 permanent bewoonde
nederzettingen op de Maan zouden zijn, en misschien zelfs wel het begin van toerisme? Mijnbouw, de Maan
is mogelijk een schatkamer vol zeldzame delfstoffen zoals het isotoop Helium-3 dat hier op aarde niet
voorkomt, maar wat onze vraag naar schone energie voor een deel zou kunnen oplossen. We weten nog
steeds niet wat daar allemaal op ons licht te wachten.
Het is nog maar de vraag wanneer de NASA de eerste echte bemande maanlanding gaat uitvoeren, wel
praat men nu bij het Orion project opeens open over allerlei technische hindernissen en de gevaren van de
hoge stralingsdosis op de Maan en tijdens het passeren van de Van Allen gordels. Ik hoorde laatst ook zelfs
iets over, de verloren samenstelling van het Apollo capsule hitteschild, dat men weer wil gebruiken bij de
Orion capsule. De problemen waar men nu zo mee worstelt waren blijkbaar in 1969 al opgelost, maar de
plannen veranderen steeds en zijn nog vaag. Obama zij het pas geleden nog zo: "I just have to say pretty
bluntly – we've been there before", niet interessant meer dus?
Maar de reden kan ook zijn dat het misschien zeer pijnlijk voor de NASA is als zal blijken dat er daar boven
tussen de kraters helemaal geen sporen en overblijfselen te vinden zijn van het ooit zo glorieuze Apollo
project, en dat het maanlandschap in werkelijkheid niet overeenkomt met de beroemde Apollo beelden. En
bovendien dat er (logischerwijze) door de afwezigheid van een maan-atmosfeer er vanaf de maanbodem wel
degelijk een prachtige sterrenhemel is te aanschouwen, dit altijd stellig ontkend door de Apollo astronauten.
Maar met het richten van de focus op de verre toekomst, een mega project voor een bemande reis naar
Mars, kan alles weer veilig op de lange baan worden geschoven.
Uiteindelijk door de komst van de pc en het internet was het nu voor iedereen mogelijk het NASA
beeldmateriaal en technische Apollo documentatie zelf te bestuderen. En ook door het volgen van
onderzoek van de andere Apollo sceptici ben ik tot het inzicht gekomen dat op veel technische punten het
officiële verhaal niet kan kloppen. Ook de fouten en tegenstrijdigheden in de foto's en het video/film
materiaal hebben voor vele onderzoekers het bewijs geleverd dat de historische Apollo missies naar de
Maan als zodanig niet hebben plaatsgevonden.
Vooral voor degenen met kennis van fotografie en techniek word het na enige bestudering van het materiaal
vanzelf duidelijk. Een paar voorbeelden, de foto's genomen met de Hasselblad 500EL 70mm camera,
gemonteerd op de borst van de astronaut, maar door de obstructie van zijn helm was het toestel door
hemzelf praktisch niet te zien, en de camera was zonder zoeker!! echt waar!, maar wel met handmatige
bediening van focus, diafragma en belichting op de lens, probeer het maar met twee paar tuinhandschoenen
over elkaar. Bijvoorbeeld bij Apollo-11 zijn alle foto's geheel perfect, geen missers, van elk onderwerp is
maar één foto. Ook is duidelijk te zien dat bij sommige opnamen een invulflits, en/of spot is gebruikt, wat
zeker niet tot de NASA uitrusting behoorde. Dit is duidelijk te zien op Apollo-11 foto, AS11-40-5862, waarin
Aldrin de LEM verlaat in de schaduw, duidelijk is te zien dat hij is uitgelicht. Wat nog schokkender is op
dezelfde foto, is dat hier is te zien dat in de reflectie van het rechter raam van de LEM (foto helderheid
verhogen) dat de vlag al op de Maan is geplant nog voordat “Buzz” de maanbodem heeft betreden, en
samen met Armstrong de vlag heeft kunnen plaatsen, de vlag zit nog keurig ingepakt aan de linkerkant
achterop de ladder.
Na grondige bestudering van de Apollo foto, film en video beelden kunnen
we stellen dat de door de NASA gepubliceerde beeldinformatie ons geen
bewijs levert dat de Amerikanen tijdens hun bemande ruimtevluchten ooit de
lage aardbaan (low earth orbit) hebben verlaten en koers hebben gezet
richting de Maan. Met uitzondering van Gemini-11 op 14 september 1966,
met een kortstondig verblijf op 1371 km hoogte, en later in 1997 Space
Shuttle vlucht STS-82 met een langere periode in een 620 km hoge
aardbaan baan. De belangrijke reden voor astronauten voor het niet verlaten
van L.E.O. is dat in het gebied vanaf 1500 km tot ruim 30.000 km boven de
aarde er zich twee door het aardmagnetisch veld gevormde stralingsgordels
bevinden waar kosmische straling en deeltjes van de zonnewind worden
ingevangen, en waar het voor doorreizende astronauten slecht toeven is. Zij
worden hier blootgesteld aan een stralingsdosis van 200 millisievert, mSv. per uur!, maar voor de mens en
het leven op aarde 1500km lager creëren deze gordels juist een schild, en hebben samen met de stralingsabsobtie van de aardatmosfeer een beschermende functie. Deze donut vormige gebieden met hoge straling
in de magnetosfeer werden in 1958 door Dr. James Van Allen ontdekt tijdens de vlucht van de Explorer 1 &
2, maar vreemd genoeg is er van dit gevaar tijdens het Apollo programma nooit melding gemaakt. Nu bij het
Orion project dus wel, de NASA zet het onderwerp straling nu op de agenda en waarschuwde in een memo

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 8

uit 2005, 'Radioactieve Moon' dat het verblijf op de Maan zeer
gevaarlijk is, en er eerst meer onderzoek
moet worden gedaan voordat er (opnieuw?) astronauten kunnen verblijven!
Maar tijdens de historische Apollo vluchten was op al het van de Maan teruggebrachte foto en filmmateriaal
na ontwikkeling, geen enkel spoor van stralingsschade te ontdekken. Film is zeer stralingsgevoelig
(röntgenfoto) en word daarom al jaren veelvuldig gebruikt als stralingsdetector (film badge dosimeter). Dit is
ook de reden dat film een houdbaarheidsdatum heeft, omdat naar verloop van tijd de zwakke
achtergrondstraling hier op aarde de onbelichte film zal aantasten (fogging, contrast verlies).
Na het passeren van de Van Allen Stralingsgordels is het gevaar voor de mens dus zeker niet geweken,
kosmische straling van zwaar kaliber, GCR Galactic Cosmic Rays in het vacuüm van de kosmos bestaat
voor een groot deel uit hoog-energetische deeltjes, dit zijn voor 89% protonen, 10% helium kernen en 1%
kernen van zwaardere elementen zoals Fe +26 ijzerkernen (HZE iron ions) afkomstig van super nova's,
zwarte gaten en ander extreem kosmisch geweld, deze deeltjes kunnen bij de mens ernstige DNA-schade
veroorzaken. Ook onze Zon is met regelmaat verantwoordelijk voor heftige energetische erupties, de SEP
Solar Energetic Particles, zonnewind is door de bescherming van magnetosfeer en atmosfeer ongevaarlijk
voor de mens op Aarde, maar bemande ruimte reizen zijn tijdens de met regelmaat voorkomende zonneuitbarstingen, CME's Coronal Mass Ejections dan ook zeer gevaarlijk. Een door de hoge snelheid van de
zonnewind, bijna onverwacht bombardement (tot 80% van de licht snelheid) van elektronen en protonen met
energieën van wel 100 MeV. zal geen mens overleven!
De gezamenlijke dosis GCR+CME+SEP+overige straling op
Aarde is 1 tot 3 mSv. per persoon per jaar, in de interplanetaire
ruimte is dit ongeveer 700 mSv. per jaar, het was 1.8 mSv. per
24 uur, gemeten tijdens de NASA MSL Curiosity vlucht naar
Mars toen er weinig zonneactiviteit was tijdens deze vlucht in,
26,11,2011/06,08,2012. Het nog steeds niet opgeloste
stralingsprobleem is dus voor de bemande interplanetaire
ruimtevaart, met de primitieve beschermings-techniek van toen
en nu dé grote “Showstopper”.
De NASA ruimtevaarttechniek stond begin 60er jaren nog in de kinderschoenen en was erg onbetrouwbaar,
50 % van de Raketten zoals de Vanguard, Thor, Atlas en Titan faalde tijdens de lancering. Uiteindelijk
besloot de NASA de hulp in te roepen van Wehrner von Braun, de vader van de Duitse V-2, om voor het
Apollo programma een nieuwe en krachtigere 'familie' van raketten te ontwikkelen, zoals de Jupiter en de
Saturn. Maar bij het ontwerpen van steeds grotere raketten horen ook krachtigere motoren en met het testen
van, en het zoeken naar nieuwe materialen en betere legeringen kwam de JFK deadline (“before the decade
is out”) van 1969 wel erg snel dichterbij.
De laatste jaren hebben Russische onderzoekers zoals raketspecialist Prof. Gennady Ivchenkov de
raketmotoren die werden gebruikt bij het Apollo project nog eens aandachtig onder de loep genomen, en na
een gedegen technisch onderzoek en beeldanalyse van de prestaties van het 'Apollo werkpaard' de Saturn
V ontdekte men dat de stuwkracht van de gigantische Rocketdyne F-1 motor beduidend onder het door
NASA geclaimde niveau lag, slechts 450-500 ton in plaats van de benodigde 690 ton, en dat betekende voor
de vijf F-1 motoren van de eerste trap 800 ton minder beschikbaar vermogen voor een retour Aarde Maan.
Dit onderzoek van de Russen werd extra geholpen doordat Amazon CEO Jeff Bezos een project had
ondernomen om een aantal van de Saturn V Rocketdyne F-1 motoren van Apollo 11 en 12 op een diepte
van 4300m in de Atlantische Oceaan te bergen. Ivchenkov ontdekte duidelijke verschillen tussen de officiële
gegevens van de NASA en de F-1 motoren opgedoken van de zeebodem. Ook de nog uiterst primitieve
computers in 1966/1972, de MIT/Rayrheon Apollo Guidance Computer AGC met de kracht van een simpele
zakjapanner, maar met een gewicht van ruim 31kg, 2 stuks per vlucht zet vraagtekens bij de vereiste
rekenkracht van de AGC voor de complexe Apollo maanreis.
Zoals ik al aangaf was het destijds technologisch niet uitvoerbaar de buitengewoon complexe, en in vele
opzichten zeer gevaarlijke bemande heen en terugreis van ruim 2 X 384.403 km naar de Maan te
volbrengen. Bovendien blijft de daarvoor nooit eerder in de praktijk geteste LEM maanlander nog steeds een
groot vraagteken, er is maar weinig over bekend, fabrikant Grumman beweerd alle technische gegevens
vernietigd te hebben, een inspectie van maanlanders in musea is niet toegestaan. En dan het hele
huzarenstuk 7 keer herhalen zonder fatale ongelukken en gezondheidsproblemen voor de bemanning? Het
drama van stervende astronauten in een gestrande LEM maanlander voor het oog van de wereld was wel
het laatste waar Amerika tijdens het hoogtepunt van de “Space Race” op zat te wachten.
Ook de vele onduidelijkheden over de opvouwbare maanauto, Lunar Rover Vehicle LRV met een massa van
ruim 210 kg in de LEM "bagageruimte"?! gaf kennelijk geen problemen met overgewicht en onbalans op
Apollo vlucht 15, 16 en 17 tijdens het manoeuvreren/balanceren op een enkele TRW Sys. LMDE raketmotor
van de LEM bij de afdaling en de landing. Het verbazingwekkende was bovendien dat vuurstraal met 10.125
lbs/4593 kg stuwkracht van de LMDE motor geen enkele kuil of krater achterliet tijdens de landing, met de
motor op slechts 50 cm boven de zachte maagdelijke maanbodem. Ook de poten van het LEM
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landingsgestel waren na de 'tuch down' op alle vluchten geheel stof en gruis vrij!, terwijl de minder krachtige
2de stijg-motor, Rocketdyne LMAE met 3.500 lbs/1588 kg vermogen in het bovengedeelte/stijgtrap van de
LEM voor de terugkeer naar de in de maanbaan wachtende Apollo capsule/CSM combinatie, het onderste
landingsgedeelte zwaar, en het stijggedeelte van de LEM licht beschadigde tijdens de start vanaf de maan,
wat duidelijk te zien is op de foto's en videobeelden. Het is ook onduidelijk waarom het commentaar van de
astronauten zonder helmen niet overstemt werd door het geluid van de brullende raketmotoren (150 dB +),
waar ze letterlijk bovenop zaten tijdens de landing en het weer opstijgen in hun dunwandige cabine ruimte,
iets groter dan een telefooncel? Er is gewoon geen motor geluid te horen.
Men moet hierbij ook nog bedenken dat door de belofte van JFK (“before this decade is out” 25 mei 1961),
er maar een extreem korte ontwikkelingsperiode beschikbaar was van slechts 8 jaar voor het totale
Amerikaanse bemande maanlanding project (Mercury, Gemini, Apollo-11), gerekend vanaf NASA's
allereerste simpele 15 minuten durende bemande ruimte sprong van Alan Shepard's Mercury-Redstone MR3 capsule, 5 mei 1961, boven op een van de Duitse V2 afgeleide Redstone raket, die niet hoger kwam dan
slechts 189 km, en daardoor alleen een 'sub-orbital flight' mag worden genoemd. Maar ja, de Amerikaanse
ruimtevaart bestond pas 3 jaar (Explorer-1, 31 mei 1958), de echte bemande race naar de maan voor de VS
moest dus nog beginnen, die begon pas 20 februari 1962 met de Mercury MA-6 (Friendship 7) van John
Glenn, in 5 uur, 3 banen rond de aarde. En ook niet te vergeten Apollo's vele tegenslagen en ongelukken
zoals de fatale brand op 27 januari 1967 tijdens een oefening op de “Cape”, waarbij de Apollo-1 capsule als
experiment onder een druk van 0.34 atm. was gevuld met 100% zuurstof en waarbij NASA's favoriete
astronaut, Gus Grissom, de toen nog als eerste geplande mens op de Maan en zijn twee collega's Chaffee
en White op tragische wijze om het leven kwamen. Grissom had in zijn rol als NASA klokkenluider veel
kritiek op het naar zijn mening gammele Apollo project.
1967 was trouwens een gevaarlijk jaar om NASA astronaut te zijn, evenals de drie Apollo-1 astronauten,
stierven vier andere collega's ook een plotselinge tragische dood. Ed Givens werd gedood in een autoongeluk en C.C. Williams in een vliegtuigongeluk, Robert Lawrence stierf ook in een vliegtuigongeluk en X15 piloot Mike Adams werd gedood tijdens een missie. NASA kwam nu onder zware kritiek in de nasleep
van de Apollo-1 tragedie, niet in het minst door hun eigen Safety Officer, Thomas Ronald Baron, Baron
produceerde een zeer kritisch 500-pagina's tellend rapport vol met ernstige tekortkomingen, en beweerde
dat het Apollo-programma haar doelstelling van een retour vlucht naar de Maan nooit zou halen. Maar nadat
het rapport was bestudeerd door een aantal commissies van het US Congress is er nooit meer iets van
vernomen. Thomas Ronald Baron kwam een week na het getuigen voor de commissie samen met zijn vrouw
en dochter om toen hun auto werd getroffen door een trein.
Voor de noodzakelijke re-design van de capsule liep het programma een vertraging op van 2 jaar. Nog een
teken aan de wand, de crash in 1968 van het tijdens een testvlucht onbestuurbaar geworden "vliegende
bedgestel", (LLRV) Lunar Landing Research Vehicle, LEM trainingstoestel, waar piloot Neil Armstrong, via
de schietstoel zich net op tijd het leven wist te redden. https://youtu.be/xJa4yQ0AIbU
Na 44 jaar begint het nu pas te lukken om een ruimtevaartuig betrouwbaar en probleemloos te laten landen
met behulp van raketmotoren zoals de Delta Clipper DC-X uit 1991, en de Space-X nu, en te manoeuvreren
als een helikopter op slechts een enkele raket motor, zoals destijds probleemloos bij de 7 handmatige
maanlandingen van Apollo 1969/1972. Zelfs Grumman de bouwer van de LEM probeert na 50 jaar met het
project “Northrop Grumman Lunar Lander Challenge” weer opnieuw een maanlander uit te vinden.
Er is naar mijn mening maar een conclusie mogelijk, alle bemande Apollo maan vluchten waren fake, de
NASA had trouwens geen andere keus, Amerika was het aan zijn vermoorde president John F. Kennedy
verplicht na zijn historische toespraak op 25 mei 1961, :"I believe that this nation should commit itself to
achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the
Earth", deze toespraak was dus
voorbarig, en al snel bleek technisch onuitvoerbaar.
https://youtu.be/TUXuV7XbZvU
Dit betekend dat buiten de lancering van de Saturnus-V raket, de beelden in de Aardbaan en landing van de
Apollo capsule in de oceaan, alle scenes en opnamen zowel, foto's 70mm, film16mm, video en audio
(communicatie aarde/maan/aarde) hier op aarde (Terra firma) moesten worden opgenomen in een filmstudio
set-up. Hierbij werd vrijwel zeker gebruikgemaakt van het door 3M in 1965 voor cinema en fotografie
ontwikkelde "front screen projection" systeem, om zoals in dit geval de achtergrond, bergen en
(maan)landschappen op de set realistisch weer te geven.
Tijdens de eerste Apollo "landingen" vermoedelijk in samenwerking met de vermaarde filmmaker en front
screen specialist op dit gebied Stanley Kubrick uit Engeland, bekend van o.a. 2001: A Space Odyssey (april
1968), The Shining en Eyes Wide Shut. In de twee laatste films zitten vele cryptische aanwijzingen over
Kubrick's aandeel in de “Apollo Hoax”. Het gebruik van de "front screen projection" is later onomstotelijk
bewezen door middel van afstandsmeting met de z.g. foto parallax methode, hieruit blijkt dat de afstanden
zoals deze in werkelijkheid op de maan zijn b.v. 5 km van camera tot bergtop, slechts enkele tientallen
meters bedragen op de foto's. Dit is een van de zeer vele voorbeelden van bedrog. De Russen waren in het
begin van hun ruimte programma geen haar beter, en dat zal een van de redenen zijn dat ze zelf nooit aan
de bel hebben getrokken voor vals spel in de space race door Amerika, tijdens de koude oorlog of daarna.
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Een andere aanwijzing dat er iets fundamenteel mis was met Apollo-11 was de persconferentie die
Armstrong, Aldrin en Collins gaven na hun terugkeer op Aarde, hun lichaamstaal sprak boekdelen, de drie
astronauten zaten erbij als gegijzelden in een losgeld video en antwoorden terughoudend en gelaten op
vragen van experts en journalisten. Na het vestigen van hun grootste reuzensprong (giant leap) voor de
mensheid ooit, zou je meer het enthousiasme verwacht hebben van drie medaille winnaars op een
Olympisch podium. https://youtu.be/XeAGGpRYmKY
Jaren later op 20 juli 1994 tijdens een toespraak voor studenten in het Witte Huis sprak Armstrong de
volgens mij belangrijke cryptische woorden, waarmee hij een hint gaf aan de wereld, en een poging deed
met zijn geweten in het reine te komen : "Today we have a group of studens, among America's best. To you
we say we have only completed a beginng. We leave you much that is undone. There are great ideas
undicovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are
places to go beyond belief...". Armstrong, zelf een gelovig mens heeft na Apollo zelden nog interviews
gegeven, en zich terug getrokken op zijn ranch, en dreigde iedereen met arrestatie die maar een voet op zijn
grond durfde te zetten.
Wel is er nog het incident met Apollo onderzoeker Bart Sibrel, waarbij Sibrel Neil Armstrong vroeg of hij met
zijn hand op de Bijbel wilde zweren dat hij werkelijk op de Maan was geweest, Armstrong weigerde en gaf
een ontwijkend antwoord, “Mister Sibrel, knowing you, this is probably a fake Bible”. Aldrin reageerde op de
vragen van Sibrel zelfs agressief, en sloeg hem in het gezicht, Edgar Mitchell werd zeer agressief schopte
hem en stelde voor Sibrel neer te schieten nog voor hij het kantoor kon verlaten. Deze heftige reactie's van
de Apollo astronauten moeten we zien in het licht van wat er is gebeurt met NASA klokkenluiders die wel
openheid probeerde te geven, met een aantal van deze Apollo klokkenluiders is het dan ook slecht
afgelopen.
Achteraf gezien zijn een aantal Oscars voor de grootste "Hollywood Moon Show" aller tijden voor de NASA
hier nog misschien wel op zijn plaats, als men eindelijk nu na 47 jaar eens openheid van zaken geeft, maar
de afkorting N A S A betekend tegenwoordig voor velen iets anders dan vroeger, N A S A = Never A Straight
Answer.
Bavo Dekker.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10918:overtuigend-bewijs-dat-demaanlandingen-nep-waren&catid=20:het-complot&Itemid=33

NAVO basis Incirlik omsingeld door duizenden Turkse troepen
Duizenden Turken demonstreren voor Erdogan en schreeuwen ‘Dood aan de VS!’
Erdogan heeft met succes de Turkse bevolking massaal
opgezet tegen Amerika en Europa.
Het wordt nog steeds vrijwel totaal genegeerd door onze
‘kwaliteits’media: de belegering van de in Turkije gelegen
Amerikaanse / NAVO luchtmachtbasis Incirlik –de belangrijkste
basis vanwaar bombardementen op ISIS worden uitgevoerddoor dictator Recep Tayyip Erdogan. Afgelopen week trokken
duizenden Turken naar de basis om te demonstreren tegen de
Amerikanen. Inmiddels is het terrein omsingeld door 7000 bewapende agenten met gepantserde voertuigen
– volgens minister van Europese Zaken Omer Celik enkel voor een ‘veiligheidsinspectie’. De waarheid wordt
in het Westen wellicht te gevaarlijk geacht om over te berichten: Erdogan zou zijn zinnen wel eens gezet
kunnen hebben op de 50 tot 90 tactische kernbommen die op de basis liggen opgeslagen.
De basis werd onmiddellijk na Erdogans ‘false flag’ coup, die hij letterlijk als ‘geschenk van Allah’ betitelde
en aangreep om tienduizenden tegenstanders in de politiek, het leger, bij de politie, de gerechtelijke macht
en in het onderwijs weg te ‘zuiveren’, door hem afgesloten. De circa 1500 Amerikanen hadden dagenlang
zelfs nauwelijks electriciteit.
Volgens de grote krant Hurriyet zijn er aanwijzingen dat aanhangers van de verbannen islamist Fethulah
Güllen een ‘nieuwe’ poging zouden doen om een staatsgreep te plegen. Dat zou de reden zijn dat antiterreureenheden naar Incirlik zijn gestuurd.
Afgelopen donderdag gingen duizenden aanhangers van Erdogan en diens islamitische AK Partij de straat
op en schreeuwden ‘Dood aan de VS!’ Ze eisten de onmiddellijke sluiting van de luchtmachtbasis.
Veiligheidstroepen voorkwamen dat ze massaal het terrein konden betreden.
Ongeacht welke versie van de gebeurtenissen de juiste is, zal een nucleair bewapend Turkije zonder twijfel
de grootste bedreiging voor Europa zijn sinds de Koude Oorlog. Misschien nog wel gevaarlijker, omdat
Turkije nog steeds officieel lid is van de NAVO, terwijl het regime in Ankara al jaren een beleid volgt dat
rechtstreeks tegen de belangen van het Westen ingaat, zoals het steunen, financieren en bewapenen van
ISIS.
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Xander -0 (1) Sputnik News (via Shoebat)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/NAVO-basis-Incirlik-omsingeld-door-duizenden-Turkse-troepen
Diep van binnen voelen de meeste mensen wel dat we niet langer
leven in wat men een "gewone tijd" zou noemen.
Alles en iedereen is nerveus, de lontjes zijn kort en dagelijks zien we
meer symptomen van een steeds sneller afbrokkelende beschaving.
De gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op en hoewel steeds meer
mensen wakker worden, zijn er ook nog talloze die liever hun kop in het
zand steken en niet geconfronteerd willen worden met zaken die hun
gevestigde patronen en denkwereld op de kop zet.
Ze kunnen misschien nog even daarmee doorgaan, aangezien de elite
maar wat graag daaraan meewerkt door het organiseren van allerlei afleidingen. Zo hebben was de afgelopen
maanden het ene na het andere sportevenement op televisie te volgen. Er schijnt simpelweg geen einde aan te
komen en wanneer er iemand ergens een halve of een kwart seconde vanaf heeft geknibbeld, staat iedereen te
dansen van onzinnige vreugde. Ondertussen zien we iedere dag meer tekenen dat we ons in een absolute
eindtijd bevinden. Vergelijkbaar met de decadente stuiptrekkingen van het Romeinse Rijk, net voordat deze
beschaving voorgoed tot het verleden zou behoren.
Hier volgen enkele voorvallen van de afgelopen dagen die je zonder meer kunt rangschikken onder
eindtijdverschijnselen. De decadentie in onze maatschappij neemt dusdanige vormen aan dat er in Amsterdam
een gaybrapad wordt gemaakt ter ere van alle mensen die de voorkeur geven aan een seksuele relatie die
anders is dan normaal gesproken in de natuur voorkomt.
In stadsdeel Zuid wordt zaterdag 23 juli om 14.00 uur het eerste gaybrapad feestelijk in gebruik genomen. Dit is
een zebrapad dat ter gelegenheid van de Europride in de regenboogkleuren is geschilderd. Het gaybrapad ligt
in de PC Hooftstraat ter hoogte van de Van Baerlestraat.
Op welke andere planeet in ons universum zou je dit soort dingen
tegenkomen? We hebben enkele dagen geleden geschreven over
elfjes zoals die vooral in Mexico worden gevonden, waarvan
eigenlijk niemand weet waar ze vandaan komen of wat het zijn.
Zelfs de serieuze en gelovige Michael Snyder wijdt er nu een
artikel aan en net zoals hij suggereert, zijn er veel christenen die dit
soort wezens in verband brengen met de eindtijd omdat er in het
boek Openbaringen klaarblijkelijk naar wordt verwezen.
Hij heeft bij dat artikel de volgende interessante video, waar de onderzoeker L.A. Mazulli dieper ingaat op het
fenomeen van deze wezens en wat het zou kunnen zijn. https://youtu.be/3UD4ET6fuZw
Iets dat ook absoluut in de eindtijd thuis hoort zijn waanzinnige leiders die ieder begrip van fatsoen en
eerlijkheid ergens onderweg zijn kwijtgeraakt, als ze het überhaupt ooit al hadden. Zoals bijvoorbeeld de Franse
president Hollande die in plaats van toegeven dat zijn overheid volledig medeverantwoordelijk is voor al die
aanvallen op zijn eigen bevolking, net doet alsof hij van niets weet en op zoek gaat naar de schuldige.
Na de False Flag aanval op de bevolking van Nice, besloot Hollande eigenhandig dat een onderdeel van ISIS
dat gevestigd zou zijn in het noorden van Syrië verantwoordelijk was voor de aanslag en dat de
bombardementen aldaar door Frankrijk moesten worden geïntensiveerd.
Ironisch genoeg verklaarde de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, dat er geen
enkele aanwijzing bestond dat er een daadwerkelijke link is met een ISIS groepering. Dit alles weerhield
Hollande er niet van om vervolgens naar hartenlust vrouwen en kinderen in Syrië te bombarderen.
Dezelfde Hollande die nu een tour gaat doen langs Europese steden om voldoende steun te verzamelen voor
het nu heel snel oprichten van een Europees leger. Je hoeft natuurlijk geen Europees leider te zijn om
volkomen losgeslagen te zijn. Je kunt ook net zo goed Turk zijn en Erdogan heten.
Zelden is er een dictator op een minder in het oog vallende manier te werk gegaan dan Erdogan.
De klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft gisteren laat
honderdduizenden e-mails openbaar gemaakt van de Turkse AKP,
de regeringspartij van president Recep Tayyip Erdogan. En het
gaat pas om het eerste deel, schrijft de website, die eerder zei na
de publicatie klaar te zijn voor 'een gevecht'. WikiLeaks is
inmiddels geblokkeerd door Turkije.
Deze door onze leiders aanbeden verdediger van de democratie is
op geen enkele wijze te stuiten, want hij gaat maar door:
Erdogan tekent eerste decreet sinds noodtoestand: duizend private
scholen op slot.
De Turkse president Erdogan heeft zijn eerste decreet uitgevaardigd sinds de noodtoestand van kracht is die
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dat mogelijk maakt. Dat melden Turkse media zaterdag. Hij laat onder andere meer dan duizend private
scholen sluiten. Verder maakt hij het mogelijk bepaalde verdachten langer (tot dertig dagen) vast te houden
zonder officiële aanklacht.
In Amerika is afgelopen vrijdag een film in première gegaan die laat zien hoe volkomen corrupt het Westerse
politieke systeem is. De film heet Hillary’s America en laat zien hoe de democratische partij in werkelijkheid
opereert.
Het zet Hillary en Bill weg als eersteklas gangsters die in gevangenis horen, maar wat straks, wederom, het
machtigste stel op aarde zal worden. https://youtu.be/r7e6gLht6OQ
In een wereld in verval, waar we de laatste stuiptrekkingen van een beschaving meemaken, kunnen we de
komende tijd van alles verwachten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10919:iedere-dag-meer-tekenen-vande-eindtijd-video&catid=37:wereld&Itemid=50

Turkije gaat NATO de schuld geven van coup en zal militaire coup op Europa plegen
by Martin Vrijland on 25 juli 2016
De Turkse MIT agente Sibel Edmonds is sinds de couppoging in
Turkije druk bezig haar mening te verkondigen bij onderzoekers
als James Corbett van het YouTube kanaal Corbett Report en
anderen. Ik noem haar MIT agente, omdat dit mijn indruk is van
deze dame, die ingezet wordt als propagandiste binnen de
alternatieve media. Op onderstaand filmpje legt zij uit hoe
hooggeplaatste Turkse militairen een WhatsApp groeps-app
zouden hebben gebruikt om te communiceren voorafgaand aan
en tijdens de mislukte coup. Dit bericht werd vermeld op de
website bellingcat.com. In mijn ogen is het behoorlijk
ongeloofwaardig dat hooggeplaatste militairen een open
communicatie platform in handen van Facebook zouden gebruiken voor een militair strategische operatie,
maar we worden graag in de maling genomen, dus ook dit bericht zal door velen serieus genomen worden.
Het is in ieder geval slagroom op het toetje voor de Turkse dictator Erdogan. Althans, de beste man is dan
wel democratisch verkozen (natuurlijk zonder verkiezingsvervalsing), maar door de ‘staat van beleg’ is er nu
feitelijk sprake van een dictatuur.
Het is interessant om in dat kader het Turkije van nu te vergelijken met Duitsland in 1933. In Duitsland zagen
we een sterk oplevende economie met grote infrastructurele projecten; sterke opbouw van het leger en meer
macht voor Hitler na de Reichstag brand. Het positieve side effect van de recente couppoging is dat Erdogan
zich als redder van het land en dus van het volk heeft kunnen presenteren. De aanhangers van Mustapha
Kemal Atatürk worden slim ingelijfd onder Erdogan’s hoede, als gevolg van het feit dat de leider van deze
stroming Erdogan gesteund zou hebben tijdens de coup. De demonstratie van gister op het Taksim plein in
Istanbul had dus alles weg van een propaganda show die moest laten zien dat iedereen Erdogan steunt; ook
de oppositiepartijen CHP en MHP. De boosdoeners van de coup zijn de Fetullah Gülen aanhangers.
Althans, dat is wat de massa (en met name de Turkse bevolking) geloven moet. De grote zuivering en de
betiteling van de Gülen aanhang doet een beetje denken aan de jodenvervolging die door Adolf Hitler
gelanceerd werd. Maar we staan nog maar aan de vooravond van de daadwerkelijke ontpopping van de
Ottomaanse droom.
Ik heb al meerdere malen voorspeld dat er een Turkse coup op Europa gaat komen en die verwachting
groeit met de dag. President Erdogan zal een alibi vinden om Europa te zuiveren van Gülen gerelateerde
activiteit. De NATO zal daarin het eerste target zijn. Je kan Brussel wel innemen, maar aan politici heb je niet
zoveel. Die houden zich bezig met eindeloze hoeveelheden wetten en regels en vreten zich vet aan hun luxe
onkostenvergoedingen. Wil je Europa overnemen, dan moet je dat doen middels een militaire machtsgreep.
Het lijkt erop dat de elitaire aristocratie dit alles zorgvuldig gepland heeft en Erdogan zijn alibi op een gouden
dienblaadje geserveerd krijgt. Amerika lijkt (voor de bühne) niet echt vlot te willen meewerken aan Erdogan’s
wens tot uitlevering van Fetullah Gülen. Daarbij wordt natuurlijk het excuus gebruikt dat Turkije dit via de
officiële regels moet verzoeken, wat voor de nodige (gewenste) vertraging zorgt. Ondertussen ontdekt
Erdogan dat de coup vooral vanuit NATO (NAVO) gelederen gepleegd is en dus zal Erdogan waarschijnlijk
de noodzaak zien om de NATO top te zuiveren van Gülen invloeden. Ik verwacht dat we hierover binnen nu
en enkele dagen wel uitspraken van Erdogan over gaan zien in de media. Let wel, dit alles gebeurt in goede
coördinatie en volgens de agenda van de aristocratische elite, die ook de Amerikaanse overheid in haar
broekzak heeft. Het spel tussen Gülen en de CIA dient als alibi voor de gewenste coup op Europa vanuit
Turkije, om zo het Ottomaanse rijk in 1 klap uit het niets te doen oprijzen tot een wereldmacht van een orde
van grote die we niet eerder gezien hebben.
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Turkije heeft 35 miljoen troepen ‘fit for service’ volgens de website globalfirepower.com en staat op nummer
8 op de wereldranglijst van sterkste legers ter wereld. maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is dat
Turkije een grote aanhang heeft in Europa, waarvan een belangrijk groot deel in Duitsland woont. De van
Turkse komaf Brigadier General Mehmet Yalinalp bekleedt een belangrijke positie
op NATO luchthaven Rammstein. Hoeveel Turken zouden er binnen die NATO
luchtmacht zitten die de kant van Erdogan zullen kiezen bij een militaire coup op
Europa? Ja, het blijft speculatie, maar de mainstream media zijn vooral druk het
volk af te leiden met in scene gezette terreur. Terreur die overigens onderdeel
van het alibi van Erdogan zal zijn om een coup op Europa te plegen. Als er te
veel chaos gaat heersen in Europa zal Turkije vinden dat zijn NATO partners te
veel aan het verzwakken zijn en er dus een sterke leider nodig is die orde op
zaken komt stellen. De grote hoeveelheid Turkse volgelingen binnen de Turkse
landsgrenzen zal Erdogan back-up geven voor deze coup.
De kans bestaat dat we een soort ‘blitzkrieg’ gaan zien, waarbij Griekenland
binnen gevallen wordt om de coupplegers die (mogelijk) niet uitgeleverd worden,
op te pakken en de verantwoordelijke regering af te zetten. Dit zal parallel
verlopen met een coup op de strategische posities van NATO. Als de militaire coup heeft plaats gevonden,
kunnen de loopjongens politici in Brussel gewoon hun werk blijven doen, maar dan wel onder leiding van
Erdogan. Maar het zou me niets verbazen als Erdogan de tent gewoon sluit en de overkill aan ambtenaren
naar huis stuurt. Let wel, een belangrijke NATO grondtroepenbasis bevindt zich in Turkije. Als de Chief of
Staff Major General Salih Sevil, van de NATO LANDCOM geen Gülen aanhanger is, zal Erdogan mogelijk
vrij eenvoudig dit centrale commando centrum van de NATO over kunnen nemen. LANDCOM is het centrum
van de macht voor de NATO grondtroepen en bevindt zich in Izmir, Turkije.
Ik zie Japan als mogelijke verrassingspartner van Turkije, net zoals dit het geval was in WWII bij Duitsland.
Japan staat op nummer 7 op de wereldranglijst vanglobalfirepower.com. De banden tussen Turkije en Japan
gaan terug tot het Ottomaanse rijk. Datzelfde geldt overigens voor Duitsland. Erdogan heeft de banden met
Japan flink aangetrokken. Japan zou zich op deze manier mooi kunnen ontworstelen uit het Amerikaanse
juk, dat sinds de tweede wereldoorlog zwaar op haar schouders lijkt te drukken. Japan zou dus wel eens
kunnen worden gebruikt om Amerika binnen te vallen en daar orde op zaken te gaan stellen. Dat zal
misschien niet direct gebeuren. Ik denk aan een stappenplan. Amerika zal eerst intern flink in chaos gestort
moeten worden. Dit was en is de taak van marionet president Obama.
In zekere zin voorspel ik dus een vergelijkbaar scenario als die van de tweede wereldoorlog, maar dan zal
Amerika mogelijk actief aangepakt worden op eigen grondgebied of zal Turkije er samen met Japan voor
zorgen dat de Amerikaanse invloed in Europa in 1 klap een kopje kleiner gemaakt wordt. Dit alles is echter
maar voor de bühne, want de faraonische elitaire bloedlijnen kliek die dit spel optuigt, is achter de schermen
volledig ‘in control'; net zoals ze dat voor tijdens en na de tweede wereldoorlog zijn geweest. Het centrum
van de macht van het West Romeinse rijk zal binnen nu en enkele jaren in Turkije liggen. Het Ottomaanse
Rijk zal dan optrekken tegen aartsvijand Rusland, om zo de partner van het Sjiitische deel van de islam uit te
kunnen schakelen, met als einddoel natuurlijk Jeruzalem. Dit alles volledig opgetuigd, gecoördineerd en
gefinancierd door de faraonische aristocratie, die maar 1 hoofddoel heeft: oorlog creëren en zoveel mogelijk
slachtoffers realiseren. Dit alles volgt de scripts van de religieuze profetieën.
De oorlog in Syrië was nodig om Turkije een belangrijke positie te geven in Europa. Turkije was immers de
sleutel tot de doorvoer van vluchtelingen. Deze oorlog in Syrië was dus een setup van de aristocratie. Het
was het startschot voor het begin van het zichtbaar worden van het oprijzende Ottomaanse rijk. Europa
moest worden verzwakt door een tsunami van vluchtelingen, een verzwakkende economie als gevolg van
een aanhoudende crisis en intensiverende terreur (false flags/hoaxes). Ondertussen is Turkije economisch
enorm zeer sterk aan het worden en kreeg het zelfs nog even 6 miljard kado van Europa. Alle aandacht van
de BREXIT campagne werd door de media gevestigd op Brussel en op de gevolgen voor de Europese
economie en de machtsstructuur. Ook houden de media het volk lekker zoet met het gekissebis tussen twee
maskers van het zelfde gezicht in Amerika, Donald Trump en Hillary Clinton. Wilt u echter de toekomst van
Europa en Amerika leren kennen, houd dan Turkije in de gaten. Het West Romeinse Rijk zal onder leiding
komen te vallen van president Recep Tayyip Erdogan en worden hernoemd tot het Ottomaanse rijk. Niet
omdat ik dat nou zo graag wil, maar omdat het mijns inziens zo gepland staat.
Therefore it is no coincidence to observe that some of the followers of Erdoğan believe he is a caliph who
seeks to resurrect the Islamic Caliphate and the Ottoman Empire. It is no coincidence that Erdoğan’s target
of “The Great Turkey” is intended to be completed in 2023. https://youtu.be/_KAxjZWy-Lk
Bron
linkvermeldingen:
bellingcat.com,
telegraaf.nl,
globalfirepower.com,globalfirepower.com,
turkishweekly.net, lc.nato.int, therightscoop.com, wikipedia.org
http://www.beyondthematrix.nl/2016/07/25/turkije-gaat-nato-de-schuld-geven-van-coup-en-zal-militaire-coupop-europa-plegen/
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Er gebeuren vreemde dingen rondom Yellowstone supervulkaan (video)
Een man die regelmatig met zijn honden ging wandelen die dan
altijd gingen zwemmen in een meertje nabij Yellowstone, is zijn
honden kwijt omdat het water plotseling zo heet was dat ze het
niet hebben overleefd.
Dit en andere vreemde zaken betreffende de Yellowstone
supervulkaan worden bewust van de bevolking weg gehouden.
Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe de gevestigde orde alles
richting klimaatverandering veroorzaakt door de mens weet te
sturen. Alles wat er gebeurt op aarde is, volgens deze
verhalenvertellers, het gevolg van de opwarming vanwege de
onverantwoordelijke manier waarop de mens met onze planeet
omgaat.
Met dit als basis kunnen zij via hun beruchte Agenda 21 en het vervolg daarop, Agenda 2030, de wereld in
een houdgreep houden, de mensheid verder kaal plukken door middel van extra heffingen op het milieu, ze
in getto’s laten wonen straks om de natuur te sparen en nog wat van dat soort onverkwikkelijke zaken.
Wat ze niet kunnen verklaren, is de enorme toename de laatste tientallen jaren van zowel aardbevingen als
vulkaanuitbarstingen. En het zijn die laatste waar we vandaag wat verder naar gaan kijken.
Gedurende de hele twintigste eeuw vonden er wereldwijd 3.542 vulkaanuitbarstingen plaats. Wanneer je dit
omrekent naar een gemiddeld aantal per jaar, dan kom je uit op 35.
Dat klinkt veel, maar dat is het niet wanneer je kijkt naar het aantal vulkaanuitbarstingen waar we vandaag
de dag mee te maken hebben.
Navolgend een plaatje van iets eerder deze maand, waarop je ziet dat er op dat moment 33
vulkaanuitbarstingen zijn op de wereld. Ongeveer net zoveel als nog niet zo lang geleden in een heel jaar.
Dat zijn geen incidenten, maar is onderdeel van een wereldwijde
trend. De afgelopen jaren worden er talloze records gebroken
op dit gebied en er is geen enkele aanwijzing dat het afneemt.
Overal ter wereld is er sprake van vulkanen die jaren en soms
zelfs honderden of duizenden jaren hebben geslapen en nu
opeens wakker worden.
Wanneer we praten over vulkaanuitbarstingen hebben we het
over “gewone” vulkanen, niet over de supervulkanen.
Wat is nu precies een supervulkaan?
De term supervulkaan wordt gebruikt voor vulkanen die in staat
worden geacht supererupties voort te brengen, waarbij meer
dan 1000 km³ tefra wordt uitgeworpen (VEI=8). Het zijn de
zeldzaamste en tegelijk meest verwoestende vulkanische uitbarstingen. De gevolgen zijn mondiaal en
catastrofaal: door het stof in de hogere luchtlagen kan de temperatuur op aarde met meerdere graden dalen.
Volgens sommige geleerden kan een dergelijke uitbarsting zelfs een nieuwe ijstijd uitlokken.
Wanneer een dergelijk monster zou uitbarsten, zijn de rapen gaat voor wat een groot deel van de wereld
betreft.
Eén van de meest bekende supervulkanen bevindt zich onder het bekende Nationale Park in Amerika,
Yellowstone.
Navogend wat achtergrondinformatie uit een eerder artikel:
Want onder dit park bevindt zich een zogenaamde supervulkaan waarvan wetenschappers zeggen dat hij
ieder moment tot uitbarsting kan komen. En wanneer dit gebeurt zal geheel Noord Amerika worden
begraven onder een metersdikke laag lava.
Tijdens een onlangs gehouden vergadering van de American Geophysical Union claimden wetenschappers
van de Universiteit van Utah dat de magmakamer onder Yellowstone Park ongeveer 2,5 keer groter is
(250%) dan men altijd heeft gedacht.
Volgens The New York Post is deze ondergrondse magmagrot ongeveer 90 kilometer lang en 35 kilometer
breed en bevat deze miljarden kubieke meters gesmolten rots.
Zo vertelde professor Bob Smith van de Universiteit van Utah de BBC: “We hebben daar een lange tijd
gewerkt en we dachten altijd al dat het groter zou zijn… maar wat we nu ontdekt hebben is
verbazingwekkend”.
Onderzoekers zijn inderdaad al langere tijd bezig om te ontdekken wat er zich precies onder Yellowstone
Park bevindt. Het is dankzij een serie kleine aardbevingen dat er vooruitgang is geboekt op dit front. Er is
dan nu de bevestiging dat er letterlijk honderden vierkante kilometers van gesmolten magma onder het
oppervlak van het park liggen te wachten om uit te barsten.
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Alhoewel het al langere tijd bekend is dat er zich vulkanisch magma onder het park bevindt is het pas de
afgelopen jaren voor de wetenschappers mogelijk geweest om te bepalen of dit nu wel of niet een
onmiddellijke bedreiging vormt. Gebaseerd op het beschikbare bewijs is men van mening dat de
Yellowstone supervulkaan ieder moment kan uitbarsten.
Dat dit zo is, heeft men kunnen vaststellen door een analyse van de rotsen en de grondlagen. Uit de
genomen monsters blijkt ook dat de laatste keer dat dit gebeurd is, geheel Noord Amerika is bedolven onder
een as- en magmalaag. De stromen van gesmolten rots waren honderden kilometers lang en breed.
Nu is er in Amerika weer de nodige ophef ontstaan aangaande
de situatie rondom Yellowstone Park.
Het begint bij de enorme bosbranden in Californië, waarbij
mensen die dit volgen op speciale kaarten ook vreemde dingen
ontdekken bij Yellowstone Park. https://youtu.be/3isYN_npwiI
Iemand die bij uitstek geschikt is om dit alles te analyseren is
een man die op Youtube bekend staat onder de naam
Dutchsinse.
De volgende video behandelt bovenstaande door Dutchsinse,
maar daarin komt hij ook tot de conclusie dat de vreemde
bosbranden allemaal voorvallen aan de rand van de ondergrondse magmakamer van de Yellowstone
supervulkaan.
Deze is zoals we hierboven hebben gezien, enorm en strekt zich uit over meerdere staten.
Ook komen er enorme concentraties gassen vrij die in de atmosfeer terechtkomen zoals koolstofmonoxide,
koolstofdioxide en ook zwaveldioxide. Vooral de laatste is een gas dat vaak vrijkomt voordat er een
vulkaanuitbarsting plaatsvindt.
Dit alles wil niet zeggen dat de Yellowstone vulkaan volgende week tot uitbarsting zal komen, maar het zijn
wel tekenen van verhoogde ondergrondse activiteit.
Toen Dutschsinse vorig jaar kwam met het verhaal van de man met de honden in de buurt van Yellowstone
kreeg hij prompt een ban van Google aan de broek. Deze man woont al jaren aan de rand van Yellowstone
en gaat daar vaak wandelen met zijn honden die dan in een meer gingen zwemmen. Toen ze dat eind vorig
jaar op een gegeven moment weer deden, was plotseling het water zo heet geworden dat de honden het
niet hebben overleefd en de man zelf ternauwernood omdat hij probeerde de honden te redden.
Men doet wanhopige pogingen om dit soort verhalen buiten de media te houden, want het laatste wat men
wil, is uiteraard paniek of een beter inzicht veroorzaken.
Het rommelt letterlijk bijna overal op aarde. Mensen die willen geloven dat dit alles wordt veroorzaakt door
de mens staat dit uiteraard vrij om te geloven. Wij echter denken dat dit alles wordt veroorzaakt door heftige
krachten die van buiten onze planeet op ons inwerken. Net zoals dat op dit moment gebeurt met iedere
planeet in ons zonnestelsel.
https://youtu.be/WCa59mdoYzQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10926:er-gebeuren-vreemde-dingenrondom-yellowstone-supervulkaan&catid=37:wereld&Itemid=50

De Paus lult uit zijn nek
Posted on juli 28, 2016 by rommel – door Duchesne
De Paus lult uit zijn nek. De voeten kussen van volgelingen van
een sekte die je eigen mensen aan stukken snijdt is puur
verraad. En het Vaticaan is grootbankier en investeerder in
zaken waar de honden geen brood van lusten. Grondstoffen,
sure, bullshit, grondstoffen koop je, ook wie ze bezit heeft
andere spullen nodig. Kwestie van handel, gaat altijd door, ook in oorlogstijd.
Ik denk dat goedkope werkkrachten uit Noord-Afrika om de autochtone arbeider kort te houden en lonen
laag de oorzaak is. Met die arbeider kwam islam mee, en met islam de petrodollars. Met de petrodollars het
fanatieke islam, dus die lui die moord, onthoofding , sharia terreur etc. aansturen. De oliedollars raken ooit
op, en sinds de 70’er jaren word veel geld uit de olie in Europa geïnvesteerd, o.a. bij multinationals. Het bezit
van de Arabische landen in Europa is enorm, en daarmee ook de macht. Het uitbreiden van die macht door
meer islamieten is daarbij een middel, de Arabische wereld zal over een jaar of 30 bijna onbewoonbaar zijn
door klimaatverandering, o.a. de graanproductie van Saoedi-Arabië is een goede indicatie hoe slecht het
eigenlijk gaat. Van overschot in 1990 naar nog maar 4% voorzien in eigen behoefte in 2014. En olie raakt
op. Daarbij een steeds groeiende bevolking en de open deuren van Europa……
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Afrika een iets ander verhaal maar een zelfde scenario, misoogsten en steeds uitbreidende droogte, en een
groeiende bevolking, en de open deuren van Europa met gratis geld.
Een oorlog is onafwendbaar, ofwel op korte termijn een felle die we kunnen winnen, of een totale oorlog als
we nog tien jaar wachten. Het eindresultaat is verval en chaos, met hier en daar staatjes die met plunderen
zichzelf zullen bedruipen.
De winnaars zullen de doden zijn.
Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dit zo gaat, maar het verschil is dat we het nu zien
aankomen wat het gevaar is en dat we er iets aan kunnen doen. De middelen hebben we. Maar of de wil er
is bij de gekochte politici is de vraag, want die zitten in de zak van de Arabieren. We gaan dus een massa
Turken en andere Arabieren zien komen die massaal Griekenland zullen overlopen, en de landen die daarna
komen. Spanje idem, zodra de Marokkaanse koning is opgeruimd knalt het extremisme los en zal vooral de
groep die hier zit de samenleving gijzelen en verhinderen in te grijpen. Spanje bijvoorbeeld zal niks hebben
aan de NATO, Frankrijk zit reeds aan handen en voeten gebonden. De moslims zijn de macht in de macht.
Zo zal het gaan tenzij Europa massaal de moslims over de plas gooit en ze daar houdt.
Moslims onder elkaar is ook oorlog en verval, dus er komt geen winst uit voort.
Maar zoals gezegd, zonder een hele andere politiek is Europa niet te redden van totale oorlog, het zal alleen
even duren voordat het herkenbaar is als oorlog.
Houd Cyprus in de gaten, dat is een symbolisch iets voor de Turk en dat gaat als eerste worden gepakt.
Voor ons is een Koerdische staat het meest gunstig als we de moslims hier eruit kunnen gooien, want dan
hebben wij een buffer. Ik denk dat een land als Israël ook een houdbaarheid datum heeft die straks is
verlopen, op dit moment word dat land nog gepasseerd maar de meute uit Afrika en Arabië zal ook voor hun
deuren komen te staan. Honger drijft alles vooruit, en een mensenmassa is niet te stoppen.
Ik hoop dat de politiek hier het licht gaat zien maar ik denk dat in Europa het leger sommige landen moet
overnemen want de politiek lost het niet op. De volgevreten zakken eigendunk zijn niet in staat tot het
bevatten van het probleem en denken in termen als volk en overleven is hun vreemd. Daar komt geen
oplossing van.
Het hele scenario dat we nu zien heeft rond 600 v.Chr. ook plaatsgevonden, maar dan Europeanen die door
natuurrampen en hongersnood de middellandse zee over wilden. Met drie zeeslagen zijn ze door de
Egyptenaren verslagen en moesten ze in Europa blijven. Die klap heeft enkel honderden jaren gehad om te
herstellen. Bij Asterix en Obelix wordt wel eens gezegd dat de Galliër enkel bang was dat de hemel op de
aarde zou storten, dat is in facto wat rond 600 v.Chr. is gebeurd. Toen werd het land zwart van de as van
vulkaanuitbarstingen en spoelde de noordelijke laagvlakten vol en werden de Noordzee. Enkel jaren hing de
lucht vol met as en groeide de gewassen niet meer. Mensen trokken zuidwaarts.De Egyptenaren hebben
hierover geschreven. Dat was ook een klimaatverschuiving, die ging ineens heel snel.Van wijnranken in
Zweden tot ijsvlakten in de Nederlanden. In 4 jaar tijd.
Onze redding ligt in het bestrijden en verwijderen van de islam uit Europa, of we gaan als cultuur verloren.
https://fenixx.org/2016/07/28/de-paus-lult-uit-zijn-nek/

Zeven redenen waarom de huidige politiek ons niet kan beschermen
Posted on juli 28, 2016 by rommel
Het Duitse dagblad Bild heeft zeven oorzaken in een lijst
opgenomen waarom het huidige politieke beleid ons niet kan
beschermen.
1. Ontkenningspolitiek. Wij ongelovigen hebben drie
keuzes bij de IS: Converteren, slaaf worden of gedood.
IS fanatici rijden over kleine kinderen heen en snijden
de keel door van een priester in Frankrijk. Wat meer bewijs heb je nodig om te begrijpen dat we hier
met een barbaarse doodcultuur te maken hebben?
2. De afgelopen vijf jaar voert Duitsland een totaal mislukt buitenlandbeleid wat heeft bijgedragen dat
Syrië in een slachthuis is veranderd en een vluchtelingenstroom van historische proporties richting
Europa op gang heeft gezet. Degenen die blijven vastklampen aan het huidige vreselijke
buitenlandbeleid, kijken niet alleen weg, en zijn niet alleen maar moralistisch schuldig , maar
brengen de veiligheid en levens van de inwoners in Europa in gevaar.
3. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken kunnen niet overeenkomen over een effectieve
uitwisseling van informatie in de strijd tegen het terrorisme. De meest gevaarlijke terroristen in onze
tijd bewegen zich nagenoeg vrij door Europa, zelfs als ze op een terroristenlijst staan in een land.
4. De bijdrage van Duitsland aan de bestrijding van de ISIS is belachelijk. Duitse vliegtuigen worden
gebruikt in Syrië, maar mogen niet deelnemen aan gevechtsoperaties tegen de ISIS. In plaats
daarvan nemen ze verkenningsfoto’s. Duitsland levert wapens aan de Koerdische milities die het
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vieze werk voor ons moeten doen. Wij zijn onderdeel van een coalitie, waarvan het gestelde doel is
om de ISIS te vernietigen, maar we leveren geen werkelijke gevechtsbijdrage, dit is belachelijk.
5. De rechterlijke macht behandelt terroristen als verwarde en slecht opgevoede kwajongens en niet
als soldaten van een moorddadig leger. En als ze voor de rechter worden gebracht krijgen ze een
lachwekkend milde straf als ze hun “tragische verhalen” vertellen. De maximale straf voor een
terroristisch delict is nog nooit uitgedeeld.
6. Moskeeën worden vaak gefinancierd door buitenlandse overheden en organisaties die dezelfde
haatleer hebben als de gevaarlijke psychoten van de IS.
7. Jihadisten in Duitsland zijn toegestaan en bedreven in het gebruik van Twitter en andere sociale
media om hun ziekelijke boodschap te verspreiden en soldaten voor de Jihad te werven.
In Zweden is het over het algemeen hetzelfde gesteld, wij geven gigantische financiële bijdrages aan
terroristen in de Arabische wereld zoals Hamas en islamitische organisaties en scholen in Zweden. Maar
toen Frankrijk om hulp vroeg zei de Zweedse minister van buitenlandse zaken dat we kunnen bijdrage met
een aantal uren transport met transportvliegtuigen met een kostenplaatje van maximaal 4 miljoen euro.
Wallström zei dat we niet meer konden bijdragen omdat Syrië een juridisch grijs gebied is waar
honderdduizenden mensen sterven. En het heeft niets te maken met de islam, zeggen de idioten die nog
nooit iets hebben gelezen over de 1400 jaar terreurgeschiedenis van de islam en zijn jihad oorlogen.
https://petterssonsblogg.se/2016/07/27/sju-orsaker-till-att-den-forda-politiken-inte-kan-skydda-oss/
https://fenixx.org/2016/07/28/zeven-redenen-waarom-de-politiek-ons-niet-kan-beschermen/

as in, schoenen uit! Op sokken leren kinderen beter
Archieffoto © iStock
Kinderen presteren beter op blote voeten of met sokken aan.
Moeten de schoenen voortaan uit in de klas?
Eén van de eerste dingen die je doet als je thuis bent, is je
schoenen uittrappen. Volgens onderzoekers van de
Bournemouth Universiteit in Engeland zouden kinderen dit
ook moeten doen als ze het klaslokaal binnenstappen.
De wetenschappers observeerden tienduizenden leerlingen van honderd scholen in 25 landen die hun
schoenen uitdoen. De conclusie? Deze kinderen komen uit zichzelf eerder op school, gaan later weg en
lezen meer. Bovendien zijn ze meer betrokken bij de lessen en is er een betere sfeer in het klaslokaal, wat
zou leiden tot betere prestaties.
Lekker op de grond
Er zijn meerdere mogelijke verklaringen, maar de Engelse onderzoekers denken dat kinderen zich zonder
schoenen meer op hun gemak voelen in het klaslokaal: school voelt dan meer als thuis. Ze zouden daardoor
relaxter leren. “Kinderen zitten liever op de grond, en dat doen ze eerder zonder schoenen”, zegt
onderzoeker Stephen Heppell. 95 procent van de kinderen leest ook liever liggend – en ook liggen doen ze
veel eerder zonder schoenen.
In Scandinavië gebeurde het al langer, en nu zijn er ook in Engeland steeds meer scholen waar kinderen op
blote voeten rondlopen. Ook Nederland kent zulke basisscholen, zoals De Schakel in Hoogvliet, waar de
schoenen uitgaan vanwege de Montessori-gedachte: om huiselijkheid en veiligheid te creëren op een
school.
Focus
Thomas Hendriks, wetenschapsjournalist en hoofdredacteur van Quest, ‘kan zich wel voorstellen’ dat
leerlingen zich beter voelen op blote voeten. “Het zit ‘m vooral in die extra handeling”, zegt hij. “Je moet echt
iets doen vóórdat je het lokaal binnen stapt. Je focust je erop dat je nu je schoenen uittrekt, en dat je daarna
aan je les begint, dus je moet concentreren. De schoenen gaan uit, de concentratie gaat aan.”
Daarnaast is het makkelijker om op de grond te gaan zitten, zo zegt Hendriks, omdat de grond schoner is.
“En bewegen door de klas is goed voor kinderen, dat is bewezen: je neemt gemakkelijker informatie op.”
Nog een bijkomend voordeeltje: het bedrag dat de school moet betalen voor het schoonmaken van het
lokaal, zou 27 procent lager uitvallen als leerlingen hun schoenen buiten laten staan.
Tips van de expert
Onderzoeker Stephen Heppell publiceerde op zijn website een pleidooi voor schoenloze lessen. Zijn tips:
 De schoenen-uit-regel moet voor iedereen gelden: leraren, zorgverleners, gasten, directeuren.
 Betrek de kinderen bij de besluitvorming, leg hen de doelen ervan uit.
 Zorg dat er een duidelijke plek is waar leerlingen de schoenen neer kunnen zetten.
 Maak gasten van tevoren duidelijk dat er een geen-schoenen-beleid is op de school. Niks is zo
gênant als een belangrijke gast met gaten in z’n sokken…
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/klas-schoenen-uit-op-sokken-leren-kinderen-beter
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De grootste moordmachine in de geschiedenis
Posted on januari 8, 2016 by Fubar
Door: Mike Conrad – Vertaling: Fubar
Als men aan massamoord denkt, schiet Hitler te binnen. En als
niet Hitler, dan misschien Stalin, Tojo, of Mao. 20ste Eeuwse
dictators krijgen de eer voor de ergste soort van tirannie die ooit
ontstaan is. Echter, de waarheid is dat islam meer doden op zijn geweten heeft dan wie dan ook van deze,
en ze zelfs ‘bij elkaar opgeteld’ met gemak verslaat in aantallen en wreedheid.
De enormiteit van de slachtpartijen van de ‘religie van de vrede’ gaan zo ver elk begrip te boven dat zelfs
eerlijke historici de schaal hiervan over het hoofd zien. Als men voorbij onze bijziende focus kijkt, is islam de
grootste moordmachine in de geschiedenis van de mensheid, niks uitgezonderd.
De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.
— Will Durant, zoals geciteerd op Daniel Pipes site.
Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.
Volgens sommige berekeningen, nam de bevolking op het Indiase subcontinent tussen 1000 (de verovering
van Afghanistan) en 1525 (einde van het Delhi-sultanaat) af met 80 miljoen. —Koenrad Elst zoals geciteerd
op Daniel Pipes site.
80 Miljoen?! De misdaden van de conquistadores verbleken tot nietigheidjes vergeleken hierbij. Geen
wonder dat Hitler islam bewonderde als een oorlogstheologie. Hij had groot ontzag voor islam, wiens
slachtpartijen zelfs hij niet overtrof.
Meer dan 110 miljoen negers werden gedood door islam. (maar als je daar iets van zegt ben je een racist,
Fub)
Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden in slavernij gevoerd door het islamitische Midden-Oosten. En
omdat, minstens 80% van hen die gevangen genomen werden, zo is uitgerekend, stierven voordat ze de
slavenmarkt bereikten, is het aannemelijk dat het dodental van 1400 jaar Arabische en islamitische
slavenjachten in Afrika zo hoog zou kunnen zijn als 112 miljoen (4 maal 28 miljoen, Fub). Als we dat optellen
bij het aantal dat verkocht werd op de slavenmarkten, zou het totale aantal Afrikaanse slachtoffers van de
trans-Saharaanse en Oost-Afrikaanse slavenhandel wel eens aanmerkelijk hoger uit kunnen vallen dan 140
miljoen. —John Allembillah Azumah, author of The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious
Dialogue
Tel alleen die twee getallen bij elkaar op (80 miljoen in India en 140 in Afrika), en islam overtreft het aantal
slachtoffers van al het 20ste eeuwse totalitarisme. Maar daar eindigt het niet, voeg er ook de miljoenen aan
toe die door moslims afgeslacht zijn in Soedan gedurende ons leven.
Veel islamitische slavernij had een seksueel doel, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die
gevangen genomen werden, werden gecastreerd. De ‘mulatto’ kinderen van de vrouwen werden vaak
gedood, wat verklaart waarom islam niet demografisch opgeschoven is naar het zwarte ras, in tegenstelling
tot slaven in het Westen die een gemengd ras voortbrachten. Tel al die dode kindertjes er bij op en we
komen ruim over de 200 miljoen doden.
Besef dat in de 7e eeuw bijna heel Noord-Afrika christelijk was. Wat is er met hen gebeurd?
Tegen het jaar 750, een honderd jaar na de verovering van Jeruzalem, bevonden tenminste 50% van de
christenen op de wereld zich onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag is er geen oorspronkelijk
inheems christendom in de regio [van Noordwest-Afrika], geen gemeenschappen van christenen wiens
geschiedenis terug te traceren is naar de Oudheid. — “Christianity Face to Face with Islam,” CERC
Wat is gebeurd met die miljoenen christenen? Sommigen zijn bekeerd. En de rest? Verloren in de
geschiedenis.
We weten dat meer dan 1 miljoen Europeanen in slavernij gevoerd zijn door de Berberse piraten. Hoe ze
gestorven zijn mag iedereen raden.
Voor de periode van 250 jaar tussen 1530 en 1780, zou het aantal makkelijk 1.250.000 kunnen bedragen. —
BBC
In de middeleeuwen …
… werden veel slaven door Armenië gevoerd en daar gecastreerd om aan de islamitische vraag naar
eunuchen te voldoen. — Slavery in Early Medieval Europe.
Dezelfde praktijk voerde door islamitisch Spanje. Noord-Europeanen die gevangen genomen werden bij
slavenjachten tot aan IJsland aan toe, of gekocht, werden geslacht in de castratielaboratoria in Iberië. Velen
stierven aan dit soort operaties, die eeuwenlang uitgevoerd werden.
Het aantal doden als gevolg van de islamitische verovering van de Balkan en Zuid-Italië is onbekend, maar
de aantallen mogen er wel bij opgeteld worden, het zijn er zeker miljoenen gedurende de eeuwen. En
vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I (en de
nasleep, Fub). We weten dat vijf eeuwen lang enorme aantallen christelijke jongetjes ontvoerd zijn om
islamitische Janissaren te worden voor de Turken. Tel die er ook bij op.
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Moslims hielden van blonde vrouwen voor in hun harems; en namen daarom Slavische vrouwen in slavernij,
die ze aankochten op de slavenmarkten van het Kalifaat op de Krim. ( Hier een goeie link met achtergrond,
Fub: tel de cijfers uit dat stuk er ook maar bij op) In het islamitische Spanje werd een jaarlijkse belasting van
100 blonde Visigotische vrouwen geëist van Calabrië.
Decennia lang werden jaarlijks 100 maagden geëist door de islamitische heersers van Spanje van de
onderworpen bevolking. Dat stopte pas toen de Spanjaarden begonnen terug te vechten. — Jihad: Islam’s
1,300 Year War Against Western Civilisation
Voeg het dodental van de reconquista toe en de aantallen worden al weer wat hoger.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de donkere middeleeuwen niet veroorzaakt werden door de Gothen, die
uiteindelijk assimileerden en zich tot het christendom bekeerden:
De werkelijke verwoesters van de Klassieke Beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische
invasies .. die de eenheid van de Mediterrane wereld braken en de Middellandse Zee -voorheen één van de
belangrijkste handelsroutes- in een slagveld veranderden. Het was pas na het verschijnen van islam .. dat
de steden van het Westen, die afhankelijk waren van de Middellandse Zee voor hun overleven, begonnen te
sterven. — Islam Caused the Dark Ages
Voeg de gestorven miljoenen, als gevolg daarvan, toe aan de rekensom.
Hoe velen zijn bekend met de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De boeddhisten van
Thailand en Maleisië zijn massaal afgemaakt.
Toen ze aangevallen en geslacht werden door de moslims, deden de boeddhisten aanvankelijk niets terug,
ze probeerden niet te ontsnappen aan hun moordenaars. Ze accepteerden de dood met een houding van
fatalisme en lotsbestemming. Daarom kunnen ze het vandaag de dag niet meer navertellen. – History of
Jihad.org
We zullen wel nooit het aantal doden te weten komen.
Nadat de moslims aan de macht kwamen aan het begin van de 15e eeuw, verdwenen de animistische
heuvelbewoners uiteindelijk dankzij gedwongen slavernij en het ‘inlijven’ in de islamitische bevolking van
Maleisië, Sumatra, Borneo en Java door middel van slavenjachten, belasting, en aankoop, voornamelijk van
kinderen. Java was rond 1500 de grootste exporteur van slaven. — Islam Monitor
Op dezelfde manier arriveerde islam in de Filipijnen. Alleen de komst van de Spanjaarden voorkwam een
totale ineenstorting en beperkte islam tot de zuidelijke eilanden.
De komst van de Spanjaarden redde de Filipijnen van islam, alleen het zuidelijkste puntje ging verloren en
bekeerde zich tot islam. — History of Jihad.org
Weer is het totaal aantal doden onbekend, maar voeg ze toe aan het totaal.
De animistische Filipino’s werkten maar wat graag samen met de Spanjaarden tegen islam. Eigenlijk,
verwelkomde een groot deel van Zuidoost-Azië de Spanjaarden en Portugezen, omdat ze die prefereerden
boven islam.
Vanaf de 17e eeuw allieëerden opeenvolgende Thaise koningen zich met de zeevarende Westerse naties –
De Portugezen en de Hollanders en slaagden er zo in om zich de islamitische Maleisiërs en hun Arabische
heren van het lijf te houden. — History of Jihad.org
Een paar galeien en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. islam maakte dat de Europeanen
de bevrijders leken, en tot op zekere hoogte waren ze dat ook. Wie waren de werkelijke imperialisten?
Zelfs vandaag …
Spannen Maleise jihadisten samen om het multi-etnische Maleisië om te vormen tot een islamitisch kalifaat,
en voeren jihad in Zuid-Thailand. — History of Jihad.org
Tel dit alles eens bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers. De Indiase slachtoffers. De Europese
slachtoffers. De Armeense genocide. De wat minder bekende, maar ongetwijfeld enorme aantallen
slachtoffers in Zuidoost-Azië. Voeg de slachtoffers van de jihad door moslims tegen China er aan toe, dat in
651 AD werd binnengevallen. En het roofdiergedrag van het Krimse Khanaat tegen de Slaven, in het
bijzonder hun vrouwen.
Ook al zijn de aantallen niet helemaal precies vast te stellen, wat wel duidelijk is, is dat islam zonder
uitzondering de grootste moordmachine in de geschiedenis is, met waarschijnlijk meer dan 250 miljoen
doden tot gevolg. Mogelijk kan eenderde tot de helft van alle slachtoffers door slavernij of oorlog ooit [ !!! ] op
het conto van de islam geschreven worden; en dit is slechts na een oppervlakkige bestudering.
Bedenk nu dat er heden ten dage 125 miljoen vrouwen rondlopen die genitaal gemutileerd zijn voor de eer
van islam. Ondank wat goedpraters je proberen wijs te maken, komt die praktijk bijna geheel en alleen voor
in islamitische gebieden.
Nieuwe informatie vanuit Iraaks Koerdistan duidt op de mogelijkheid dat het probleem prangender is in het
Midden-Oosten dan voorheen werd aangenomen en veel meer religie-gebonden is dan veel Westerse
academici (willen) toegeven. – “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Ooit werd gedacht dat het probleem zich concentreerde in Afrika, maar het komt overal voor waar islam
voorkomt.
Er zijn aanwijzingen dat FGM een probleem van endemische proporties is in het arabische Midden-Oosten.
Hosken, onder andere, geeft aan dat traditioneel alle vrouwen in de Perzische Golf gemutileerd worden.
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Arabische overheden weigeren het probleem te adresseren. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic
Problem?” ME Quarterly
Bedenk dat dit al 1400 jaar gaande is, en opgelegd werd aan een bevolking die voorheen christelijk of
ongelovig was.
Vrouwelijke genitale verminking wordt op grote schaal uitgeoefend in islamitisch Indonesië en breidt zich uit.
In plaats van af te nemen, escaleert het probleem van vrouwelijke genitale verminking in Indonesië. De
massale ceremonies in Bandung (crap, hep mijn ma nog gewoond, zal eens vragen, Fub) worden elk jaar
groter en populairder. — Guardian
De verschrikte Britse auteur van The Guardian is nog steeds onder de zinsbegoocheling dat islam
vrouwelijke genitale mutilatie niet steunt, terwijl het tegenwoordig vaststaat dat FGM een islamitische
kernwaarde is. islamitische vrouwen zijn gehersenspoeld om hun eigen misbruik te ondersteunen.
Abu Sahlieh citeerde mohammed toen hij zei: “besnijdenis is een soenna (traditie) voor mannen en een
eerbare daad voor vrouwen. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen.
In tegenstelling tot de 20ste eeuwse despoten, wiens moordzucht uiteindelijk henzelf fataal werd, en hun
levensduur verkortte, gedijt islam er op. Uiteindelijk, alhoewel langzamer, heeft islam meer vermoord en
gemarteld dan enige andere ideologie, seculier of religieus. Anders dan seculiere tirannie, overleeft islam
door zijn polygamie en seksueel roofdiergedrag (#Keulen, Fub), het reproduceert zichzelf en groeit.
Andere tirannieën zijn vreselijke infecties, die pijn doen, maar ze gaan uiteindelijk over. islam is een
langzame terminale kanker, die zich uitzaait, en alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Zijn methoden
zijn arglistig, veelal onzichtbaar in het begin, voortgedreven door demografie. Net als bij kanker, is uitsnijden
het enige recept voor genezing.
De laatste alinea heb ik bewust weggelaten. Israël staat in de frontlijn waar het islam betreft, maar ik denk
niet dat het aangehaald hoeft te worden bij al het bovenstaande. Fub.
Originele artikel bij American Thinker:
http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html
Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, or Arab. He runs a website,
http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish
were better.
https://fenixx.org/2016/01/08/de-grootste-moordmachine-in-de-geschiedenis/
Journaliste: “Ongeluk prinses Diana is in scène gezet”
in: Mens en Dier Robin de Boer 27 juli 2016
Prinses Diana leeft mogelijk nog, zo zegt de Friese schrijfster en
journaliste Linda Udo uit Oranjewoud. Udo heeft zich verdiept in
het dodelijke ongeluk van de prinses in augustus 1997 in Parijs.
De resultaten van haar onderzoek heeft ze in het boek Koninklijk Complot gepubliceerd. Udo analyseerde
honderden rapporten en foto’s en bekeek vele documentaires. Ze is tot de conclusie gekomen dat er sprake
is van een schokkend complot: het ongeluk in Parijs is in scène gezet en Diana woont nu mogelijk onder een
schuilnaam in de Verenigde Staten. In het boek van Udo leeft ze na plastische chirurgie met haar grote
liefde Dodi al-Fayed op een schiereiland. Udo’s jarenlange onderzoek heeft haar een unieke kijk gegeven op
Diana’s leven en de gebeurtenissen in de nazomer van 1997.
Verborgen gehouden
Linda Udo (Instagram)
Als geen ander verdiepte ze zich in Lady Di. Daardoor heeft ze een waarheid
boven water gekregen, die de geheime dienst, het Britse koningshuis en de
regering tientallen jaren verborgen hebben weten te houden.
Een Amerikaanse regisseur heeft besloten het boek te gaan verfilmen. Onder
meer de wereldberoemde acteur Tom Cruise is bij de productie betrokken.
“Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk,” aldus Udo. “Pas als er echt
gefilmd wordt, geloof ik het.”
Overtuigend verhaal
De pitch voor de verfilming is voorbereid door de Belgische regisseur
Kenneth Kerckhofs. “Koninklijk Complot is geen complottheorie, maar een
overtuigend verhaal dat verfilmd moet worden,” zei hij.
Koninklijk Complot verscheen eind augustus 2014 en was gelijk een succes. Veel lezers waren diep onder
de indruk van Udo’s bevindingen. Dat binnen twee jaar al sprake is van een verfilming, is redelijk uniek.
Vanuit Amerika is er ook al belangstelling voor een boekeditie.
Boekentip: Koninklijk Complot [Omrop Fryslân, Heerenveense Courant]
http://www.ninefornews.nl/journaliste-ongeluk-prinses-diana-in-scene-gezet/
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Zal Julian Assange Hillary Clinton achter de tralies krijgen? (video)
Toen Julian Assange een maand geleden verklaarde dat hij
“genoeg bewijs” zou publiceren om Hillary Clinton aan te klagen,
waren er maar weinigen die hem serieus namen.
En hoewel Hillary nog niet is aangeklaagd, heeft de email
lek/publicatie van afgelopen vrijdag door Wikileaks al voor de
nodige chaos gezorgd bij de conventie van de Democratische
Partij.
Het was één groot circus, waarbij de voorzitter van de DNC
werd gedwongen ontslag te nemen omdat uit de emails
overduidelijk bleek dat het partijbestuur er alles aan had gedaan
om de campagne van Bernie Sanders (ook iemand die zich
beschikbaar heeft gesteld als presidentskanididaat) te torpederen.
Dit alles betekent wel dat men een volgende keer Assange wat serieuzer zal nemen. Die gelegenheid deed
zich gisteren al voor toen Assange in een interview met CNN verklaarde dat Wikileaks waarschijnlijk nog
veel meer materiaal zal vrijgeven, waarvan wordt gezegd dat dit voldoende zal zijn om Hillary eindelijk achter
de tralies te krijgen.
De Wall Street elite was er natuurlijk als de kippen bij om de schuld van dit alles bij de Russen neer te
leggen. Net zoals dit ook gebeurt in hun Nederlandse spreekorgaan NRC:
Bijna 20.000 mails van de partijtop werden door Wikileaks online gezet. Hoe de site de emails van de DNC
in handen heeft gekregen, is niet bekend. Volgens de partij zouden Russische hackers binnen zijn
gedrongen in het emailsysteem en de DNC zegt zelfs te vermoeden dat de Russische overheid met de hack
te maken heeft. Vorige maand meldde The Washington Post dat Russische hackers research over Trump
zouden hebben gestolen van computers van de DNC (Democratic National Committee).
Kortom, het is weer het bekende verhaal. Er wordt niet gekeken naar de compleet rotte en corrupte
omgeving die de emails blootleggen binnen de Democratische Partij, maar er wordt een
afleidingsmanoeuvre bedacht die een kind van vier waarschijnlijk ook zou gebruiken: Zij hebben het gedaan;
een andere schuldige aanwijzen.
Julian Assange was in het interview heel duidelijk en zei dat dit alles niets met de Russen te maken heeft en
dat Wikileaks nooit haar bronnen vermeldt. Ook hij is van menig dat we hier te maken hebben met een
afleidingsmanoeuvre om Hillary zoals gewoonlijk uit de wind te houden.
Het Kremlin heeft inmiddels ook nogal geïrriteerd gereageerd op de beschuldigingen van de Wall Street
club. Zij noemen het de gebruikelijke “fun and games” van de Amerikaanse verkiezingscampagne. De
Minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, hield het heel erg simpel: “Ik wil geen woorden van vier letters
gebruiken”. De officiële woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, benadrukte nog maar eens dat dit
niet goed was voor de bilaterale relatie.
Zoals gebruikelijk is het alweer te laat en is de anti Rusland campagne alweer op volle toeren losgebarsten
en moet Obama het natuurlijk nog wat aandikken door te zeggen dat Poetin op deze manier de zaak wil
manipuleren in het voordeel van Donald Trump.
Julian Assange legt het uit als volgt: “Dit gedrag roept de nodige vraagtekens op over de natuurlijke
instincten van Clinton, dat wanneer zij wordt geconfronteerd met een nationaal politiek schandaal, zij
probeert de Russen, dan weer de Chinezen en dan wéér anderen de schuld te geven”.
Overal waar Bill en Hillary Clinton verschijnen zie je ook een spoor van lijken ontstaan. Het zijn er zoveel dat
er zo langzamerhand complete boeken over kunnen worden geschreven.
In de nacht van zaterdag op zondag werd in de vroege ochtenduren de 27-jarige Seth Richard twee maal in
de rug geschoten.
Hij had die avond laat gewerkt in het DNC hoofdkwartier en was
onderweg naar huis, enkele kilometers verderop, toen hij twee
maal in de rug werd geschoten.
Hij leefde nog toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar
een uur na de aanslag was hij overleden. De reden van deze
moord is een mysterie, want hoewel het volgens de politie om
een roofmoord gaat, klopt dat verhaal niet.
Deze moord wordt opeens een stuk duidelijker als je weet dat
Rich de afgelopen twee jaar heeft gewerkt op de IT afdeling van
de Democratische partij als Data Director.
Uiteraard zal de moordenaar nooit worden gevonden, ondanks
dat de politie de beloning voor inlichtingen inmiddels heeft
verhoogd naar 50.000 dollar. https://youtu.be/TmMYIWm0hUk
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Kortom, misschien ligt de redding van de wereld wel in handen van Julian
Assange en kan in een volgend lek zoveel belastend materiaal worden
gepubliceerd dat zelfs Hillary Clinton zich niet meer daaruit kan wurmen.
Boze tongen beweren dat Bill Clinton nu op een gunstige gelegenheid wacht om
ergens ter wereld “toevallig” het geparkeerde vliegtuig van Vladimir Poetin
binnen te stappen, zodat ze een gezellig gesprek over de kleinkinderen kunnen
voeren. Dit zijn echter officieel onbevestigde berichten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10931:zal-julian-assange-hillaryclinton-achter-de-tralies-krijgen&catid=37:wereld&Itemid=50

De ontstellende corruptie van graai-echtpaar de Clintons; Kijk die docu!
25 JULI 2016 Still YouTube
Door Joost Niemöller
De
Amerikaanse
presidentsverkiezingen
zijn
belangrijk voor ons, want de VS is nog steeds het
machtigste land ter wereld. We mogen niet stemmen,
maar we krijgen direct te maken met de uitslag. Wie
de Amerikaanse president wordt is helaas aanzienlijk
belangrijker dan wie de Nederlandse premier wordt;
Hillary of Donald.
Ik zag nogal eens linkse mensen hautain verklaren dat Hillary Clinton die verkiezingen natuurlijk gaat
winnen, want zij heeft nu eenmaal de meest professionele, best betaalde campagne.
Er is inderdaad geen twijfel over dat de campagne van Hillary Clinton over verreweg het meeste geld
beschikt. The New York Times berekende dat de campagnekas van Clinton vijf keer zo groot is als die van
Trump. De vraag is natuurlijk waar al dat geld vandaan komt. Vaak zijn er links met allerlei buitenlandse
belangen. En dat leidt tot schimmige connecties. Zo is er een intense relatietussen Gülen en Clinton.
Gülen betaalt haar.
Het is zomaar een voorbeeldje. Gülen is bij lange na niet een grote Clinton sponsor. De speculant George
Soros, bijvoorbeeld, is een veel grotere. Die heeft ook nogal wat vlekjes weg te werken, en daar kan
president Hillary hem vast goed bij helpen. Want dat zijn de regels van het spel: Je geeft wat en je krijgt er
wat voor terug.
Het blijkt trouwens nog veel ingewikkelder in elkaar te zitten, want er zijn ook connecties met Erdogan en er
valt veel te zeggen voor de stelling dat de Clintons verdienden aan de zogenaamde Turkse coup!
Welk ondoorgrondelijke buitenlandse beleid zal president Clinton gaan volgen? Wil je de duistere agenda
van de Clintons leren kennen, dan moet je de weg terug voeren van het Clinton geld. Kapitaal van zichzelf
hadden ze nauwelijks, maar macht wel. En via die machtsbasis klauwden ze het geld naar binnen. Om in ruil
daarvoor gunsten te verlenen.
Zo is er de ‘goede doelen organisatie’, de Clinton Foundation, die vooral zelf rijk wordt met die zogenaamde
goede doelen van ze. Dat is al uit en te na naar buiten gebracht. Je kunt het tegenwoordig bij wijze van
spreken zo terug vinden op de Wikipedia pagina.
Veel Amerikanen zijn inmiddels goed op de hoogte. Hoe de Clintons rijk werden door corruptie, werd uiteen
gezet in een bestseller die vorig jaar verscheen: Clinton Cash.
Het patroon is heel simpel: Internationals met goede connecties met de Clintons betalen het echtpaar en
krijgen in ruil daarvoor opdrachten. Die opdrachten kunnen regelrecht ingaan tegen het met veel bombast
uitgedragen Gutmensch beleid van de Clintons. Bedrijven die corrupte regimes in Afrika steunen. Bedrijven
die voor de VS vijandige landen steunen, zoals Iran en Rusland. Bedrijven die het milieu kapot maken, door
het kappen van oerwoud voor mijnen, of het aanleggen van pijlijnen voor olie. De met de Clintons bevriende
CEO’s van die bedrijven storten af en toe wat op het goede doelen fonds van de Clinton Foundation, of ze
geven miljoenen voor de bombastische flutlezingen van Bill Clinton door de hele wereld. Als de miljoenen
waren over gemaakt, wijzigde minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton het beleid in hun voordeel.
Ook de Nederlandse Postcode Loterij, geleid door snelle linkse jongens, stort trouwens braaf bij in de
kassen van de Clinton Foundation.
Gisteren verscheen de documentaire naar aanleiding van het boek Clinton Cash. Hij werd meteen gratis op
YouTube geplaatst. En ja, hij duurt meer dan een uur. Maar het is de moeite waard. En je kijkt het zo uit
omdat het gelikt in elkaar is gestoken en je van de ene verbijstering in de andere stort. Na het zien ervan
ben je in staat recht door het meest corrupte machtsechtpaar ter wereld te kijken. Nooit eerder had
hypocrisie zo’n lelijke smoel. Een stel uit de hel. Ik kan er niet meer van maken. Kijken!
https://youtu.be/7LYRUOd_QoM
http://joostniemoller.nl/2016/07/ontstellende-corruptie-graai-echtpaar-clintons-kijk-docu/
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Theresa May deugt niet
Herstel De Republiek
In het Verenigd Koninkrijk is een ongekozen premier aan de macht.
Theresa May is haar naam.
“Brexit is brexit, so we leave”, zei deze pro-EU mevrouw voordat ze de macht
van David “Piggy” Cameron overnam. Wanneer zei ze er niet bij. Zoiets moet
immers terdege worden voorbereid. Ja, deze dominee’s dochter zal nog menig vals preekje afsteken.
Met wie hebben we hier eigenlijk te maken?
Want je wordt niet zomaar premier, daar moet je wel chantabel voor zijn. Wat dat precies is, weten we niet.
Maar een politicus met integriteit is nooit een lang leven beschoren. Ze maken niets klaar. Sommigen
hebben dat niet eens door en blijven politiek-correcte taal leuteren tot in het graf. Met of zonder lintje.
Maar dit Britse carriere-bobje heeft machtige beschermers.
Een aantal citaten met links om het te verduidelijken.
Could the only child of a vicar, be abused as a child, to grow up and be nurtured by a paedophile invested
Establishment to climb to the very top of the ladder in order to consolidate and perpetuate child-abuse?
http://guerrillademocracy.blogspot.nl/2014/12/theresa-may-untold-story.html
Het carriere-bobje heeft het ene na het andere onderzoek gelanceerd en niets kunnen vinden. Het lijkt het
koninkrijk Nederland wel.
U weet inmiddels dat bij elke terroristische aanslag de beveiliging werd verzorgd door het Israëlische G4S.
En wat blijkt?
She and her husband are also shareholders in vile security set-up, G4s.
G4s has recently been in the news in the UK, where it has emerged that young lads are routinely being
abused.
https://thecolemanexperience.wordpress.com/2016/01/15/the-weird-world-of-theresa-may/
Het artikel van Coleman opent met de zinsnede:
Theresa May is up to her neck in filth of the highest order.
As well as being one of the most evil, duplicitous pieces of scum crawling the corridors of Whitehall, she is
also manically obsessed with Israel
Zo, dan bent u weer in beeld. Het mens zit er tot de oksels in en dat moet dan een heel land leiden. Ja,
premier wordt je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen en vooral laten. Zoals het organiseren van
onderzoeken en de waarheid onaangeroerd laten.
Waarom?
Om premier te worden en Brexit te saboteren.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/28/theresa-may-deugt-niet/
‘Schokkend onderzoek': Tatoeage-inkt kan kanker veroorzaken
in: Gezondheid Robin de Boer 28 juli 2016
Uit nieuw onderzoek is gebleken dat chemische stoffen in inkt die
voor tatoeages wordt gebruikt, kanker kunnen veroorzaken. Het
Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) waarschuwt dat sommige inktsoorten giftig zijn en verboden
moeten worden. Vooral rode inkt is gevaarlijk, schrijft The Sun.
“Veel rapporten maken melding van gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan tatoeage-inkt,” aldus het
agentschap. “Meestal gaat het om allergieën die worden veroorzaakt door stoffen in de inkt, maar er werden
ook kankerverwekkende stoffen in aangetroffen, stoffen die het DNA beschadigen en op die manier erfelijke
verandering in de hand werken, en stoffen die schadelijk zijn voor de geslachtsorganen.”
Verboden
De giftige tatoeage-inkt kan voor huidproblemen zorgen en verhoogt het risico op kanker. De inkt wordt ook
in verband gebracht met ernstige allergische reacties en jeuk die soms jarenlang kan aanhouden.
Het agentschap gaat een rapport publiceren met daarin een lijst van de gevaarlijkste chemische stoffen in de
inkt. Naast de rode inkt kunnenn ook blauwe, groene en zwarte inkt voor veel problemen zorgen. Bepaalde
inktsoorten zullen in de Europese Unie waarschijnlijk verboden worden.
Niet gereguleerd
De Britse gezondheidsinstantie National Health Service waarschuwt ook voor de gevaren van zwarte henna.
Die is zo giftig dat het wettelijk niet op de huid aangebracht mag worden, klinkt het.
In de EU wordt het gebruik van tatoeage-inkt niet gereguleerd. Het gevaar schuilt volgens de ECHA vooral in
goedkope Chinese inkt die massaal op de Europese markt wordt aangeboden.
[HLN]
http://www.ninefornews.nl/schokkend-onderzoek-tatoeage-inkt-kan-kanker-veroorzaken/
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Het Gladio-21 terrorisme kent geen grenzen
Herstel De Republiek
Wat gebeurt er toch veel om ons heen, het is (bijna) niet meer geloofwaardig.
Alles is waarschijnlijk anders en vrijwel niets is wat het lijkt.
Oefening baart kunst en …. er wordt wat af-geoefend vandaag de dag. De GLADIO-21 Zomer van 2016 is
goed op gang.
Bezet Duitsland
Het door de geallieerden nog steeds 100% bezette Duitsland wordt geteisterd door oefeningen/aanslagen.
Steekpartijen, schietpartijen, angstsyndromen en rassenhaat – een zwartboek voor de totalitaire staat. In
München hebben “ooggetuigen” het infame “ALLAHU AKBAR” gehoord tijdens het vermoorden van
onschuldige omstanders. Nu mag u weten dat bijvoorbeeld Palestijnse christenen tijdens de kerkdienst
meerdere malen het “Allahu Akbar” ten gehore brengen, omdat het “God is groot” betekent in het Arabisch.
Dus waarom zou het een op hol geslagen immigrant zijn denkt u? Waarom zou het een ISIS-soldaat zijn,
denkt u? Omdat u zo bent geprogrammeerd, denkt u?
Precies daarom.
Voor het eerst is er, zij het slechts mondjesmaat, aan onze veelvuldige verzoeken voldaan, om aan te tonen
dat er werkelijk slachtoffers zijn gevallen tijdens de Gladio-21 oefening in München door de ISIS-soldaat,
wiens bazen zijn vergeten de verantwoordelijkheid voor de oefeningsaanslag op te eisen.Wij vragen telkens
immers om harde bewijzen: doden, lijken, kapot geschoten lichamen en bloedbaden. Niet omdat wij daar nu
specifiek gek op zijn, maar omdat we ze nimmer krijgen te zien “uit piëteit” met de nabestaanden of iets
dergelijks. Maar het begint er op te lijken, crisis-acteurs die daadwerkelijk tijdens de oefeningsaanslag het
hoogst denkbare offer brengen…. of toch niet? https://youtu.be/9PZ8_TPRlqg
De levensechte poppen zijn niet meer nodig, de crisis-acteurs staan in de rij voor een vette premie. Alleen is
het dus nog de vraag waarom deze “terrorist” met losse flodders schiet en hoe het nu toch komt dat er
toevallig weer een cameraman op de goede lokatie staat om een en ander voor het nageslacht vast te
leggen. Waar komt die “terrorist” trouwens zo plotseling vandaan? Uit de groep mensen die hij neer gaat
maaien, zo lijkt het wel. Vragen, vragen….
De slachtoffers zijn dus op andere plaatsen gevallen, dat betekent dat de “terrorist” ook nog een magazijn
met echte kogels tot zijn beschikking heeft gehad. Of dat er mensen door andere “terroristen” zijn
geliquideerd, op het moment dat er even geen camera aanwezig was. Of dat het weer een echte oefening
was. Gezien de ordentelijke manier waarop de massa kalmpjes onder begeleiding van zwaar bewapende
dienders in duidelijk waarneembaar geel hesje, uitstekend geschikt als schietschijf, in veiligheid werden
gebracht, lijkt het dan weer op een soort “brandalarm oefening”. Er is totaal geen paniek te bespeuren in de
menselijke kudde met veel (lege?) wandelwagentjes voor peuters.
Ik gok op 2 dagen nationale rouw – of zou het de moeite niet eens meer waard zijn?
Aangezien deze oefeningsaanslaglokatie verder weg is dan Parijs en Duitsers geen Fransen zijn, neem ik
aan dat wij hier in ieder geval geen minuut stilte aan wijden, gevolgd door een klaterend applaus voor
onszelf.
Oefeningsaanslagen als deze leiden natuurlijk leuk af van waar het werkelijk om gaat, zoals de
gebeurtenissen in het afbrokkelende Ottomaanse sultanaat van Erdogan en zijn trawanten.
Turkije
In de contra-coup – ook wel genoemd “zuivering” – is naar voren gekomen dat een gepensioneerde
Amerikaanse generaal de mislukte coup tegen Erdogan zou hebben geleid. Deze typisch afgestompte
Amerikaanse heikneuter met vierkante soldaten knars heet John Campbell en ziet er zo uit: rechtstreeks uit
de Amerikaanse burgeroorlog.
Deze nuttige idioot heeft een naam te verliezen. Hij had na de aanval van de US Airforce op een ziekenhuis,
fluks afscheid genomen als opperbevelhebber in Afghanistan. In zijn afscheidsrede sprak deze militaire
cloon: “Het wordt tijd dat we in dit land weer volledig militair actief worden.” Met andere woorden: “Er komen
veel te veel lui die er met de (onze) opiumwinsten vandoor gaan.” Zoals bijvoorbeeld Artsen zonder
Grenzen, die de handel vanuit de ziekenhuizen organiseren, je moet wat als je directie onbetaalbaar wordt.
Concurrentie voor de opium-elite: bommen er op dus.
Officieel is die Campbell dus onder het maaiveld gedoken, dat gaf hem de vrijheid
iets te organiseren tegen Erdogan, die nota bene ook al dreigde de handel via de
NATO-basis in Incirlik te saboteren. Of het allemaal waar is, wij hebben wederom
geen idee. Het is maar opgepikt uit een propagandakrantje van de partij van
Erdogan. Maar sommigen in Turkije geloven het zeker en hebben een list bedacht.
https://www.rt.com/news/353034-turkey-nato-base-fire/
De gevangen genomen Turkse commandant van de basis Incirlik heeft onschatbare
informatie. Hij heeft een levensverzekering, maar zal aan de gifbeker niet ontkomen,
vrees ik. Er komt gegarandeerd nog veel meer Amerikaanse bagger boven tafel.
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Thans behoeven wij slechts in de gaten te houden hoe snel de Koerden worden bewapend door het Westen,
mits de tweede coup wél slaagt. Ondanks het feit dat de Turkse legertop vrijwel geheel is weggezuiverd,
altijd nog een kansrijke mogelijkheid.
Frankrijk
Voor we het vergeten: de Nice oefeningsaanslag met vrachtwagen was een groot succes voor ISIS, want de
Tunesiër was een IS-soldaat, bleek achteraf. Het onderzoek is in volle gang. Maar het onderzoek is
misschien ook al “klaar”.
Want waarom worden anders ALLE CCTV beelden vernietigd op verzoek van “de overheid”?
Er zijn wel degelijk nog goede, integere journalisten, al zijn ze met een lampje te zoeken:
http://www.gearoidocolmain.org/french-government-orders-destruction-cctv-videos-nice-attacks/
Hoe lang zijn website nog in de lucht is….
Tenslotte….
Het Gladio-21 terrorisme kent geen grenzen. De arrogante domheid van de organisatoren ook niet. Deze
hybride oorlogvoering is van het jaar nul, omdat het zo doorzichtig is. Een ISIS-soldaat is niets anders dan
een geprogrammeerde nuttige idioot van het inlichtingendienstkartel van het Westen, aangevoerd door
CIA/MI-6/Mossad c.s. De lijnen komen samen in een eeuwenoude beerput van moorddadige neuroten met
goudkoorts.
Wij blijven er in trappen, telkens weer.
We leven in een opgeklopte angstcultuur, de strategie van de spanning tussen gekunstelde tegenpolen. De
grootste misdadigers zitten in torentjes, parlementen, tempels en paleizen met bunkers. Niet op straat, maar
hoog en droog, onschuldig vakantievierend en liegend dat het gedrukt staat.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/25/het-gladio-21-terrorisme-kent-geen-grenzen/

Deense expert: Met deze 10 stappen kunnen wij de islam stoppen
Ter waarschuwing nogmaals deze veelzeggende plaatjes.
De Deense psycholoog en islamexpert Nicolai Sennels heeft
eerder dit jaar 10 stappen opgesteld waarmee wij Europeanen
de oprukkende islam in onze landen kunnen stoppen. Volgens
Sennels is het enige wat onze samenleving nog kan redden van
een gewisse ondergang het herinvoeren van nationale
grenscontroles en het volledig stopzetten van de immigratie van
moslims, want ‘de bittere ervaring is dat het onmogelijk is om de
islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn
gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit -wat
voedingsbodems zijn voor terroristen-, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’
In Sennels ogen is het domste wat we kunnen doen ons terugtrekken, hopend dat het allemaal vanzelf wel
weer een keertje goedkomt. Dat is het recept voor onze ondergang. Ieder van ons moet naar onze eigen
mogelijkheden iets doen, zijn of haar talenten inzetten om ons land en ons continent voor onze
(klein)kinderen vrij, veilig en welvarend te houden.
Stap 1: Alle vormen van de Sharia moeten worden bestreden, gestopt en teruggedraaid
De islamitische wetten staan vrijwel allemaal op zeer gespannen voet met onze Westerse democratische
wetten en humanistische waarden. De Sharia discrimineert niet alleen vrouwen, maar eist dat alle moslims
zich actief tegen de democratie verzetten en tegen alle niet-moslims strijden, ze tot slaven te maken, en/of
hen vermoorden. Als wij ook maar één aspectje van de Sharia in onze samenleving toelaten, dan geven we
daarmee ruimte aan een systeem dat het onze totaal wil vernietigen. Fundamentalistische imams en
moslimleiders zullen het als een teken opvatten dat zij hier rustig kunnen komen wonen en leven, zonder
zich aan onze samenleving en waarden aan te passen. Sterker nog: dat ze alles mogen doen om ons
systeem te ondermijnen, omdat het toelaten van het hunne als een teken van grote zwakte wordt opgevat.
Voorbeelden van de oprukkende Sharia zijn ‘halal’ voedsel in (school)kantines, speciale islamitische
gebedsruimten, het honoreren van islamitische feestdagen, het toestaan van gezichtsbedekking (Burka,
Niqab), het toestaan van een sluier in openbare functies, het laten bouwen van islamitische architectuur in
onze steden, zoals minaretten, die in de islam zelf symbolen van militaire verovering zijn.
Stap 2: De bouw van moskeeën moet worden stopgezet
Moskeeën verbreiden allemaal een letterlijke interpretatie van de islamitische geschriften. Zelfs zogenaamd
‘gematigde’ imams weigeren afstand te nemen van de criminele en gewelddadige aspecten van de Koran en
hun profeet Mohammed (zie ook dit artikel van gisteren). Die beschouwen ze als de heilige waarheid.
e
Moskeeën zijn daarom broedplaatsen van en voor fundamentalisten. Mede dankzij moskeeën zijn de 2 en
e
3 generatie moslims in Nederland vaak veel radicaler dan hun ouders.
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We moeten daarom eisen dat de moskeeën actief en consequent de criminele en gewelddadige passages,
oproepen en bevelen in de Koran publiekelijk veroordelen. In de meeste landen kan dat door gebruik te
maken van de Grondwet, waarin het instituten en religies wordt verboden om leringen te verspreiden die de
openbare orde en veiligheid willen verstoren. Het wordt ook de hoogste tijd dat de verantwoordelijke politici
zich inlezen in de islamitische literatuur waar imams uit preken, en zeker ook de woordelijke vertaling van de
Arabische Koran, en niet de gekuiste, en daarom extreem misleidende Nederlandse en andere Europese
vertalingen, die enkel en alleen voor onze ogen zijn geschreven.
Stap 3: Ondersteun en gebruik de vrijheid van meningsuiting!
Het enige waar de islam net zo bang voor is als voor een verantwoordingsbewuste, gewetensvolle en
krachtige politie (die mogelijk al snel ondersteund zal moeten worden door het leger), is de waarheid.
Daarom zijn moslims zo fel tegen de vrijheid van meningsuiting, want hierdoor kunnen de criminele
doelstellingen van de islam worden blootgesteld, en de eisen van moslims om een speciale
voorkeursbehandeling als een vorm van cultureel imperialisme worden afgewezen. Gebruik de vrijheid van
meningsuiting dus overal en voortdurend om de islam te bekritiseren.
Stap 4: Stop de immigratie van moslims
De islam breidt zich vooral door emigratie uit. In de Koran wordt zelfs een grote beloning belooft aan
iedereen die de islam op deze wijze over de wereld verspreidt. Zonder islamitische immigratie, die door
terroristen wordt gebruikt om in onze maatschappij te infiltreren, zou Europa geen enorme problemen met de
economie, veiligheid en stapsgewijze culturele vernietiging hebben.
Daarom moeten we onmiddellijk weer nationale grenscontroles invoeren, en het immigratiebeleid weer
compleet terughalen uit Brussel. De EU en de VN, die vol inzetten op de islamisering van Europa, mogen
daar niets meer over te zeggen hebben. ALLE immigratie van moslims moet volledig worden stopgezet,
inclusief gezinshereniging. Sennel: ‘De bittere ervaring leert dat het onmogelijk is de islamitische cultuur
toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen
met extreem hoge criminaliteit, wat voedingsbodems zijn voor terroristen, en de verspreiding van de Sharia
ten koste van de seculiere wetten.’
Stap 5: Geef bezorgde burgers een stem en de ruimte
De grote meerderheid van de bevolking in het Westen maakt zich grote zorgen over de islam en de
immigratie van miljoenen moslims. Bang gemaakt door de autoriteiten en media durven velen er niet over te
praten. Dat moet veranderen. De grotendeels nog zwijgende meerderheid moet gaan beseffen dat ze
bepaald niet alleen staan, dat er steeds groter wordende bewegingen en partijen zijn die dezelfde zorgen
over onze toekomst delen.
Het moet weer normaal worden je uit te kunnen en mogen spreken tegen een ideologie die alles kapot wil
maken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog voor gevochten is, en waar zoveel mensen het leven voor
hebben gelaten, en wat na de oorlog door hard werken is opgebouwd. Mensen moeten zich middels
slogans, symbolen, partijen, nieuwsbrieven, blogs, websites, organisaties, bewegingen aaneen kunnen
sluiten om een gezamenlijk front te vormen tegen de islam. Moedige sprekers en leiders moeten massaal
worden ondersteund, omdat ze hun leven op het spel zetten door de islam openlijk te bekritiseren.
Stap 6: Doe een beroep op organisaties, partijen, kerken
Zoveel mogelijk mensen moeten een beroep doen op maatschappelijke organisaties, politieke partijen,
kerken en denktanks, en hen duidelijk maken dat het stoppen van de islam ook in hun belang is. Zo stemt
75% tot 90% van de moslims in Europa op links (de natuurlijke partners van de islam), vindt er in het Midden
Oosten en Afrika een massale vervolging van christenen door moslims plaats, kosten moslimmigranten
miljarden euro’s die onze zorg en sociale zekerheid dreigen te doen bezwijken, worden moslimvrouwen
onderdrukt, doen moskeeën de waarde van woningen in de omgeving scherp dalen, enz..
Wijs hen op de feiten, stuur hen boeken, brieven en artikelen, vraag om een gesprek, sluit u aan bij groepen
op het internet (Facebook e.d.) en begin hen voorzichtig te helpen met het creëren van hun eigen
islamkritische materiaal. Met een beetje geluk bouwt u ook met mensen die bij de media en de gevestigde
politieke partijen werken goede contacten op.
Stap 7: Begin met bloggen – ieder dag
In de meeste Europese landen zijn nog veel te weinig blogs en onafhankelijke websites die ‘ander nieuws’
over de islam (maar ook over andere controversiële onderwerpen) brengen, en zo een tegenwicht vormen
voor de propagandistische pro-islamitische reguliere media. Begin dus te bloggen, zorg voor links naar
bronnen, bouw contacten op die u rechtstreekse informatie kunnen geven (over bijvoorbeeld de werkelijke
omvang van de immigratie, de criminaliteit door moslimmigranten, etc.). Zorg er wel voor dat racisten en
(neo)nazi’s geen toegang krijgen met haatzaaiende opmerkingen zoals ‘gooi de bom op alle moslimlanden’.
Doe dit als het kan samen met één of meerdere anderen, omdat het simpelweg teveel werk is en teveel tijd
en energie kost om alles alleen te doen. Verwijs naar andere blogs en websites die er door de bank
genomen hetzelfde over denken, en werk als het nodig of gewenst is met hen samen.
Stap 8: Demonstraties
Als u de mogelijkheid hebt, organiseer dan demonstraties. Dat kan zeer effectief zijn, omdat het de aandacht
van de media krijgt, er andere mensen door worden gemobiliseerd, en er een sterk signaal aan de politiek
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wordt afgegeven. Gebruik Facebook, andere sociale media, blogs en websites voor aankondigingen, zorg
voor de juiste vergunningen, maak duidelijke spandoeken met sterke slogans, zorg voor goede en als het
kan bekende sprekers, en plan als het succesvol verloopt meerdere demonstraties achter elkaar. Behalve bij
parlementsgebouwen zouden die ook bij moskeeën kunnen worden gehouden.
Stap 9: Schrijf commentaren en lezersbrieven, en blijf dit consequent doen
Als de reguliere media niet zo bang waren geweest om over de ware aard van de islam en de massale
immigratie van moslims te berichten, dan zou de bedreiging voor onze vrijheid en veiligheid op dit moment
lang zo erg niet zijn geweest. Zichzelf respecterende journalisten, kranten, media en uitgevers kunnen
onmogelijk blij zijn dat ze door de politiek gedwongen worden om bepaalde zaken die ‘kwetsend’ worden
geacht voor de islam en/of voor moslims, geheim te houden, omdat de bevolking anders wel eens de
‘verkeerde’ (niet politiek-correcte) ideeën zou kunnen krijgen. Schrijf dus zoveel mogelijk lezersbrieven,
plaats commentaren, want die behoren tot de meest gelezen gedeeltes op de grote nieuwssites. Ook als uw
brief niet wordt geplaatst, is het toch een signaal dat lezers willen dat bepaalde thema’s weer (of meer) aan
bod komen. Door dit vaak te doen, zult u ook steeds beter in staat zijn om vijandelijke stemmen die u
doorgaans meteen van ‘racisme’ zullen beschuldigen, met feiten, statistieken en te verifiëren gebeurtenissen
te weerleggen. Ingezonden brieven kunnen wat langer zijn dan enkele regels, maar commentaren moeten
beperkt blijven tot enkele korte, bondige zinnen, want anders worden ze niet of nauwelijks gelezen. Zorg
voor voldoende onderbouwing, bijvoorbeeld met één of meerdere links. En vooral: geef niet op, blijf dit doen,
want ‘de aanhouder wint’, zeker als dat er steeds meer worden.
Stap 10: Bescherm uw innerlijke zelf
Veel mensenin Europa, maar ook in andere delen van de wereld, bereiden zich erop voor dat onze
samenleving steeds gewelddadiger en onveiliger wordt. In landen zoals Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en
Duitsland, maar ook in Amerika, is er een explosieve stijging van het aantal verkochte wapens en andere
verdedigingsmiddelen zoals pepper spray. In Nederland heeft de overheid het helaas op alle mogelijke
manieren, zowel fysiek als wettelijk, vrijwel onmogelijk gemaakt voor de burger om zichzelf te verdedigen
(dat moet dus ook veranderen).
Hopelijk sluiten steeds meer mensen die bij de politie, het leger en andere veiligheidsorganisaties werken
zich aan bij nieuwe initiatieven, en gaan zij de burgers informeren en het liefst ook trainen. Onze
democratische waarden en humanistische normen, die hun wortels hebben in het Jodendom en
christendom, dienen overeind te blijven en te worden verdedigd. Wij moeten echter ook onszelf en onze
gezinnen en families kunnen verdedigen.
Geen woede en wraak, maar soms is agressie de enige optie
Daarbij moet altijd worden bedacht dat woede nooit de overhand mag krijgen en ontaardt in wrede
wraakacties, hoe moeilijk dat soms ook is, zeker als de zoveelste islamitische terreuraanslag met
onschuldige slachtoffers heeft plaatsgevonden. We hoeven echter geen medelijden te hebben met criminele,
terroristische en haatzaaiende moslims. Een passieve houding is dan juist uit den boze, en zal hen alleen
maar aanmoedigen door te gaan met hun gedrag, hun eisen en hun streven ons totaal te willen
onderwerpen.
Maar als agressie dan toch onvermijdelijk wordt, dan is het volgens de Deense psycholoog heel belangrijk
eraan te denken dat dit nodig is om erger te voorkomen, omdat er anders nog veel meer slachtoffers zullen
vallen. Soms is het nodig de tegenstander goed duidelijk te maken dat hij zelf eveneens veel zal verliezen
als hij zijn agressie en terreur niet stopt. (1)
Les van Tweede Wereldoorlog
Daarbij wil ik zelf wijzen op de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers ons land al na
enkele dagen op de knieën hadden gekregen (overigens niet militair, maar politiek), riepen de autoriteiten al
heel snel op om mee te werken met de bezetter, omdat dit het beste zou zijn voor iedereen. Mensen werd
ontraden zich te verzetten; de eerste verzetsgroepen werden zelfs verketterd en als gewelddadige verraders
neergezet.
We weten echter hoe het is afgelopen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de verzetsgroepen helden, en de
gewillig met de Duitsers meewerken autoriteiten -en zeker ook de media!- de NSB’ers, de échte verraders.
Zorg dus dat u aan de goede kant van de streep staat als de strijd tegen de islam gestreden is. Of is
verloren, want dat kan ook nog, als wij massaal passief blijven, en de huidige politieke leiders ongestoord
ons land naar de afgrond laten voeren.
Xander - (1) Michael Mannheimer
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Deense-expert-Met-deze-10-stappen-kunnen-wij-de-islamstoppen

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 2 8

De wereld bezien door de bril van Ben Jager
Geachte lezer,
Terwijl wíj moeten doormodderen om de belastingen op te hoesten, is de volks-?vertegenwoordiging – in de
oorlog tegen ons land, de burgers, onze normen en waarden, die gaande is – niet van plan voor begin
september ‘s-lands belangen naar behoren te behartigen. Ze gaan dat hele zomerreces uitzitten; dan bewijs
je dat je een landverrader bent, gezien de omstandigheden.
De globalisten schakelen in deze ‘komkommertijd’ juist naar de hóógste versnelling. Was te verwachten.
15 jaar ‘war on terror’, dik een triljard € verder; resultaat? MINDER DAN NIKS . . . .
(gek hè? NOT, opzet! Kijk in het attachment voor het hoe, wie, wat en waarom; motiek,
middelen&methoden)
Goed onderwijs ook! . . . Goed in het uitvlakken van de interessantste en belangrijkste gebeurtenissen in de
geschiedenis. (Kijk in het attachment, naar het aldus voortdurend streven naar genocides in de wereld; nu is
de EU aan de beurt; en dat wordt verkocht als iets positiefs! …. ‘VOORUIT’, ‘DIVERSITEIT’, ‘SAMEN’,
Wat voor marketing cq. mind control ze er ook tegenaan gooien; het blijft RASSENLEER, EUGENETICA.
Onacceptabel, oder? De rassenwetten die onze volks-?vertegenwoordigers momenteel UNISONO
voorstaan verschillen in niks van het communistisch manifesto (de basis van het VN-Handvest, ook dat nog).
Gewoon niks (tegen) doen, stil blijven zitten, en ‘geschoren worden’ . . . Verstand op nul, blik …
Heel slim, dat kritiek op dit alles TABOE is verklaard. Dat TABOE is een wapen in deze oorlog. Een (voor
ons) dodelijk TABOE. Heeft menige genocide reeds politiek correct gemaakt. Een aantal zijn volop gaande –
onder mom van ‘brengen van vrijheid en democratie’, dan wel ‘war on terror’. Maar het is en blijft ordinaire
GENOCIDE. Op onze kosten; ook dat nog.
Veel verschil met censuur/gedachtenpolitie is er niet; de overheid trekt ons steeds dieper in het moeras van
oprekken van woordbetekenissen – steeds in dezelfde richting: alsmaar verder uithollen van wat in het
publieke discours nog door de staat toegestaan wordt. Terwijl diezelfde staat zich heel snel zichzelf boven
de wet verheft, met rampzalige gevolgen. (staats-)terreur neemt hilarische proporties aan. (livebeelden van
de schrikevenementen worden nu zelfs geband – in collusie tussen staat- en de kartelmedia). Gemakshalve
wordt alles geweten aan ‘moslims’; of ‘Putin’ als dat beter uitkomt. Bij gebrek aan een goed script, is er de
‘Story Telling’ van de ‘Lone Nut’. (Die lijken zich te vermeningvuldigen als konijnen).
U gelooft maar, wat u wilt – behalve islam dan, dat is gelijkgesteld aan terrorisme, tevens wereldhegemonie.
De overheid vergeet dan wel net belangrijke verbanden ook te vermelden !?!
DE OlIFANT IN DE KAMER zien onze Regering, Kartelmedia en Slaapkamer niet. Over oogkleppen
gesproken.
Al-Qaeda bestond nog niet voor Obama als CIA-agent naar Pakistan werd gestuurd om de Taliban te
bewapenen. IS bestond nog niet voordat de gecreerde patstelling in Irak weer een nieuwe impuls nodig had
om continuïteit te verzekeren, en iedereen de misleiding met dekmantel van het zgn. VSL voor ordinaire
terreur tegen de bevolking en de staat in Syrië doorhad.
Zie in het attachment de belangrijke verbanden, schandalen, propaganda, leugens die de overheid verzwijgt,
resp. over ons uitstort.
mvgr. Ben Jager

Nieuw bewijs: Engelse economie gaat er aan
Door Gerard Driehuis - donderdag 28 juli 2016
De rechtse pers (en de Nederlandse Nexit-priesters met hen)
juichen deze week toen bleek dat de Engelse economie groeit
als kool. 2,3 procent, hoger dan de Euro-zone. Zie je nu wel?
Maar die vreugde is flauwekul: het zijn de cijfers van het
tweede kwartaal. Dat eindigde op 30 juni. En op 23 juni besloot
het Engelse volk in meerderheid uit de EU te stappen.
Onderstaande grafiek komt van HBSC. Dat voorspelt een scherpe daling van de cijfers vanaf het derde
kwartaal. In de grafiek staan de voorspellingen van CFO’s (de financiële mensen van bedrijven) over de
expansie (of contractie) van hun bedierven. Het lijntje ‘Hiring’ gaat over het uitbreiden van het personeel. Dat
lijnt gaat vanaf eind juni loodrecht naar beneden. Capex staat voor investeringen. Dat gaat al net zo. Alle
seinen staan op knalrood: voor de economie is het referendum een ramp geweest.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/599659/nieuw-bewijs-engelse-economie-gaat-er-aan.html
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Senator: “Onze kinderen worden gehersenspoeld op school”
De Amerikaanse senator James Inhofe zegt dat kinderen op
school worden gehersenspoeld over klimaatverandering. Dat
schrijft The Hill. Inhofe, een uitgesproken klimaatscepticus en
voorzitter van de Senaatscommissie voor Milieu en Openbare
werken, kwam daar naar eigen zeggen achter toen zijn
kleindochter hem vroeg waarom hij niet begrijpt hoe global warming werkt.
Geen effect
“Onze kinderen worden gehersenspoeld,” zei hij tijdens een uitzending van The Eric Metaxas Show waar
Right Wing Watchover bericht. “Mijn eigen kleindochter kwam op een dag thuis en vroeg me waarom ik niet
begrijp hoe global warming werkt. Ik ging op onderzoek uit en Eric, wat ze onze kinderen vandaag de dag
leren; ze worden gewoon gehersenspoeld.”
Inhofe zet vraagtekens bij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Volgens hem heeft de
menselijke uitstoot van broeikasgassen geen effect op het klimaat.
Grootste hoax
Begin vorig jaar gooide hij een sneeuwbal op de Senaatsvloer om te protesteren tegen de opvattingen van
president Obama over klimaatverandering. In 2012 schreef hij een boek waarin hij verklaarde dat
klimaatverandering de ‘grootste hoax’ in de menselijke geschiedenis is. Hij stemde tegen vrijwel alle
wetsvoorstellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. [The Hill]
http://www.ninefornews.nl/senator-onze-kinderen-worden-gehersenspoeld-op-school/

Zelfhatende blanke goedmensjes kunnen nu met hun geweten in het reine komen
Posted on juli 30, 2016 by rommel
Blanke goedmensjes die zich schuldig voelen hebben nu de
unieke mogelijkheid om hun schuldgevoel enigszins te
beperken. In het socialistische paradijs Seattle is een website
gecreëerd
waar
verschillende
mogelijkheden
worden
aangeboden om blanken boete te laten doen voor de slavernij –
een instelling wat al meer dan 150 jaar geleden is afgeschaft
(wat uiteraard niet vermeld wordt). Volgens de site krijgen de
blanken de unieke mogelijkheid hun schuld te betalen door zich
aan te bieden om de huur van zwarten te betalen, voedsel
kopen, of gebruikt worden als “zondebok” en uitgescholden
worden. Nergens wordt vermeld dat de eerste officiële
slavenhouder in het koloniale Amerika een neger was, een
zwarte, geen blanke; dat de Arabische slavenhandel veel
uitgebreider was en veel langer duurde dan de trans-Atlantische
slavenhandel; de grondlegger van de zuidelijke staat Georgia
zowel slavernij als Afrikanen in de staat verboden had; dat een
groot aantal “vrije zwarten” zwarte slaven in bezit hadden; dat
slechts 5 procent van de pre-Civil War Amerikaanse families slaven in bezit had.
De feiten uit 1860: Slechts een minderheid van de blanke bevolking was in bezit van slaven. Volgens het US
Census-rapport van het laatste jaar voor de burgeroorlog waren er bijna 27 miljoen blanken in het land.
Slechts acht miljoen van hen woonden in staten waar het legaal was om slaven te bezitten.
Infowar schrijft: People of Color (POC) 3: “Ik heb eten nodig.”
Blank Persoon 3: “…. Ik zal het voor u regelen. Stuur me een
bericht en ik zal u een Amazon Fresh of Safeway levering
sturen. Gewoon uitzoeken wat u wilt. U heeft een $ 200 limiet.”
POC 4: “Ik ben te boos om te koken. Ik woon in Seattle..”
Blank Persoon 4: “Kom naar mijn huis voor het avondeten,
neem een vriend mee als je wilt. Stuur me een bericht en ik zal
u het adres te sturen, of zal ik het aan uw huis bezorgen? Wat
voor soort eten vindt u lekker??”
POC 6: “Ik wil tegen iemand schreeuwen en vloeken.”
Blank Persoon 6: “. Ik meld me aan als vrijwilliger. Hoe gaan wij
dit regelen?”
En nee, dit is weliswaar hilarisch maar echt geen geintje. Elke vraag of aanbieding op de website linkt naar
bestaande individuele personen op Facebook.
http://www.infowars.com/new-reparations-website-asks-whites-to-pay-black-peoples-rent-to-relieve-their-guilt/
https://fenixx.org/2016/07/30/zelfhatende-blanke-goedmensjes-kunnen-nu-met-hun-geweten-in-het-reine-komen/
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Beslissende en wie weet laatste fase New World Order gaat in
Het patroon is iedere keer hetzelfde. Op het moment dat de wereld
volkomen is afgeleid, gebeuren er in de achtergrond
wereldschokkende dingen. En dat is zeker geen toeval.
De laatste keer dat iets dergelijks gebeurde, was dat precies op het
moment dat vlucht MH17 naar beneden stortte Israël de Gazastrook
binnenviel en niemand er aandacht aan schonk.
Wanneer de Turkse president Erdogan zijn welgemeende excuses
aanbiedt aan Rusland, vanwege het neerhalen van een Russische jet
vorig jaar, dan ga je je (moet je je) onmiddellijk afvragen wat hier achter zit.
Spijt is iets dat niet voorkomt in het woordenboek van Erdogan, dus als de twee woorden “spijt” en “Erdogan”
in één en dezelfde zin opduiken, kun je er gevoegelijk vanuit gaan dat er iets heftigs speelt.
Als diezelfde Erdogan enkele dagen daarvoor ook nog “toevallig” opnieuw vriendschap met Israël heeft
gesloten, dan weet je honderd procent zeker dat hier geen sprake is van spijt, maar van strategie.
De volgende paragraaf is dan ook gerust hilarisch noemen:
In een brief aan de Russische president zegt Erdogan sorry en laat hij weten dat hij dit nooit heeft gewild. Hij
voelt de pijn van de familie van de omgekomen piloot.
Wat hier gebeurt, doet ons heel sterk denken aan een gebeurtenis die plaatsvond in juli 2014.
Een klein stukje uit een eerder artikel:
Wij schreven eerder dat het wel heel toevallig was dat de vermoedelijke zoon van de voormalige Israëlische
Minister van Defensie Shaul Mofaz, Yoran Mofaz, een vrijwel identieke foto maakte voor Reuters van de
neergeschoten Boeing 777 van Malaysia Airlines als die van Cor Pan, net voor vertrek op Schiphol.
Dat Yoran inderdaad de zoon is van Shaul Mofaz wordt bevestigd door onderzoeksjournalist Barry
Chamisch.
Dat het ook erg toevallig was dat ongeveer op exact hetzelfde moment dat MH17 neerstort, Israël hun
verwoestende grondoffensief in de Gazastrook begint.
De hele wereld is volkomen afgeleid door de ramp met MH17 en Israël doet net op dat moment dingen
waarvan ze liever niet hebben dat de wereld dit weet.
De hele wereld is volkomen afgeleid door de Brexit en alles wat daarmee samenhangt en Israël doet iets wat
verregaande geopolitieke gevolgen zal hebben.
Ze houden Turkije een zodanige worst voor dat Erdogan zelfs bereid is om zijn welgemeende excuses aan
te bieden aan de Russische president Vladimir Poetin. Wat die worst is geweest, weten we op dit moment
nog niet, maar het zal ongetwijfeld verband houden met de droom van Erdogan over een nieuw Ottomaans
rijk en het “oplossen” van het Koerden-probleem.
Enkele dagen geleden het volgende bericht:
De Turkse premier Yildirim heeft bevestigd dat de betrekkingen met Israël volledig worden hersteld. Morgen
wordt de overeenkomst getekend.
Gisteren maakte een Israëlische regeringswoordvoerder bekend dat de verhoudingen worden
genormaliseerd. De betrekkingen werden zes jaar geleden bevroren nadat de Israëlische marine tien Turkse
pro-Palestijnse activisten had gedood die met een boot probeerden de Gazastrook te bereiken. Die werd
door Israël geblokkeerd.
In Rome werd over de overeenkomst onderhandeld met de Amerikaanse minister Kerry en de Italiaanse
premier Renzi.
Yildirim heeft nu bekendgemaakt dat de ambassadeurs terugkeren op hun post. De slachtoffers van de
aanval op het Turkse schip krijgen 20 miljoen dollar.
Slechts enkele uren na het bekend worden van deze hernieuwde liefde tussen beide landen valt Erdogan
van zijn geloof en biedt als het ware op zijn knieën zijn excuses aan voor het neerhalen van het Russisch
toestel.
Wie gelooft dat dit op toeval berust, verzekeren wij dat dit niet het geval is.
Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de volgende stappen richting New World Order en de geplande
ineenstorting van Amerika.
We hebben al vaker geschreven dat het erop lijkt dat het bestuur van Amerika in handen is van
kamikazepiloten. Mensen die het land bewust richting afgrond sturen.
Uit een artikel van twee jaar geleden:
Amerika schopt wereldwijd tegen zoveel schenen dat sommige mensen zich vertwijfeld afvragen of er een
kamikazepiloot aan het roer staat in het Witte Huis.
Niet alleen staat Amerika toe dat de Dollar steeds verder onderuit wordt gehaald, ze moedigen het met eigen
acties zelfs aan.
We hebben met de Zionisten die Israël en Amerika onder controle hebben natuurlijk te maken met meesters
in misleiding.
Een klein deel uit een artikel van twee jaar geleden:
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Verdeel en heers is een eeuwenoude strategie voor hen die een groot rijk willen bouwen. Zet je
tegenstanders tegen elkaar op zodat ze onderling gaan vechten, vervolgens plunderje ze en dan onderwerp
je ze aan je.
Deze methode werd door Joseph Stalin heel goed toegepast tijdens de Tweede Wereldoorlog en waar door
Winston Churchill en Franklin Roosevelt heel gewillig aan meegewerkt werd.
Nu doen de Zionisten, met behulp van hun Amerikaanse lakeien, precies hetzelfde om de hegemonie van
Israël door het gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen.
Iets wat al lang geleden gepland is.
Stel dat Israël Erdogan de worst heeft voorgehouden dat hij zijn
nieuwe Ottomaanse rijk mag uitbreiden naar Europa dat,
toevalligerwijze, net aan alle kanten uit elkaar valt. Dat hij door
massa immigratie het Europese continent overspoelt met
moslims, waardoor het nog resterende Europa volledig wordt
ontwricht en het nieuwe Ottomaanse Rijk een feit is.
In dat spel hebben de twee absoluut Rusland nodig, al was het
alleen maar voor een ongestoorde energielevering. Erdogan
krijgt wat hij wil, Israël krijgt uiteraard wat ze (voorlopig) willen
en Rusland krijgt, net zoals Erdogan, een geweldige worst
voorgeschoteld.
Rusland is niet alleen vanwege de energie cruciaal in dit
complot, maar ook omdat zij in feite de sleutel in handen hebben
tot Syrië. Wat Turkije en Israël ook samen bekokstoven, ze
kunnen niet om Rusland heen. Ongetwijfeld zal Rusland een
heel verleidelijk aanbod worden gedaan, waarbij ook de
geplande gas pijplijn vanuit Rusland, via Turkije naar Griekenland, weer in beeld komt.
De hele Syrische oorlog is begonnen om een gaspijplijn die aangelegd moest worden vanuit Qatar naar
Europaom de Russische energiepositie in dit continent te ondermijnen. Nu, opeens wordt het plaatje veel
eenvoudiger omdat Turkije en Qatar een heel innige samenwerking hebben, zelfs op militair gebied.
Deze gaspijplijn kon binnenkort wel eens worden aangelegd, want men gaat proberen Rusland binnenboord
te halen, ten koste van Amerika, en ze misschien zelfs wel volledige controle over die Qatar pijplijn geven.
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.
Een deel uit een artikel van twee jaar geleden:
Op dit moment wordt Amerika overspoeld door illegale immigranten uit voornamelijk Mexico, maar ook
andere landen zoals Guatemala. Meer dan 30.000 van deze immigranten komen iedere maand over de
grens met het Amerikaanse Texas.
De grote vraag is nu of dit toeval is of dat we hier te maken hebben met een bewust plan om de Verenigde
Staten in sneltreinvaart te laten destabiliseren. In een eerder door ons gepubliceerd artikel waarin een
Rockefeller telg een profetische waarschuwing gaf, kwam de rol van de VN als tool in het proces naar een
éénwereldregering (NWO) ook weer prominent naar voren:
"3) De Verenigde Naties zullen een interim éénwereldregering oprichten, gevolgd door een wereldwijde
verklaring van vrede en veiligheid."
De “overstroming” door illegalen in het zuiden van Noord Amerika, zoals we dat ook in Nederland zien
momenteel, dreigt de diverse Federale Bureaus volledig lam te leggen. Wanneer dit aantal in de loop van de
komende maanden alleen maar zal toenemen dan kunnen deze instanties dit allemaal niet meer bolwerken
en dat is precies de bedoeling.
Het moment dat dit gebeurt kan en zal Amerika waarschijnlijk de hulp van de Verenigde Naties inroepen. Het
schijnt dat de VN op dit moment al voorbereidingen treft voor een dergelijke situatie.
Amerika zal ook vanwege andere redenen in elkaar storten. Misschien door een uitgelokte oorlog met
Rusland, misschien door ze op een andere manier buitenspel te zetten door de machtige as die nu in het
Midden Oosten wordt gecreëerd.
En zo wordt Bill Clinton straks opnieuw de baas in Amerika en niet Hillary.
Enkele weken schreven wij een artikel waarin een aantal uitspraken stonden van Larry Nichols, voormalig
zakenpartner van Bill Clinton.
De twee ontmoetten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig toen Bill een aankomend politicus was. Larry
was erbij toen de Clinton’s al in 1986 het plan beraamden waarbij Hillary president van Amerika zal worden,
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waarna ze binnen zes maanden echtgenoot Bill zal benoemen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties
(VN) en waarna binnen de zes maanden daarop volgend Bill zal worden benoemd tot secretaris generaal
van diezelfde VN.
Terwijl de wereld de andere kant op kijkt vanwege de Brexit show, zijn de Zionisten al weer druk bezig met
de volgende stap naar hun New World Order.
Het wil natuurlijk niet zeggen dat bovenstaand scenario precies zo zal uitkomen. Er zijn talloze variaties
mogelijk. Maar, waar het om gaat is dat er helemaal niets bij toeval gebeurt en alles al lang geleden is
gepland zoals je ook ziet in de verklaring van Harry Nichols.
Dat de volgende stappen nu heel snel zullen gaan, lijkt duidelijk.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10835:beslissende-en-wie-weetlaatste-fase-new-world-order-gaat-in&catid=20:het-complot&Itemid=33

Islam is handig werktuig voor de elite
De islam is een nuttig wapen wat een belangrijk onderdeel zal
vormen binnen de volgende en beslissende stappen richting New
World Order.
Vrijmetselaar Erdogan heeft zijn orders ontvangen en gaat op een
voortvarende manier te werk om het grote plan te laten slagen.
Enkele weken geleden schreven wij het volgende over de rol van de
Turkse president Erdogan:
Teruggaan naar de grote lijnen ontwaart zich het volgende:
De vrijmetselaar Erdogan wordt gebruikt om een soort Hitler rol te spelen in onze moderne tijd. De reden dat
dit alles is gebeurd om de Derde Wereldoorlog straks te kunnen starten.
Steeds meer zal straks blijken dat Erdogen een volkomen losgeslagen dictator is die zijn uiterste best zal
doen om alles en iedereen mee te sleuren in het verderf.
Iets wat lang geleden al is bedacht:
Of Erdogan degene zal zijn die deze Derde Wereldoorlog zal veroorzaken of dat dit zal gebeuren door een
eerste aanval van Rusland die niet langer gaat zitten afwachten totdat de NAVO in de achtertuinen van
Moskou zit, is de vraag.
Erdogan heeft in ieder geval van zijn Zionistische meesters opdracht gekregen om voor zoveel mogelijk
chaos in Europa en ook de rest van de wereld te zorgen.
En dat doet hij met volle overgave want deze rol is Erdogan op het lijf geschreven.
Enkele punten uit het nieuws van de afgelopen dagen:
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdagavond
een sneer uitgedeeld naar de westerse bondgenoten.
Hij neemt het de betreffende regeringen kwalijk dat ze geen
solidariteit hebben getoond na de mislukte staatsgreep. Landen
die zich meer zorgen maken over het lot van de verraders dan
over de democratie in Turkije kunnen geen vrienden zijn.
Erdogan beklaagde zich erover dat uit onder meer de EU
niemand de moeite heeft genomen langs te komen om
medeleven te betuigen met de 237 omgekomen burgers en loyale veiligheidsbewakers. Critici beschuldigde
hij ervan aan de kant van de putschisten te staan
Dit past natuurlijk perfect in het plaatje om de Europese leiders steeds verder in het nauw drijven, iets waar
ook de volgende actie onderdeel van vormt:
Ankara heeft Duitsland opgeroepen op donderdag om alle supporters van Fethulla Gülen die door de Turkse
overheid worden beschuldigd van het uitvoeren van de mislukte staatsgreep, uit te leveren aan Turkije.
Dit is natuurlijk een prachtig mooie zet om Duitsland volledig in de hoek te drijven, zodat Merkel zo moet
kiezen tussen het wederom voldoen aan de wens van Erdogan of riskeren dat hij de sluisdeuren met
vluchtelingen weer wijd open zet.
In mei is hem dat gelukt met de satiremaker Jan Bömermann, toen Merkel de laffe beslissing nam dat deze
man in Duitsland vervolgd mocht worden voor het beledigen van Erdogan.
De afgelopen dagen is het druk geweest rondom luchtmachtbasis Incirlink in Turkije waar de Amerikanen
zijn gelegerd. Meer dan 5.000 demonstranten hielden anti Amerikaanse demonstraties, schreeuwden dood
aan Amerika en eisten een onmiddellijke sluiting van de basis Incirlik.
Het duurde uren en uren voordat de politie eindelijk verscheen en een einde maakt aan de demonstratie bij
deze
NAVO
basis,
waar
bijna
90
tactische
nucleaire
bommen
worden
bewaard.
https://youtu.be/9YqyNTktQqg
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Vervolgens krijgen we dit:
De Turkse president Erdogan heeft in felle bewoordingen uitgehaald naar de Verenigde Staten, omdat dat
land Erdogans aartsvijand Fethullah Gülen niet wil uitleveren. Erdogan en zijn AK-partij zeggen dat de
geestelijke Gülen, die sinds 1999 in Amerika woont, het brein is achter de couppoging van 15 juli. Amerika
wil daarvoor bewijzen zien.
"In plaats van het land te bedanken dat in naam van de democratie de couppoging de kop indrukte, kiezen
jullie de kant van de samenzweerders. De couppleger is bij jullie in het land", zei Erdogan in een toespraak
op het hoofdkwartier van de speciale politie-eenheden in Ankara. Dat gebouw werd tijdens de couppoging
gebombardeerd en beschoten. Er kwamen 47 politiemensen om het leven.
En het gaat maar door, want afgelopen nacht was het weer raak op de vliegbasis Incirlik.
Zo’n 7000 militairen hebben in de nacht van zaterdag op zondag de vliegtuigbasis Incirlik omsingeld. Alle
toegangswegen tot de NAVO-basis waren tijdelijk afgesloten.
Volgens sommige Turkse bronnen zou het om een nieuwe staatsgreep gaan, volgens de Turkse overheid
was het alleen maar een veiligheidscontrole. De basis schijnt inmiddels weer vrijgegeven te zijn.
En omdat het zondag is, kan er nog wel even een schepje bovenop, getuige het volgende bericht:
De Europese Unie moet de visumplicht voor Turken uiterlijk in oktober opheffen, anders blaast Turkije het
vluchtelingenakkoord op. Dat dreigement heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt
Cavusoglu geuit in een interview met het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine.
In een maand tijd is er ontzettend veel gebeurd en die maand begint niet toevallig met het volgende, zoals
wij eerder schreven:
Enkele dagen geleden het volgende bericht:
De Turkse premier Yildirim heeft bevestigd dat de betrekkingen met Israël volledig worden hersteld. Morgen
wordt de overeenkomst getekend.
Gisteren maakte een Israëlische regeringswoordvoerder bekend dat de verhoudingen worden
genormaliseerd. De betrekkingen werden zes jaar geleden bevroren nadat de Israëlische marine tien Turkse
pro-Palestijnse activisten had gedood die met een boot probeerden de Gazastrook te bereiken. Die werd
door Israël geblokkeerd.
In Rome werd over de overeenkomst onderhandeld met de Amerikaanse minister Kerry en de Italiaanse
premier Renzi.
Yildirim heeft nu bekendgemaakt dat de ambassadeurs terugkeren op hun post. De slachtoffers van de
aanval op het Turkse schip krijgen 20 miljoen dollar.
Slechts enkele uren na het bekend worden van deze hernieuwde liefde tussen beide landen valt Erdogan
van zijn geloof en biedt als het ware op zijn knieën zijn excuses aan voor het neerhalen van het Russisch
toestel.
Wie gelooft dat dit op toeval berust, verzekeren wij dat dit niet het geval is.
Erdogan werkt waarschijnlijk aan het plan mee omdat het onderdeel vormt van de stappen naar de New
World Order, maar ook omdat hij hier zijn persoonlijk ego nog wat meer kan opblazen, want zoals wij
schreven zullen zijn Zionistische opdrachtgevers hem een worst hebben voorgehouden.
Ze houden Turkije een zodanige worst voor dat Erdogan zelfs bereid is om zijn welgemeende excuses aan
te bieden aan de Russische president Vladimir Poetin. Wat die worst is geweest, weten we op dit moment
nog niet, maar het zal ongetwijfeld verband houden met de droom van Erdogan over een nieuw Ottomaans
rijk en het “oplossen” van het Koerden-probleem.
Dit alles betekent dat in de mengelmoes die straks West Europa zal bevolken, de Turken de overhand zullen
hebben en uiteraard zal alles en iedereen die de komende wereldrampen overleeft straks of moslim zijn of
dood.
Een bericht van gisteren:
Terwijl kerken in Nederland het steeds moeilijker hebben om hun broek op te houden, timmert de Turkse
staatskerk in ons land stevig aan de weg. De moskeekoepel
Diyanet beschikt in Nederland over honderden panden en breidt
snel uit.
Het gebeurt allemaal onder onze ogen, wij laten het toe en
staan machteloos(?) toe te kijken hoe de lakeien van de elite
voor de nodige chaos gaan zorgen, waarbij straks alles en
iedereen elkaar nog heftiger in de haren gaat vliegen.
Uiteindelijk zullen alle religies worden afgeschaft, maar
voorlopig zal de islam nog jaren worden ingezet als een heel
nuttig werktuig.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10940:islam-is-handig-werktuig-voorde-elite&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Zijn Black Eyed Kids satanische wezens? (video)
Een fenomeen waar nog steeds geen verklaring voor is en wat
toch steeds weer overal opduikt is het raadsel van de kinderen
met de pikzwarte ogen, de Black Eyed Kids (BEK's).
Nu we zijn aanbeland in een periode waarbij de grenzen tussen
dimensies vervagen en de eindtijd schijnt te zijn aangebroken,
begint er meer aandacht te komen voor deze bijzondere
verschijningen.
Voor mensen die nieuw zijn op deze website of die niet weten
waar het over gaat met BEK’s, een klein stukje uit een eerder artikel: Al jarenlang schrijven wij regelmatig
artikelen over het fenomeen Black Eyed Kids (BEK), kinderen met roetzwarte ogen.
Bij ons begon het in de zomer van 2012 met het eerste artikel:
Gewoon lekker thuis op de bank en dan wordt er onverwacht op de deur geklopt. Buiten staan één of twee
armoedig geklede kinderen. Ze vragen of ze binnen mogen komen. De bewoners in de deuropening zijn
eigenlijk alleen een beetje verbaasd, totdat de kinderen hun gezicht opheffen met daarin een paar pikzwarte
ogen. Dit is het spookachtige verhaal van de Kinderen met de Zwarte Ogen, ook BEK genoemd (Black Eyed
Kids). Overal ter wereld worden ze waargenomen, vreemde kinderen met roetzwarte ogen die aan je deur
kloppen en vragen om binnengelaten te worden. Op het moment dat mensen in deze pikzwarte ogen van de
kinderen staren bekruipt hen een heel vreemd gevoel; geen prettig gevoel.
Sinds die tijd zijn de wereldwijde waarnemingen en publiciteit eigenlijk alleen maar toegenomen. Zodanig dat
de verhalen nu zelfs in de mainstream media terecht zijn gekomen.
Zo stond er gisteren een artikel in het AD over een meisje met roetzwarte ogen dat regelmatig wordt
waargenomen in Cannock Chase in het graafschap Staffordshire in Engeland.
Waarschijnlijk is hier zelfs sprake van de oudste waarneming van een BEK want het verhaal in Staffordshire
gaat terug naar het begin van de jaren '80. Toen deden zich de eerste waarnemingen voor van een
ongeveer tienjarig meisje met koolzwarte ogen. Daarna werd het ongeveer 30 jaar lang stil tot enkele
maanden geleden toen hetzelfde meisje opnieuw werd waargenomen.
Ook enkele dagen geleden was het weer raak:
Op zaterdag 13 september liep een echtpaar in een bos in Cannock Chase met hun hond. 'Zodra we het bos
inliepen en de weg niet goed zichtbaar meer was, hoorden we het gegiechel van een klein meisje.' Het stel
keek om zich heen om te kijken waar het geluid vandaan kwam. 'Tot onze verbazing verscheen er uit het
niets een klein kind, niet groter dan 1 meter hoog, voor ons op het pad. We stopten met lopen, nadat we
zagen dat haar ogen geen kleur hadden.' Niet alleen de ogen van het meisje waren opmerkelijk, volgens de
man was ook de lichaamshouding niet menselijk. 'Haar hoofd was gekanteld naar één kant, waardoor het
leek alsof ze was opgehangen.'
De meeste mensen ervaren echter BEK’s als kinderen die aan de
deur kloppen en met een smoesje vragen om binnen gelaten te
mogen worden. Zelfs wanneer mensen op het punt staan om toe te
geven, doen ze dat toch op het laatste moment niet omdat ze
doodsbang worden wanneer ze in die donkere pikzwarte ogen kijken.
Ook in ons land komt dit verschijnsel voor en het begint er meer en
meer op te lijken dat het hier wezens betreft die afkomstig zijn uit een
andere dimensie. Volgens de christelijke onderzoeker L.A. Marzuli
die zich al lange tijd bezighoudt met het verschijnsel van Black Eyed
Kids hebben we hier te maken met een soort satanische entiteiten die inderdaad afkomstig zijn uit een
andere dimensie. Hij brengt het verschijnen van dit soort kinderen die geen kinderen zijn volgens hem,
eveneens in verband met de eindtijd waarin wij als mensheid ons schijnen te bevinden.
Volgens sommigen zijn deze kinderen het resultaat van een “broedprogramma” tussen de Nephilim, de
gevallen engelen, en menselijke vrouwen. Het resultaat is dan een soort hybride met een menselijk lichaam
waardoor er geen onderscheid is te maken met andere mensen, behalve wanneer ze ervoor kiezen om je
een glimp te gunnen in hun pikzwarte ogen. Klaarblijkelijk kunnen ze telepathisch met elkaar communiceren
en zijn ze in staat om gedachten en emoties van mensen “te lezen”. Ook zijn er verhalen dat ze in een
andere vorm kunnen veranderen en zelfs onzichtbaar worden.
Zij die in deze hybride theorie geloven, zeggen dat je ze in alle lagen van de maatschappij tegenkomt. Dat
ze zich tussen gewone mensen verbergen en de satanische agenda dienen. Het plan is dan om in deze
eindtijd zoveel mogelijk zielen richting satan te leiden. En dat, wanneer je een dergelijke Black Eyed Kid
tegenkomt, je goed moet uitkijken, want ze hebben het op je ziel begrepen. https://youtu.be/WTsHWAiW844
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10922:zijn-black-eyed-kidssatanische-wezens&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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De reden waarom Christine Lagarde voor de rechter moet verschijnen
Er spelen een aantal merkwaardige zaken rondom het Internationaal
Monetair Fonds, waarvan de leiding op dit moment in handen is van de
Franse Christine Lagarde.
Waar normaal gesproken de elite onaantastbaar is, komt nu ineens het
bericht dat Christine Lagarde in Frankrijk voor de rechter moet verschijnen.
Het idee, de gedachte, dat er een justitie bestaat die voor iedereen gelijk is,
is de grootst mogelijke onzin die ooit is verkocht.
De elite bepaalt zelf of er wel of niet iemand voor de rechtbank komt en wanneer dat het geval is met één
van hen, dan hebben ze meestal een goede reden.
Vorige week verscheen het volgende bericht in de pers:
Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds moet terechtstaan voor haar aandeel in
betalingen aan de zakenman Bernard Tapie in 2008. Dat heeft de hoogste Franse beroepsrechter vrijdag
bepaald.
Lagarde had beroep aangetekend tegen de beslissing van een rechter in december dat zij terecht moest
staan voor haar rol in de betaling van 400 miljoen euro aan Tapie toen zij minister van Financiën was.
Dat is een teken dat er iets niet in de haak is met het optreden van Christine Lagarde. De machten achter de
schermen hebben besloten dat Christine aangepakt dient te worden, alleen is de reden op dat moment niet
erg duidelijk.
Wat zou zij gedaan kunnen hebben, waardoor ze zich de woede van haar superieuren op de hals heeft
gehaald?
Gisteren verscheen er een ander bericht, waaruit misschien wat meer duidelijk wordt:
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) erkent fouten te hebben gemaakt in de aanpak van de Griekse
crisis.
Zo vindt het fonds dat het nooit akkoord mogen gaan met de eerste twee reddingsoperaties in Griekenland,
zonder van de eurolanden te eisen dat er werd afgeschreven op de schulden. Bij de huidige derde financiële
injectie is dat wel het geval.
De kritiek staat in een donderdagnacht gepubliceerd rapport van het Internal Evaluation Office (IEO) van het
IMF. Het rapport heeft vooral betrekking op de derde financiële hulpactie aan Griekenland, die vorig jaar
werd opgestart en tot 2018 loopt.
Het IMF besluit in het najaar of het wil deelnemen. Een aantal landen, waaronder Duitsland, dreigen de
geldkraan dicht te draaien als het IMF niet meedoet.
De eerdere reddingsacties zouden chaotisch zijn verlopen, "improvisatie" was aan de orde van de dag. Het
IMF zou daarbij geen goede analyse hebben gemaakt van de risico’s evenals het besmettingsgevaar voor
de rest van Europa.
Het IEO vindt ook dat er te weinig is gedaan om de schuld van Griekenland op een houdbaar niveau te
houden. In plaats daarvan werden leningen verstrekt, belastingen verhoogd en hervormingen geëist, aldus
de onderzoekers.
IMF-medewerkers zelf zeggen dat de ze politieke weerstand in Griekenland hebben onderschat. IMF-baas
Christine Lagarde noemt de Griekse hulpactie "te ambitieus", maar zegt ook dat de onderzoekers te weinig
rekening houden met de politieke spanningen.
Waar Merkel in samenwerking met de bankiers druk doende is om ook de laatste Griekse bezittingen weg te
halen, blijft Lagarde maar steeds lastig doen door schuld te willen wegstrepen.
Een tweede punt waarop Lagarde de gevestigde orde in de wielen rijdt is dat zij er namens het IMF voor pleit
dat er gerust overheidssteun mag worden gebruikt.
In een eerder deze maand uitgebracht rapport waarschuwt het IMF dat het heel goed mogelijk is dat de
problemen van de Italiaanse banken zullen overslaan naar de rest van Europa. En dat om dit gevaar te
beteugelen best kan worden afgeweken van het door de EU ingevoerde bail-in plan waarbij overheden geen
geld meer beschikbaar mogen stellen om banken te redden.
Het wegstrepen van een deel van de Griekse schuld en het toestaan dat de Italiaanse overheid de banken in
haar land met overheidssteun mag redden, zijn beide dingen die regelrecht tegen Merkel, Dijsselbloem en
alle (centrale) bankiers in gaan.
Christine Lagarde stelt een aantal zaken voor waarbij de bevolking voordeel zou hebben en dat is nu
eenmaal iets dat de elite nu eenmaal niet kan toestaan.
En dus? Moet Christine binnenkort bloeden voor haar misdaden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10939:de-reden-waarom-christinelagarde-voor-de-rechter-moet-verschijnen&catid=15:financieel&Itemid=28
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Banken als de dood voor een bankrun
Heel voorzichtig, met zo min mogelijk ruchtbaarheid, beginnen de
eerste mensen nu brieven te krijgen van hun bank over negatieve
rente.
In artikelen die her en der verschijnen, kan men tegelijkertijd niet
genoeg nadruk leggen op het feit dat je geld thuis echt niet veilig is.
Alhoewel alle banken in de achtergrond al bezig zijn met het
aanpassen van hun systemen zodat ze straks ook kunnen werken met
negatieve rente, is voor zover ons bekend, ABN Amro de eerste bank
die daadwerkelijk brieven heeft verstuurd naar zakelijke klanten waarin hen het volgende wordt meegedeeld:
‘Geachte klant, wij gaan onze algemene voorwaarden aanpassen zodat het mogelijk wordt dat u rente aan
ons moet betalen op uw banktegoeden. Dat is nú niet aan de orde, maar mochten we ons op termijn
genoodzaakt zien dat wel te doen, dan is het contractueel alvast geregeld. De voorwaarden staan het nu niet
toe.’
We wisten dat het zou komen, maar wanneer het dan toch
werkelijkheid wordt, is het alsnog schrikken.
De centrale bankiers die namens hun duistere meesters de
wereld volledig manipuleren willen zo snel mogelijk alle nog
resterende privé vermogen weghalen bij de burgers.
Wanneer iemand beschikt over eigen vermogen, dan is hij
of zij uiteraard veel minder of helemaal niet afhankelijk van
een overheid en daarom heel moeilijk onder controle te
houden.
Iemand die niets heeft en in de niet al te verre toekomst zijn
“basisinkomen” door de overheid krijgt gestort op een
onderhuids geïmplanteerde chip, is een heel gewillige slaaf.
Niet alleen is het plan van de centrale banken om alle
vermogen van burgers in handen te krijgen, ook alle grote
ondernemingen en banken zijn in de niet al te verre
toekomst
hun
eigendom,
dankzij
hun
stimuleringsmaatregelen die in feite niets anders zijn dan
het overnemen van het complete bedrijfsleven.
Als er iets is waar centrale bankiers van wakker liggen, dan
is dat van mensen die spaargeld hebben. Dus, hoe zorg je
dat deze mensen zo snel mogelijk hun zuurverdiende appeltjes voor de dorst kwijtraken.
Je gaat ze opjutten om toch maar vooral dingen te kopen die ze in het geheel niet nodig hebben. En om daar
bij te helpen, hebben ze de Bilderbergjes:
Nederland moet zijn spaargeld uitgeven, zeggen premier Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom. Als
iedereen nieuwe auto's, badkuipen of huizen koopt, is de crisis zo voorbij.
En volgens de handboeken van de centrale bankiers werkt er niets beter voor de mensen om ze te dwingen
hun geld uit te geven, dan het invoeren van negatieve rente.
Echter, zoals ze in Japan tot hun grote verbazing ondervonden, werkt dit in de praktijk toch anders, want
daar ging men massaal over tot het kopen van kluisjes en zaken zoals goud en zilver.
Dat is ook één van de redenen dat ze nu versneld bezig zijn met het uitbannen van contant geld, want
wanneer mensen niet langer hun geld in fysieke vorm kunnen opnemen en bewaren, dan zullen ze wel
worden gedwongen om het uit te geven, aangezien het anders gestaag minder wordt omdat banken steeds
hogere negatieve rente in rekening zullen brengen.
De vraag is natuurlijk wat hier tegen te doen is?
Het meest effectieve is om de aanwezige centrale bankiers met pek en veren het land uit te schoppen, ze
nooit meer binnen te laten, uit de Europese Unie te stappen en onze eigen overheid gewoon de Gulden te
laten uitgeven en dan de waarde van die munt weer te koppelen aan goud.
Dat is op dit moment een illusie omdat de wereld, en dus ook wij, gevangen zitten in de klauwen van de
bankiers. We kunnen geen kant op, want zo goed als alle politici zitten in het systeem. Een deel omdat ze
gekocht zijn, een deel omdat ze worden gechanteerd en een deel dat werkelijk zo dom is dat ze geloven in
sprookjes.
Dus, is het aan burgers zelf om iets te bedenken. Er zijn uiteraard al allerlei alternatieven waar aan gewerkt
wordt zoals crypto currencies en lokale munteenheden.
De volgende brief ontvingen wij van een lezeres (dank!):
Ik kreeg gisteren een brief van de ABN AMRO waarin ze aankondigde dat ze per 1 oktober as negatieve
rente over zakelijke rekeningen gingen rekenen. Ik ben zwaar principieel en vind het belachelijk dat men het
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zover heeft laten komen dat de banken hiervoor in de gelegenheid zijn. Waarom heeft niet iedereen zijn geld
van de bank gehaald toen de DSB bank failliet ging en zijn klanten hiervoor op konden draaien. Veel
mensen zijn hun geld verloren maar nog steeds dacht niemand: ik neem de controle terug over mijn eigen
geld en haal alles van de bank. Ja ik weet het... hoe moet je dan je rekeningen betalen? Nou als iedereen
het zou doen dan zou het contant geld en de postkantoren uiteindelijk weer terugkomen. Althans dat is mijn
mening.
Maar nu is het dus toch zover gekomen met al die slapende schapenkoppen en kunnen wij hiervoor
opdraaien. Mijn plan was om alles van de rekening te halen en zodra ik een rekening moet betalen ga ik dat
zelf wel bij de bank storten. Maar uiteraard hebben ze dat al ingecalculeerd en kost het mij geld om af te
halen en ook weer om te storten dus zo krijgen ze toch weer hun geld. Zo gemeen.
Mijn vraag aan jullie is of het bij jullie bekend is of er mensen bezig zijn met een initiatief om hiervoor een
plan te bedenken? Er zijn namelijk altijd weer creatieve geesten die oplossingen vinden en ik zou heel graag
in contact komen met deze mensen. Of misschien verschijnt er binnenkort een artikel bij jullie hierover met
tips om dit te omzeilen. Of in ieder geval IETS! We moeten dit niet allemaal laten gebeuren en als iedereen
er zo over zou denken dan komen we tenminste ergens.
Bij deze dan ook een oproep aan alle creatieve geesten onder de bevolking om met een werkbaar plan te
komen, waarbij de banken zo veel mogelijk volledig buitenspel gehouden kunnen worden.
Alles wat buiten de banken om gedaan kan worden, heeft bovendien nog het grote voordeel dat die
wijsneuzen in Den Haag niet iedere stap die je doet kunnen volgen.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als de bevolking erin zou slagen om een soort eigen eerlijke economie op te
zetten, pal onder de neus van de centrale bankiers en hun knechten in Den Haag.
Wat ook van belang is om te weten dat het opnieuw behoorlijk rommelt in het Europese bankwezen. Italië
heeft al laten weten zeker 50 miljard euro nodig te hebben voor een bailout van haar banken, gisteren is
daar Portugal bijgekomen waar ook wederom banken moeten worden gered en de beruchte Deutsche Bank
heeft een beroerd tweede kwartaal achter de rug.
En met de nieuwe Europese bail-in regels zoals die vanaf januari van kracht zijn, iets wat er met grote
snelheid doorheen is geramd, moet je je afvragen in hoeverre een bank tegenwoordig nog de beste plek is
om je geld te bewaren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10932:banken-als-de-dood-voor-eenbankrun&catid=15:financieel&Itemid=28

“Belazerd”: Vrijwilligers stoppen vanwege torenhoge directiesalarissen goede doelen
in: Binnenland Robin de Boer 1 augustus 2016
Door de torenhoge salarissen van directeuren van goede
doelen hebben sommige vrijwilligers besloten zich niet
langer in te zetten. Onlangs werd bekend dat een aantal
directeurs van goede doelen meer verdient dan een minister.
Adriana Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuurfonds staat
met 157.879 euro hoog op de salarislijst van directeuren.
Ook de bazen van het Oranje Fonds, KNGF Geleidehonden
en KWF Kankerbestrijding scoren hoog.
Gehalveerd
Arend Heilbron (60) voelde zich naar eigen zeggen belazerd toen hij erachter kwam wat zij verdienen. Hij zet
zich in voor de doppenactie van KNGF Geleidehonden.
Heilbron is het KNGF dankbaar voor zijn blindengeleidehond, maar het hoge salaris van de directeur van de
organisatie zit hem dwars. Ellen Greve staat voor 131.500 euro op de loonlijst en ze ontving daarnaast een
bonus van 18.500 euro. Daarmee verdient ze nog meer dan een minister.
In een e-mail erkent het KNGF fout te zitten. Het salaris zal omlaag gaan en Greve schenkt haar bonus aan
een goed doel, klinkt het. Heilbron stopt met de doppenactie als het salaris van de directeur niet op z’n minst
wordt gehalveerd.
Vreemde dingen
Ook Miranda Roodenburg (39) deed mee aan de doppenactie, maar trekt zich nu definitief terug. “Het geld
komt niet alleen bij hulphonden terecht, maar ook bij het management en daar sta ik niet achter,” zegt ze.
Petra Toetenel zegt door te gaan voor de mensen die een hond nodig hebben. “Al gebeuren er aan de top
bij het KNGF vreemde dingen,” zegt ze.
[AD]
http://www.ninefornews.nl/belazerd-vrijwilligers-stoppen-vanwege-torenhoge-directiesalarissen-goede-doelen/
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Duitse politicus: “NAVO schoot Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht in Syrië”
in: Buitenland Robin de Boer 31 juli 2016
De NAVO was betrokken bij het neerhalen van de Russische
Soe-24-bommenwerper in Syrië in november vorig jaar. Dat zegt
de Duitse oud-politicus en oud-vicevoorzitter van de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa Willy Wimmer tegen
Sputnik Deutschland.
Op 24 november 2015 haalden Turkse straaljagers een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht dat op dat
moment bezig was met het bestoken van doelstellingen van terreurgroep IS in Syrië. De twee piloten
gebruikten de schietstoel, maar één van hen werd gedood door militanten.
Willy Wimmer (Sputnik)
Het incident zorgde ervoor dat de betrekkingen tussen Turkije en Rusland
verslechterden. Turkije zou hebben besloten het vliegtuig neer te halen,
maar volgens Wimmer waren de NAVO en Saoedi-Arabië betrokken bij
het incident.
Politieke belangen
“Uit mijn informatie blijkt dat Amerikaanse en Saoedische Awacsvliegtuigen erbij betrokken waren,” zei Wimmer. “Een Russische Soe-24bommenwerper schiet je niet zomaar uit de lucht. Je moet ze eerst in het
vizier krijgen en dat lukt je alleen met Awacs-vliegtuigen.”
De twee Awacs-vliegtuigen die betrokken waren bij het incident stegen op vanaf een NAVO-basis op Cyprus
en een vliegbasis in Saoedi-Arabië, aldus Wimmer. “Wat hier is gebeurd druist in tegen de internationale
regels. Ze hebben het Russische vliegtuig neergehaald omdat ze dat wilden.”
Awacs-vliegtuig (Reuters)
Het achterliggende doel was volgens de oud-CDU-politicus het
beschadigen van de diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en
Turkije. “Als iemand de internationale regels overtreedt, kun je aannemen
dat daar politieke belangen mee gemoeid zijn,” zei hij. “Dit ging over het
beschadigen van de relaties tussen Turkije en Rusland, die indertijd erg
goed waren.”
Pijplijn
“Afgelopen jaar werd de aanleg van de Zuidstroom-pijplijn, die van
Rusland naar de EU zou gaan lopen, gestaakt vanwege Amerikaanse druk,” aldus Wimmer. “Enkele weken
later kwamen Rusland en Turkije met een alternatief: TurkStream, een pijplijn door de Zwarte Zee die de
twee landen verbindt. Dat stond natuurlijk haaks op het Amerikaanse sanctiebeleid tegen Rusland.”
Nu Rusland en Turkije hun bevroren relaties geleidelijk willen ontdooien, staat TurkStream bovenaan de
agenda. Eind vorige maand bood Turkije zijn excuses aan voor het neerhalen van het Russische
gevechtsvliegtuig. De Turkse president Erdogan zei dat Turkije ‘nooit de intentie had om een Russisch
vliegtuig doelbewust neer te halen’. Ook condoleerde hij de familie van de gestorven piloot.
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/duitse-politicus-navo-schoot-russisch-gevechtsvliegtuig-uit-de-lucht-in-syrie/
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“Turkse couppoging gefinancierd door CIA via bank in Nigeria”
in: Buitenland Robin de Boer 29 juli 2016
De mislukte couppoging in Turkije is gefinancierd door de CIA
en geregisseerd door een gepensioneerde Amerikaanse
generaal door gebruik te maken van een cel in Afghanistan, zo
meldde een Turkse krant. CIA-agenten gebruikten een hotel op
een eiland voor de kust van Istanboel als zenuwcentrum voor de operatie, aldus een andere krant. “De CIA
werkte die nacht in dit hotel,” schreef de krant Sabah over het Splendid Hotel op Büyükada. De krant voegde
toe dat op de dag van de couppoging 17 mensen, voornamelijk buitenlanders, waren ingecheckt in het hotel,
dat tijdens de bezetting van Istanboel in 1919 werd gebruikt als hoofdkwartier voor het Britse leger.
Nigeria
“Deze man regisseerde de coup,” kopte de krant Yeni Safak. Eronder stond een foto van de gepensioneerde
generaal John F. Campbell, de laatste commandant van de NAVO-troepen in Afghanistan en 34e
vicestafchef van het Amerikaanse leger.
Volgens de krant is de mislukte staatsgreep gefinancierd door de CIA middels de United Bank for Africa
(UBA) in Nigeria en maakten de twee Turkse generaals die in Afghanistan waren gestationeerd onderdeel uit
van de coupplegers. De UBA ontkende betrokken te zijn geweest bij de staatsgreep. Washington noemt
uitspraken over Amerikaanse betrokkenheid ‘absurd’. Erdogan zei na de couppoging dat geestelijke
Fethullah Gülen, die in de VS woont, erachter zit.
Toneelstuk
Hij beschuldigt Gülen ervan een ‘parallelle structuur’ op te bouwen in Turkije in een poging hem omver te
werpen. Uit een recente peiling blijkt dat twee derde van de Turken gelooft dat Gülen achter de coup zit,
terwijl slechts 3,8 procent de VS de schuld geeft. Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid Süleyman Soylu
zei een dag na de couppoging dat het duidelijk was dat ‘Amerika erachter zit’.
“Ik weet dat de VS erbij betrokken was. Ik weet dat dit een toneelstuk is dat is opgevoerd door de VS, Israël
en Groot-Brittannië,” zei Ahmet Demirci buiten het paleis van Erdogan. “Fethullah Gülen is hun pion.”
Onze jongens
Volgens veel Turken is er genoeg bewijs dat de VS ook achter de coup in 1980 zat. Ze verwijzen naar
rapporten waarin staat dat het CIA-afdelingshoofd in Ankara zei dat ‘onze jongens erachter zitten’.
De coup in 1960 in Turkije is nog altijd met veel mysteries omgeven. In dat jaar werd premier Bayar afgezet
door een door Amerika getrainde officier.
[Reuters]
http://www.ninefornews.nl/turkse-couppoging-gefinancierd-door-cia-en-geregisseerd-door-amerikaansegeneraal/

IS dreigt met de atoombom. Er is reden genoeg dat serieus te nemen
Door Gerard Driehuis – zaterdag 30 juli 2016
Ze dreigen er openlijk mee: de aanslag der aanslagen. In Dabiq,
de mooi gemaakte glossy van Islamitische Staat, schrijft de
Britste gijzelaar/bekeerling John Cantille over “een perfecte
storm”, een “aanslag die alle eerdere aanslagen doet verbleken”
op de Verenigde Staten, “something big, something that would
make any past operation look like a squirrel shoot, and the more
groups that pledge allegiance the more possible it becomes to
pull off something truly epic”.
Dat IS uranium heeft staat vast. Of IS ook verrijkt uranium heeft staat minder vast, maar is mogelijk. Als dat
zo is ligt een ‘vuile bom’ direct binnen handbereik. Tijdens de chaos die Amerikanen en Engelsen
veroorzaakten met hun inval in Irak is hoogwaardig nucleair materiaal verdwenen. Dat kan bij IS zijn.
Een vuile bom is een wapen dat zijn vermogen om te doden en te verwonden ontleent aan ioniserende
straling maar zonder gebruik te maken van explosieve kernreacties, zoals in een “echt” kernwapen. De
constructie kan veel eenvoudiger zijn dan bij een kernwapen, en de benodigde materialen zijn eenvoudiger
te verkrijgen. De reikwijdte van zo’n bom is beperkt, de paniek die ze veroorzaakt is dat niet.
We kunnen ervan op aan dat de kennis die nodig is om zo’n vuile bom te maken aanwezig is bij IS.
Een echte atoombom is een groter werk. Maar IS heeft vertakkingen in Pakistan, waar de kennis en
materialen voor een bom aanwezig zijn.
In mei waarschuwde Barack Obama al voor de mogelijkheid dat IS een atoomwapen heeft of krijgt.”En deze
gekken zullen als dat zo is zoveel mensen doden als ze kunnen’.
https://fenixx.org/2016/07/30/is-dreigt-met-de-atoombom-er-is-reden-genoeg-dat-serieus-te-nemen/
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De islamitische handel in blanke slaven
De islamitische handel in blanke slaven was eeuwenlang een
zeer omvangrijk en lucratieve bezigheid van de moslims. Zo was
bijvoorbeeld het stadje Salé in Marokko een piratennest waar
blanke slaven naartoe werden gebracht en verhandeld, nadat ze
uit geheel Europa waren ontvoerd, tot aan IJsland toe.
De Nederlandse regering vond het probleem zo groot worden
dat ze na enkele schermutselingen op zee met de
piratenregering probeerde tot een bestand te komen. Er
kwamen vervolgens drie bestanden. De eerste 1651 daarna in
1655 en vervolgens nog één in 1659. Nederland moest volgens deze afspraken 10% belasting betalen op
haar handelswaar als zij in de buurt van Spanje of Marokko wilde varen en de moslims zouden de
Nederlandse schepen met rust laten. Toch weerhielden ook deze bestanden de moslims niet van hun
slavenhandel. De handel in blanke slaven werd uiteindelijk zo groot dat Marokko er zelfs een speciaal stuk
land voor inrichten om al haar slaven te kunnen huisvesten. Het was een dor stuk land, de Kasba genoemd.
Het is reeds een deel van Rabat, maar nog altijd zijn de mensen in dit deel van Rabat bleker van kleur en
hebben sommige mensen er blauwe ogen.
De slavenhandel vanuit Marokko en andere islamitische landen bleef Europa nog eeuwenlang teisteren. Pas
nadat de Verenigde Staten onafhankelijk werden kregen de slavendrijvers het moeilijker. De eerste
buitenlandse vijand van de VS was Tripoli (Libië bestond nog niet in haar huidige vorm). In Libië werd
massaal in blanke slaven gehandeld. De Amerikanen waren onthuts door zoveel wreedheid en barbarisme
en de New Yorkse zeeman William Ray schreef na zijn ontsnapping een bestseller van zijn gevangenschap
onder de moslims met de titel "The Horrors of Slavery" in 1808 en mede dat deed de publieke opinie
kantelen en deed de Amerikanen besluiten om de handel in blanke Europeanen te stoppen. Dit lukte
uiteindelijk en Europa werd eindelijk bevrijd van het al eeuwen durende slavenjuk.
Nooit heeft een islamitisch land haar excuses aangeboden voor deze historische wandaden of enige
compensatie betaald. Sterker nog in ons onderwijs wordt hier op geen enkele manier aandacht aan
geschonken. Zodoende weten onze kinderen er niets en horen en lezen zij slechts over zwarte slaven die de
Nederlanders vervoerde nadat ze ze van de moslims hadden gekocht.
KM

Rothschild wil de macht van Europese vorstenhuizen herstellen
Terug naar situatie van vóór de Eerste Wereldoorlog
Het uiteindelijke plan van de Rothschild familie, de schatrijke
bankiersfamilie die alle centrale banken van de wereld, alsmede het recht
om ongelimiteerd geld te creëren in privébezit heeft, is om de geschiedenis
terug te draaien naar de tijd van vóór de Eerste Wereldoorlog, door het
herstel van de Duitse, de Oostenrijks-Hongaarse en Russische
monarchieën
Het plan dat zich nu ontvouwt in Europa stevent rechtstreeks af op een
burgeroorlog tegen een ‘moslim vijand‘ Dit is de reden waarom we
dagelijks geconfronteerd worden met zogenaamde ‘terroristen’ aanvallen die haast in alle gevallen
uitgevoerd worden door ‘lone wolves’ die tijdens de aanslagen gedood worden. Op deze wijze hoeven er
geen openbare processen plaats te vinden waarvan de aan het licht komende feiten de publieke opinie
ongewenst zouden kunnen beïnvloeden. In ieder geval zeggen de bronnen dat na een zomer van steeds
ernstiger terreuranslagen, door de Europese centrale bank de geldautomaten zullen worden stilgelegd,
eventueel in augustus of september.
Het is op dit punt dat de koninklijke families zich zullen presenteren als “redders in nood” en bieden de
bevolking met enorme hoeveelheden fiatgeld “veiligheid”, in ruil voor
het herstel van hun monarchieën.
Karl Habsburg
De herstelde monarchieën zullen worden geleid door een Duitse keizer
die vier koningen onder hem zal benoemen. De kandidaat voor Keizer
zal waarschijnlijk komen uit, zowel de Habsburgse, of Hohenzollern
koninklijke families. Dat betekent dat Karl Habsburg, of de
Hohenzollern Prins Georg Friedrich van Pruisen hiervoor in
aanmerking komt. Een andere kandidaat die ze noemen is Ferdinand
Zvonimir Habsburg-Lothringen.
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De Tsaar van Rusland zal hoogst waarschijnlijk prins Michael van Kent zijn omdat hij van alle royalty’s het
meeste Romanov bloed door zijn aderen heeft stromen.
Dit sluit goed aan bij wat Russische bronnen ons al lang hebben verteld, en dat is dat Vladimir Poetin aan de
macht werd geholpen door een fractie binnen de KGB die loyaal zou zijn gebleven aan de Russische
koninklijke familie.
Deze actie in combinatie met de ‘staatsgreep’ van de Turkse president Erdogan om het Turks Ottomaans
Rijk te herstellen zou, indien succesvol, het herstel van de Duitse, de Oostenrijks-Hongaarse en Turkse
rijken betekenen. In wezen om Europa en het Midden-Oosten terug te brengen naar de situatie zoals die
was vóór de Eerste Wereldoorlog.
In deze context bezien betekent de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dat de Britse
koninklijke familie niet onder het bewind van de gerestaureerde monarchieën van Europa zal vallen.
De vraag is natuurlijk: “Zullen de Europese volken passief instemmen met de terrorisering en chantage van
deze bloedlijnen in hun poging om de macht weer terug te krijgen?”
Het staat in ieder geval buiten kijf dat Rothschild als opperhoofd van de centrale banken de macht maar óók
de mentaliteit heeft om de geldautomaten in Europa buiten werking te stellen, en dat door het sluiten van de
loketten de mensen ook dáár niet meer terecht kunnen.
Of dit allemaal uitkomt? We zullen het zien in augustus/september.
Bron: Kauilapele’s Blog
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/07/rothschild-wil-monarchieen-herstellen/

“Profetie wordt vervuld”: Komt de Dode Zee tot leven?
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 2 augustus 2016
Door het hoge zoutgehalte is er geen leven mogelijk in de Dode
Zee. Dat denken wetenschappers althans. Uit onderzoek blijkt
dat er leven is op de bodem van de zee. Er is nu ook leven gevonden aan de kust van de Dode Zee.
Samantha Siegel uit Jeruzalem stuitte tijdens een natuurtocht tot haar verbazing op zoetwaterplekken met
vissen in de Dode Zee.
Samantha Siegel (Facebook)
Het gebied rond de Dode Zee zag er vroeger volgens de Bijbel heel anders uit:
Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat
Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even
waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. – Genesis 13:10
Overvloed
Er bestaan ook voorspellingen dat water ten oosten van Jeruzalem in de Dode Zee zal
stromen en de zoute wateren zal vullen met vis:
Hij zei tegen mij: Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar benden de
Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het
water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt
komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het
water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. – Ezechiël 47:8-9
Zinkgaten
Het waterpeil van de Dode Zee daalt met ongeveer een meter per jaar. De stranden aan de Israëlische kant
krijgen steeds vaker te maken met zogenoemde zinkgaten. Siegel ontdekte dat veel van deze gaten gevuld
zijn met zoet water en vissen.
In onderstaande video laat ze vissen zien die zwemmen aan de kust van de Dode Zee. Ze neemt ook een
duik in een meertje dat wordt omringd door planten.
Zoet water
In 2011 stuurden onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev duikers naar de bodem van de
Dode Zee. Door het hoge zoutgehalte weigerde normale apparatuur dienst. De onderzoekers ontdekten
enorme kraters op de zeebodem waar zoet water uit stroomde. De wanden van de kraters bleken te zijn
bedekt met micro-organismen.
“Dit is een belangrijke ontdekking en eigenlijk is er niemand die erover praat,” aldus Siegel.
https://youtu.be/x5A3GkuRaMI
[Breaking Israel News]
http://www.ninefornews.nl/profetie-wordt-vervuld-komt-de-dode-zee-tot-leven/
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O jee! EenVandaag duikt in de wereld van de complottheorieën
in: Het Complot Robin de Boer 1 augustus 2016
Dinsdag lanceert EenVandaag het multimediale project
‘Complot or Not?’ Met behulp van experts analyseert het
programma bewezen en onbewezen complotten. Zit de
Amerikaanse geheime dienst achter de 9/11-aanslagen? Is aids
een uitvinding van de overheid? En zit de JSF-lobby achter de
moord op Pim Fortuyn?
Introductie
Op dinsdag 2 augustus wordt de kijker geïntroduceerd in de wereld van complotten. De populariteit van
complottheorieën neemt toe en waarom? Hoeveel invloed hebben ze en wat zegt dat over onze
samenleving? Aan het woord komen onder meer socioloog Jelle van Buuren en psycholoog Jan Willem van
Prooijen.
Van Prooijen zei onlangs nog in het AD dat de verspreiding van complottheorieën samenhangt met lager
zelfvertrouwen en een lage status, maar dat sommige theorieën door een groot deel van de bevolking
worden aangehangen. “Complotdenkers zijn geen gekken. Daarvoor zijn het er te veel.”
Hij zei verder dat complotdenkers vaak of extreemlinks of extreemrechts zijn. “En wat je denkt, stuurt nu
eenmaal je gedrag,” zei hij. “Het kan kwaad in de zaken die een keuze sturen, in de persoonlijke gezondheid
bijvoorbeeld. Als jij denkt dat de farmaceutische industrie knoeit met vaccinaties, dan laat je je niet
vaccineren. Maar het ondermijnt ook het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie.” De eerste
aflevering begint gelijk goed. Complotdenkers zullen dus waarschijnlijk worden weggezet als mensen met
een laag zelfvertrouwen, een lage status en die extreemlinks of extreemrechts en anti-vaxxer zijn.
Het zijn nogal boute uitspraken die de heer Van Prooijen doet. Complotdenken is meer wijdverspreid dan hij
denkt. Uit een recente peiling blijkt dat meer dan de helft van de Britten niet in de maanlandingen gelooft.
Daarnaast gelooft nog steeds een meerderheid van de Amerikanen dat de moord op president John F.
Kennedy een complot was. Om maar even een paar voorbeelden te noemen.
Is het ondermijnen van het vertrouwen in de rechtsstaat en democratie zo slecht? Twee Amerikaanse
politicologen hebben in 2014 aangetoond dat de Verenigde Staten zijn veranderd van een democratie in een
oligarchie. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter voegde daar onlangs aan toe dat democratie dood
is en dat Amerika is veranderd in een oligarchie:
Jelle van Buuren van het International Centre for Terrorism and Counter Terrorism zei pas geleden nog in
EenVandaag: “Het is jammer dat de kritische houding die complotdenkers hebben ten opzichte van officiële
bronnen zo vaak ontbreekt als het gaat om de betrouwbaarheid van hun eigen bronnen.”
Dan weten we eigenlijk al welke kant het op zal gaan in de reeks ‘Complot or Not?’ Officiële bronnen voor
complotten zijn er genoeg, als je maar diep genoeg graaft. Een wetenschapper van de Universiteit van
Ottawa concludeerde na zijn onderzoek dat Oekraïense scherpschutters op het Maidanplein bewust op
eigen mensen hebben geschoten om een internationaal conflict uit te lokken.
Twee economen hebben onderzoek gedaan naar 28 generaties Britten en kwamen tot de ontdekking dat de
rijkste 1 procent, de elite, al tenminste 800 jaar aan de macht is. Wetenschappers hebben ook krachtig
bewijs geleverd dat de meeste oorlogen draaien om olie. En zo kunnen
we nog wel even doorgaan.
Aanslagen van 9/11 (AFP)
Zouden de complotten over de aanslagen van 9/11 een kern van
waarheid kunnen bevatten? Complotdenkers suggereren dat een kleine
groep, met controle over de geheime diensten, achter de aanslagen
zitten. Zij zouden een excuus zoeken om hun defensie- en
oliebelangen in het Midden-Oosten veilig te stellen. Experts in deze
aflevering zijn onder meer Amerika-kenner Willem Post, hoogleraar
Holocaust-studies Johannes Houwink Ten Cate en directeur Nationaal
Monument Kamp Vught Jeroen van den Eijnde. Zullen de experts het
tijdens deze uitzending misschien gaan hebben over de studie die laat zien dat de meeste oorlogen om olie
draaien? Hoogstwaarschijnlijk niet. De wetenschappers die de studie hebben gepubliceerd stellen dat
landen zich meestal in een conflict mengen om toegang te krijgen tot olievoorraden. Om deze reden hebben
de Verenigde Staten belang bij de strijd tegen IS in het noorden van Irak, zeggen ze.
Aids en syfilis
In de derde uitzending wordt met epidemioloog Roel Coutinho en viroloog Ab Osterhaus gekeken naar de
complotten over aids en syfilis. Er worden op internet theorieën verspreid die zeggen dat aids in een
laboratorium is ontwikkeld en verspreid door de Amerikaanse overheid. Bewezen is dat onderzoekers
patiënten in de jaren zeventig aan syfilis hebben laten lijden, terwijl er al medicijnen voorhanden waren.
Roel Coutinho kennen we nog als RIVM-topman die huisarts Hans van der Linde voor de rechter liet slepen
vanwege belangenverstrengeling en kritiek op de griepprik. Volgens Van der Linde heeft de griepprik geen

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 4 3

nut en had Coutinho zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling omdat hij als deeltijdhoogleraar
samenwerkte met farmaceutische bedrijven. De huisarts won de rechtszaak.
Oud-lid van de Gezondheidsraad Osterhaus bleek aandelen te hebben in een bedrijf dat een vaccin
ontwikkelde tegen Mexicaanse griep op het moment dat hij regeringsadviseur was over diezelfde
Mexicaanse griep. Osterhaus had een belang van ruim negen procent in het bedrijf ViroClinics en
waarschuwde dat de Mexicaanse griep verregaande en dodelijke gevolgen kon hebben. Nederland sloeg om
die reden veel vaccins in, die voor een groot deel weggegooid konden worden omdat de verregaande en
dodelijk gevolgen uitbleven.
Dat belooft dus een buitengewoon objectieve aflevering te worden!
Illuminati en vrijmetselaars
In de vierde aflevering gaat EenVandaag op bezoek bij de vrijmetselaars. Zij laten hun geheimen zien. Een
theorie beweert dat een Duits gezelschap uit de tijd van de verlichting zich verplaatste naar Amerika en van
daaruit de zegetocht naar geheime wereldheerschappij wist uit te breiden. De Illuminati trekt volgens
complotdenkers nog steeds aan de touwtjes.
Zal er tijdens de uitzending aandacht worden besteed aan de uitspraken van de Noorse hoogleraar Johan
Galtung? Hoogstwaarschijnlijk niet. Hij zei tijdens een lezing aan de Universiteit van Oslo dat vrijmetselaars
nauw samenwerken met internationale geheime diensten. “We moeten ze kritisch blijven volgen,” zei hij.
Pim Fortuyn (Reuters)
Eind vorig jaar werd een geheime lijst op internet gepubliceerd van twee
miljoen vrijmetselaars. De lijst laat zien dat de macht van de organisatie
reikt tot in de hoogste regionen van de samenleving, zo schreefThe
Independent. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Jack the Ripper werd
beschermd omdat hij vrijmetselaar was. Zal EenVandaag aandacht
besteden aan deze opzienbarende lijst? Hoogstwaarschijnlijk niet.
Zal de Belgische econoom Geert Noels aan het woord komen? Hij zei
dat er in België ooit regeringen waren die volledig bestonden uit vrijmetselaars. Hoogstwaarschijnlijk niet.
“Vrijmetselaars beschermen elkaar en misbruiken hun macht,” zei hij recentelijk op Radio 1. “De loge
gebruikt haar invloed om mensen naar de macht te sturen.”
Pim Fortuyn
De moord op Pim Fortuyn is beraamd door de machtige JSF-lobby, zeggen complotdenkers. Het
prestigieuze defensieproject zou in gevaar komen als Fortuyn premier zou worden. Aan het woord komt
onder meer schrijver en complotkenner Thomas Ross.
Zowaar komt er een complotkenner aan het woord in ‘Complot or Not?’ Helemaal aan het eind van de reeks.
Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
Volgens Ross zijn er genoeg feiten die kunnen duiden op een moordcomplot. Vlak na de moord op Fortuyn
in 2002 startte hij met Theo van Gogh een eigen onderzoek omdat ‘niemand in journalistiek Nederland zijn
handen durfde te branden aan het idee dat de moord een complot zou kunnen zijn’. Volkert van der G. zou
volgens Ross weleens de perfecte zondebok geweest kunnen zijn.
In onderstaande video gaat hij dieper in op het complot rond de moord op Fortuyn:
https://youtu.be/c6bBa8ctX9I
‘Complot or Not?’ is op dinsdag 2 augustus om 18.15 uur te zien op NPO1.
http://www.ninefornews.nl/o-jee-eenvandaag-duikt-in-de-wereld-van-de-complottheorieen/

Occulte oorsprong vaccineren en De vaccinindustrie en geaborteerde baby’s
Uit het boek ‘De Autisme-epidemie en Bijbelse heelheid’:\
Wij noemen regelmatig vaccinaties als één van de belangrijke factoren in de
externe, toxische oorzaak van autisme. In ons onderzoek naar de herkomst van het
vaccineren hebben we recentelijk een schokkende ontdekking gedaan.
Uit, naar het zich laat aanzien, goed gedocumenteerde artikelen, blijkt dat de
oorsprong van het vaccineren occult is. De wortels zijn te vinden in het oude
Egypte bij de religieuze kalf/koe/stier-verering en bij het Hindoeïsme en ook de
invloed van het toen opkomende Darwinisme (evolutietheorie, waarvan de
oorsprong ligt in de occulte mysteriegodsdiensten) heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de uiteindelijk breed geaccepteerde vaccinatieprogramma’s.
Bij veel volken, die het Hindoeïsme aanhangen, werd in een occult ritueel ter ere van de Hindoegodin van de
pokken, lichaamsvocht van een opzettelijk verwonde/zieke (jonge) koe, in het lichaam gebracht. Het woord
vaccinatie is overigens ook afgeleid van ‘vacca’ het Latijnse woord voor koe.
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Zouden de wetten in Leviticus (19: 28), die vaak worden gebruikt om tatoeages af te wijzen, van toepassing
kunnen zijn op bovengenoemd occult ritueel dat ook in de dagen van Israël gepraktiseerd werd door de
Egyptenaren en andere volken, en ligt er vanuit de Bijbel ook een link naar de vaccinaties die in onze tijd zo
algemeen geaccepteerd en gewaardeerd zijn?
De vaccinindustrie en geaborteerde baby’s
Een ander weinig bekend, maar ons inziens zeer ernstig feit dat we willen noemen, is dat veel vaccins
gekweekt worden op de weefsels van geaborteerde baby’s. Op de websites van de vaccinmakers is dit te
lezen. Wij vragen ons al langer af waar de verontwaardiging, ‘the outcry’ hierover blijft!
Onder de kop: ‘Onvergeeflijke openbaringen over vaccins’ heeft de site ‘wanttoknow’ met behulp van
verschillende bronnen uitgezocht welke vaccins geproduceerd worden met gebruik van geaborteerde
foetuscellen.
CBS News meldde onlangs: “Ratajczak (voormalig farmaceutisch onderzoekster) meldt dat ongeveer
tegelijkertijd met de verwijdering van thimerosal/kwik uit de meeste vaccins (met uitzondering van de
griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), vaccinmakers begonnen met het maken
van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel.”
Dr. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename
van autisme-incidentie die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-BofRubella-vaccin, en stelt dat de twee aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
Op pagina 70 staat: “Een extra verhoogde piek in de incidentie van autisme vond plaats in 1995, toen het
waterpokken-vaccin werd gekweekt in menselijk foetusweefsel.”
De artikelen in deel 3 van dit boek en in hoofdstuk 6 (Incidentie autisme en menselijk foetusweefsel) en
hoofdstuk 8 (Pro Leven en menselijk foetusweefsel) gaan hier verder op in.
Uit ‘De Autisme-epidemie en Bijbelse heelheid’, door S.H.W. Werkman, nog steeds te bestellen bij:
http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/27-de-autisme-epidemie-en-bijbelse-heelheid.html
Australische senator: “Klimaatverandering is VN-complot om wereldregering op te zetten”
Dit bericht werd gepost in ActueelPolitiek on 5 augustus 2016 by Sietse Werkman
Australische senator: “Klimaatverandering is VN-complot om
wereldregering op te zetten”
Klimaatverandering is een bankierscomplot om een
wereldregering op te zetten. Dat zegt de Australische senator
Malcolm Roberts van de One Nation-partij, meldt ABC. Volgens
hem zijn er een aantal bewegingen die de Australische soevereiniteit ondermijnen.
Hij stelt dat de Verenigde Naties klimaatverandering gebruiken om het fundament te leggen voor een
ongekozen wereldregering. Volgens Roberts is er een schimmige ‘cabal’ bestaande uit bankiers die achter
de schermen aan de touwtjes trekken.
De senator wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het klimaatonderzoek van CSIRO, het
belangrijkste wetenschappelijke instituut van Australië. “We moeten een einde maken aan al die absurde
leugens over het klimaat,” zei hij.
Agenda 21
“Ik ging op zoek naar agentschappen die zich bezighouden met klimaatwetenschap,” zei hij. “CSIRO leidde
me naar de VN, de drijvende kracht achter dit alles. Vervolgens volgde ik het geldspoor. Het is belangrijk om
de achterliggende motieven te begrijpen.”
Op de vraag of hij gelooft dat de VN een wereldregering probeert op te zetten door middel van klimaatbeleid,
antwoordde Roberts: “Zeker weten.”
In 2013 schreef hij: “De ongefundeerde claims van het VN-klimaatpanel IPCC over de uitstoot van CO2 zijn
onderdeel van Agenda 21 om een wereldregering af te dwingen.”
Enorme invloed
Hij schreef verder dat internationale bankiers een enorme invloed uitoefenen op wereldse zaken. “De
Federal Reserve en de Bank of England zijn private corporaties die geld willen verdienen aan de
koolstofhandel en op die manier hun macht willen uitbreiden,” zei de senator.
Roberts liet weten dat het in ere herstellen van de grondwet absolute topprioriteit is. Verder wil hij ervoor
zorgen dat het leven minder duur wordt en dat mensen worden beschermd tegen terrorisme.
Eerder zei Maurice Newman, één van de belangrijkste adviseurs van de Australische oud-premier Tony
Abbott, dat klimaatverandering een verzinsel is dat door de VN gebruikt wordt om een wereldregering te
creëren. Het doel van dat grootse complot is om tot een concentratie van de politieke macht te komen, aldus
Newman.
http://www.abc.net.au/news/2016-08-04/final-senate-make-up-confirmed-with-11-crossbenchers/7689788
http://www.ninefornews.nl/australische-senator-klimaatverandering-is-vn-complot-om-wereldregering-op-tezetten/
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“De echte terroristen verschijnen iedere dag in nette pakken op tv” (video)
in: Het Complot Robin de Boer 1 augustus 2016
De Deense schrijver en voormalig journalist Ole Dammegard heeft meer dan
30 jaar onderzoek gedaan naar complotten. Hij richtte zich daarbij vooral op de
moord op de Zweedse minister-president Olof Palme, JFK, Robert Kennedy,
Martin Luther King en John Lennon. Later begon hij zich ook bezig te houden
met terreuraanslagen.
Dammegard stuitte op overeenkomsten tussen al deze moorden en
aanslagen. Hij meent dat JFK en Olof Palme door dezelfde mensen zijn vermoord. “Wat ons verteld werd
over de moord op John F. Kennedy was een absolute leugen,” aldus de oud-journalist. “Het officiële verhaal
was te belachelijk voor woorden.”
In de jaren tachtig, ver voor de komst van het internet, ontdekte Dammegard dat complotten bestaan uit veel
verschillende lagen. Na een moord op een prominent figuur werd steeds een zondebok aangewezen,
onderzoekscommissies kwamen geen steek verder en uiteindelijk vergat men wat er was gebeurd, zegt hij.
Cocain import agency
Olof Palme (EPA)
Hij ontdekte dat een aantal van de betrokken onderzoekers werkten voor de
CIA, de Secret Service, de FBI of de maffia. De CIA en de maffia zijn twee
kanten van dezelfde medaille, zegt Dammegard, die de CIA ook wel het
‘cocain import agency’ noemt. FBI staat volgens hem voor ‘fraud, bribery &
intimidation’.
Deze organisaties hebben allemaal een duistere, sinistere agenda en worden
ingezet door de machtsstructuur achter de Nieuwe Wereldorde, claimt
Dammegard. Hij dacht veilig te zijn in het democratische Zweden, toen daar in
1986 opeens de Zweedse premier Palme werd gedood. Wat hij steeds in de
Verenigde Staten had zien gebeuren, gebeurde nu ook in Zweden.
In de jaren negentig ontmoette Dammegard de toen nog onbekende David Icke. Voor hem vielen alle
puzzelstukjes op hun plaats. Hij probeerde samen met een aantal privédetectives de waarheid boven tafel te
krijgen. Twaalf jaar lang begaf hij zich in een duistere wereld die deed denken aan een goedkope B-film.
Angst
David Icke
Tijdens het onderzoek kwamen twee vrienden van hem onder
mysterieuze omstandigheden om het leven. Deze mensen zijn
meedogenloos, aldus Dammegard. Hij besloot Zweden te verlaten en
verhuisde naar Spanje.
Daar verdiepte hij zich in terrorisme: de aanslagen van 9/11, de
bomaanslag in Oklahoma City, de aanslagen tijdens de marathon in
Boston en de talloze massale schietpartijen. Hij zegt dat terreur een
zeer goede manier is om de massa onder de duim te houden.
Men creëert een externe vijand, het volk wordt bang en vervolgens wordt een oplossing aangedragen, die
onder normale omstandigheden nooit geaccepteerd zou worden, aldus Dammegard.
Orwelliaanse wereld
Hij legt uit dat vijanden onder andere worden gecreëerd door middel van valse vlag-operaties, die volgens
hem bijna dagelijks plaatsvinden. CIA-bronnen zouden hem verteld hebben dat men na 9/11 is begonnen
met het inzetten van crisisacteurs. Ook de journalisten worden bij het toneelstuk betrokken, zegt
Dammegard. “De gevolgen van deze operaties zijn meer surveillance, minder privacy, strengere wetten: het
lijkt wel een Orwelliaanse wereld,” zegt hij. “Ik weet niet of er wel zoiets bestaat als een echte terrorist. Ze
zien er in ieder geval niet zo uit zoals de media ze tonen. De echte terroristen verschijnen iedere dag in hun
nette pakken dag op tv. Zij hebben premierstitels en zijn lid van de Bilderberggroep, de Council on Foreign
Relations en de Trilaterale Commissie.”
Bekijk hieronder het interview met Ole Dammegard tijdens de Open Mind Conference in Denemarken:
https://youtu.be/gxHui0NfhwU
[OpenmindconferenceDK]
http://www.ninefornews.nl/video-de-echte-terroristen-verschijnen-iedere-dag-in-nette-pakken-op-tv/

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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Poetin en Trump werken samen om Clinton te verslaan
Metadata van Clinton-mails afkomstig van Kremlin
Afgelopen zondag publiceerde de New York Times een artikel
op de voorpagina dat insinueert dat Vladimir Poetin en Donald
Trump samenzweren om Hillary te verslaan tijdens de
presidentsverkiezing in november.
The Times geeft toe dat een dergelijk complot moeilijk te
bewijzen valt, maar beweert dat “onderzoekers hebben
geconcludeerd dat de nationale commissie werd gehackt door twee Russische inlichtingendiensten, die vorig
jaar dezelfde aanvallers waren die achter cyberaanvallen op het Witte Huis, het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de joint Chiefs of Staff zaten.
De Wikileaks documenten leidden toen tot het aftreden van DNC baas Debbie Wasserman Schultz. Volgens
de e-mails, had ze gewerkt om rivaal Bernie Sanders te ondermijnen.
George Stephanopoulos, een voormalig clintonfan, nu hosting “This Week” op ABC News, vroeg Trumps
campagne voorzitter Paul Manafort of Donald Trump verbindingen heeft met Poetin en de Russen. “Nee, die
zijn er zijn niet,” antwoordde Manafort. “Dat is absurd. En, weet je, er is ook geen basis voor”.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/07/poetin-en-trump-werken-samen-om-clinton-te-verslaan/

Smeltende poolgebieden lossen angstwekkende bacteriën
02/08/16 © Reuters
In Siberië is anthrax uitgebroken als gevolg van het smeltende
poolijs. Sporen van de bacterie kunnen honderden jaren overleven
in bevroren overblijfselen van besmette mensen en dieren.
In Siberië wordt een uitbraak van miltvuur gelinkt aan de smeltende
permafrost.
In Siberië werden na een opvallend warme periode 72 herders,
onder wie 41 kinderen, opgenomen in het ziekenhuis na een
uitbraak van miltvuur, ook bekend als anthrax. Een twaalfjarige jongen overleefde de ziekte niet. Meer dan
tweeduizend rendieren zijn gestorven aan de ziekte en nog eens zestig mensen zijn geëvacueerd. De ziekte
kwam het laatst voor in de regio in 1941.
“We vochten voor het leven van elke persoon, maar de infectie toont zich bijzonder sluw”, zei de plaatselijke
gouverneur Dmitry Kobylkin aan het persagentschap Interfax. “Ze is na 75 jaar teruggekomen en nam het
leven van een kind.”
Dode lichamen
Volgens de lokale overheid is de uitbraak gelinkt aan de klimaatverandering. Sporen van miltvuur kunnen
honderden jaren overleven in bevroren overblijfselen van besmette mensen en dieren. Als het weer warmer
wordt, kunnen ze weer vrijkomen. De voorbije weken kende de regio abnormaal hoge temperaturen.
De smeltende permafrost (permenent bevroren grond) heeft in de regio bovendien geleid tot een grotere
erosie van de rivieroevers, waar de nomaden traditioneel hun doden begraven. De lichamen liggen meestal
niet diep, omdat het moeilijk graven is in de bevroren grond.
Helemaal aan de andere kant van de wereld hebben Australische wetenschappers dan weer vastgesteld dat
een bacterie uit het smeltende zee-ijs in staat is om kwik te veranderen in het veel giftigere methylkwik.
Kwik is een zwaar metaal dat in het milieu terechtkomt via vulkaanuitbarstingen of door menselijke
activiteiten. In de vorm van methylkwik wordt het een neurotoxine dat vissen en zeevogels kan besmetten.
Tot bij de mens
De concentratie bouwt zich op in de voedselketen en kan zo tot bij de mens terechtkomen. “Grotere vissen
eten kleine vissen en bouwen er een concentratie van methylkwik op die schadelijk is voor menselijke
consumptie”, zegt Caitlin Gionfriddo van de Universiteit van Melbourne en hoofdauteur van de studie
inNature Microbiology. Bij inname kan methylkwik in de hersenen terechtkomen en er
ontwikkelingsstoornissen veroorzaken bij baby’s en kinderen.
Volgens de onderzoekers is het van groot belang de menselijke uitstoot van kwik in het milieu zo minimaal
mogelijk te houden. Het is ook aan te raden om de consumptie van sommige vissoorten te matigen, zeggen
ze. Van onder meer zwaardvis en koningsmakreel is bekend dat ze vaak hoge concentraties kwik bevatten.
(IPS/TE)
Bron: Knack BE

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 4 7

De mainstreamleugens over Aleppo, het Syrische leger en Rusland
Geschreven door Nexus - Gepubliceerd: 02 augustus 2016
Al maanden hebben het Russische en Syrische leger de handen
vol aan de door het westen gesteunde rebellen. Steeds weer
krijgen deze rebellen nieuwe wapens via talloze kanalen
waarmee ze dood en verderf zaaien in Aleppo. Deze
zogenaamde rebellen opereren vaak zelfs onder valse vlag
zoals hulporganisaties. Bovendien heeft dit enkele weken
geleden al eens aangetoond. http://tvblik.nl/journaal/1-augustus-2016
De VS en westerse bondgenoten van de EU, samen met Israël en Saoedi Arabië, Turkije en Jordanië, willen
graag dat Bashar al Assad verdwijnt als president van Syrië, ook al is de man nu al 3 keer democratisch
gekozen onder toeziend oog van meerdere organisaties. Assad handelt niet naar de belangen van de grote
banken en multinationals en dat is reden genoeg om een land al 5 jaar onder vuur te nemen volgens de
westerse doctrines.
Wat bovendien vooral niet begrijpt is waarom de westerse
bevolking geen kwaad woord kent over Obama, die elke dag
weer opdrachten geeft om zonder oorlogsverklaring mensen te
vermoorden
in
soevereine
landen,
geen
enkele
verkiezingsbelofte is nagekomen en de bankiers waar het ook
kon, de helpende hand heeft toegestoken met geld van de
belastingbetalers. Er is nog nooit zoveel armoede geweest in de
VS als vandaag de dag. Veteranen slapen op straat en worden
met voeten getreden maar als je Obama hoort spreken tijdens
persconferenties zou je verwachten dat deze mannen en
vrouwen die gevochten hebben voor de belangen van de elite (
dat realiseren zich pas als ze thuis komen ) vertroeteld zouden worden bij thuiskomst, want….geen slecht
woord over de mannen en vrouwen die voor ons vechten! Helaas zijn dat ook weer leugens. De
werkelijkheid laat zien dat wanneer mensen terugkomen uit deze landen, ze simpelweg aan hun lot worden
overgelaten. Velen zijn zwaar getraumatiseerd door wat ze meegemaakt hebben, wat ze gedaan hebben uit
naam van hun land, uit naam van hun president, zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Same old,
same old, ook Obama is niets meer en niets minder dan een spreekpop van de elite.
In Nederlandse kranten en nieuwskanalen horen wij voortdurend
berichten over Hillary Clinton, ook Obama bemoeit zich ermee
want zelfs na alle leugens en manipulatie die afgelopen twee
weken boven water is gekomen, zal en moet de volgende
neocon president worden. Er is gefraudeerd met stembiljetten,
nieuwsprogramma’s
lieten
bepaalde
toespraken
van
bijvoorbeeld Bernie Sanders niet zien, mensen die geen
stembiljet konden krijgen, etc.etc. Ze doen geeneens meer de
moeite om deze zaken te verhullen want wie kan er wat tegen
doen? https://youtu.be/eB3SWBDYung
Met Clinton in het Witte Huis is er een garantie voor de elite dat de oorlogen zullen voortduren, sterker nog,
de voorbereidingen voor een nog veel grotere oorlog zijn al in volle gang, een oorlog tegen Rusland en
China. Zo en alleen zo kunnen ze het corrupte tanende westerse criminele geldsysteem weer nieuw leven
inblazen. Zo hebben ze dit in het verleden ook gedaan! Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen, zonder
uitzondering. Het gaat nooit over mensen, het gaat nooit over vrede, het gaat nooit over religie, het gaat
altijd over winst voor die kleine elitaire groep die zich door de eeuwen heen overal binnen gekocht hebben
en momenteel de wereld opkopen dankzij de globalisering die natuurlijk ook uit diezelfde koker komt.
Aleppo
Gisteren viel ik van mijn stoel tijdens het kijken van het journaal. De
sympathiek liegende verslaggever stelde simpel dat de burgers van
Aleppo de Russen en het Syrische leger zat zijn, ze hebben blijkbaar
liever de huurlingen van het westen ( lees Islamitische Staat ).
Natuurlijk is dat niet zo. De Russen hadden samen met het Syrische
leger Aleppo bevrijd maar dat kon de elite niet toestaan. Vanuit alle
windstreken werden nieuwe wapens geleverd aan de westerse
huurlingen die voor IS door moeten gaan waarmee ze de eerder
veroverde belangrijke doorgangswegen weer wisten te veroveren.
Hierdoor kwamen ongeveer 250.000 burgers in Aleppo vast te zitten
tussen de huurlingen en de legers van Rusland en Syrië.
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Om de burgers te ontzetten werden afgelopen week meerdere veilige corridors vrij gemaakt die gebruikt
worden om voedselhulp van Rusland naar de bevolking van Aleppo te sturen en om huurlingen de kans te
geven zich over te geven op basis van de amnestiewet die Assad heeft opgesteld. Dit allemaal in de hoop
dat de belegering van Aleppo een einde krijgt. Normaal gesproken zou dit werken ware het niet dat het niet
mag werken van de elite. De elite heeft miljarden om wapens te leveren maar er is geen één levering
geweest van hulp aan de bevolking in Syrië. Momenteel worden alle zeilen bijgezet om via de media de
belegering van Aleppo in een kwaad daglicht te stellen om zodoende internationale steun te vergaren voor
een grote aanval vanuit de Westerse landen, samen met de VS en alle andere corrupte landen. Tegelijkertijd
worden aanslagen gepleegd in Europa, Midden Oosten en de VS om deze zaak kracht bij te zetten want uit
die aanslagen blijkt toch duidelijk dat de tactiek van Rusland in Syrië niet werkt. Dat is de insteek! Let er
maar op wat er de komende weken en maanden allemaal gebeuren gaat. Ze zullen dit voorspelde scenario
afdraaien en proberen alsnog Assad uit Syrië te verdrijven ten faveure van het Groot Israël. Landen die
kapot gegooid zijn immers vormen geen bedreiging meer voor Israël. Dat is één van de voornaamste
doelstellingen!
Oekraïne
Simultaan aan deze oorlog wordt een andere grote oorlog door de
elite voorbereid en wel in Europa. Via Polen en enkele Baltische
staten wordt het oorlogsapparaat klaar gemaakt en de Europeanen
verkeren nog in diepe slaap. Oorlog in Europa, ondenkbaar! Nou,
denk dan nog maar eens! Ook hier worden weer omdraaitechnieken
gebruikt en leugens die voortdurend herhaald worden. In Oekraïne
worden dagelijks steden en dorpen beschoten door het Oekraïense
leger dat feitelijk onder commando staat van de NAVO. Poroshenko is
niets meer dan een stromannetje van de elite. Hij is niet voor niets
een van de rijkste mensen op deze Aarde. Rusland moet het Minsk-akkoord nakomen en dat doen ze niet
klinkt het in vrijwel alle programma’s die hierover gaan en de opbouw van legers aan de grens met Rusland
proberen te rechtvaardigen. Het probleem alleen is dat Rusland geen troepen in Oekraïne heeft, sterker nog,
het verzoek van Oost Oekraïne destijds om bij Rusland te mogen komen werd door Putin afgewezen om
geen aanleiding te geven voor speculaties dat Rusland wilt uitbreiden. Als je geen soldaten in een land hebt,
hoe moet je er dan voor zorgen dat partijen zich aan de afspraken van een verdrag houden? Nu zullen er
altijd mensen zijn die de lezing van onze journaals, ondanks jarenlange bewezen leugens over Irak etc.
simpelweg voor waar aannemen en beweren dat Rusland wel degelijk militair actief is in Oekraïne. Aan die
mensen heb ik een hele simpele vraag. Laat het zien! Het lukt de VS, Israel en andere landen met
ontzettend sluwe inlichtingendiensten al jaren niet om bewijs te leveren voor de stelling dat Rusland soldaten
heeft in Oekraïne. Dit gegeven, dit feit alleen al toont aan dat Putin de waarheid spreekt en het Westen weer
eens miljarden mensen voor het spreekwoordelijk ootje neemt! Zelfs een verslaggever van de NOS die al
jaren aan de grens met Rusland woont, spreekt de berichten van de gecontroleerde media tegen. Van der
Plas spreekt niet alleen de berichten tegen maar beweert wat niemand van de mainstream blijkbaar durft te
beweren, dat de rollen omgedraaid zijn en de NAVO de dreiging vormt en aanstuurt op een
allesvernietigende oneindige oorlog! Hier kun je dit interview nog eens terug luisteren.
Hoor je het ook eens van iemand anders. De situatie is helemaal omgedraaid aan wat onze media ons
voorspiegelen. Immers, heb jij Bas van der Plas nog ergens anders horen zeggen wat hij in dit interview
stelt? Precies, neen dus. Waarom zou dat zijn? Het ondermijnt de leugens van de media en dat hebben ze
niet graag. Je kunt dit trouwens ook al horen aan de reacties van de interviewer als hij een lezing te horen
krijgt die hij niet verwacht had!
Even los van al deze ellendige ontwikkelingen en de vraag wie
liegt en wie de waarheid spreekt, het volgende; Wij krijgen al
jaren te horen dat er geen geld is voor ouderenzorg zoals het
hoort, wij horen al jaren dat er geen geld is voor
lastenverlichting, er is nooit ergens geld voor. Dat vertellen al
onze politici ons, of ze nou nationaal of internationaal zijn.
Sommige landen worden zelfs tot op het bot ontdaan van alles
wat ze opgebouwd hadden zoals Griekenland en de velen
genomineerden die nog in de rij staan te wachten tot het IMF of
de EU besluit dat hun bevolkingen extra moeten bezuinigen. Er is geen geld!
Waarom is er dan wel altijd geld voor oorlog, voor uitbreidingen van de NAVO, voor wapens aan huurlingen
zoals IS, El Qaida, etc? Miljarden en miljarden gaan naar deze organisaties maar er is geen geld om onze
ouderen fatsoenlijk te verzorgen! Om ziektes te bestrijden lopen goedbedoelende vrijwilligers langs deuren
door weer en wind. Maar voor oorlog, dood en verderf is er altijd geld! Daar hoeft niemand voor te
collecteren, dat wordt rechtstreeks uit ons belastinggeld betaald. Herken je ook hier de omdraaiing in?!
http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-mainstreamleugens-over-aleppo-het-syrische-leger-enrusland
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De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt
in: Het Complot Robin de Boer 2 augustus 2016
De huidige werkelijke machtsstructuur in de wereld is gebaseerd
op de ideeën van Adam Weishaupt. Hij was een professor
(rechten) aan de universiteit van Ingolstadt, Beieren. Weishaupt
deed rond 1775 onderzoek naar het mechanisme van macht.
Hij kwam tot de conclusie dat de traditionele machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, en dus tijdelijk
waren. Dit vanwege twee ‘zwakten’: ethiek en ijdelheid.
Waar ging het (volgens Weishaupt) mis?
-IJdelheid
In de loop van de geschiedenis wilden machthebbers hun macht aan iedereen kenbaar maken door zichzelf
te laten zien aan het volk dat ze onderdrukten. Met zoveel mogelijk pracht en praal, paleizen, standbeelden,
monumenten, etc. Daarnaast met glimmend opgepoetste legers in de familiekleuren van de heersende
koning of keizer als vertoon van hun macht.
Volgens Weishaupt maakte dit de machthebber kwetsbaar, aangezien het volk altijd op een bepaald moment
zodanig ontevreden werd dat het in opstand kwam. Door de grote zichtbaarheid van de machthebber, werd
deze altijd het object van de opstand en als zodanig aangevallen en uiteindelijk van zijn positie verstoten.
-Ethiek
Iedere wet, in iedere cultuur en in iedere tijd, is gebaseerd op twee universele ethische waarden: ‘Gij zult niet
stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Toch is iedere machtsstructuur gebaseerd op stelen en doden. Om het doel (macht) te kunnen bereiken,
moest er dus een rechtvaardiging gevonden worden om te kunnen stelen en doden. Die rechtvaardiging
werd gevonden in een ‘ideaal’. Om dat hogere ideaal te kunnen bereiken, moesten er offers gebracht
worden: ‘Het doel heiligt de middelen’.
Die rechtvaardiging gold voor de buitenwereld (bevolking), voor de medewerkers van de heerser (leger,
ambtenaren, etc.), maar vooral ook voor de machthebber zelf, die, door zelf in het ideaal te geloven, kon
leven met zijn geweten. Want ook hij wist dat stelen en doden verkeerd is.
Adam Weishaupt (Wikimedia Commons)
Het zwakke punt hierbij is (volgens Weishaupt) dat de ideologie aan slijtage
onderhevig is en dus in de loop der tijd haar waarde verliest. Daarmee verliest ze
haar kracht, en op een moment zal de bevolking er niet meer intrappen en
genoeg krijgen van het moorden en stelen, en zal hij de koning of keizer van de
troon stoten. Ook kan het gebeuren dat de machthebber zelf de rechtvaardiging
van zijn daden niet meer gelooft, en zich geleidelijk meer gaat gedragen naar zijn
geweten, waarbij hij in de zelfde mate van geleidelijkheid zijn macht verliest.
Weishaupt bewoog zich in kringen van de meest invloedrijke figuren uit zijn tijd. In
de hoogste regionen van de vrijmetselarij, waarvan hijzelf ook lid was, kwam hij in
aanraking met topmensen uit de politiek, de handel en de bancaire wereld. Zo
verzamelde hij een elitaire groep om zich heen. Samen met hen ontwikkelde
Weishaupt (op basis van zijn ideeën) een systeem dat puur gebaseerd was op
rationaliteit, en niets anders nastreefde dan pure, ongefilterde macht, zonder de
hierboven genoemde valkuilen.
Macht die systematisch zou groeien en logischerwijs uiteindelijk zou resulteren in totale macht over de totale
wereld. Deze macht zou in handen zijn van een kleine super-elite. De machtsstructuur zou (als het plan
consequent ten uitvoer gebracht zou worden) ook oneindig zijn in tijd, en zou dus altijd blijven bestaan.
Het systeem van Weishaupt en zijn club vond wereldwijd al snel gehoor bij de top-elite die hierin kansen zag
om haar eigen positie te versterken. Het zou de architectuur van macht voorgoed veranderen.
De gedachte was dat, om het doel te bereiken (oneindige macht, zowel in omvang als in tijd), de
machthebbers of degenen die de macht nastreefden moesten afzien van ijdelheid en ethiek.
-IJdelheid
Om het behoud van de macht te waarborgen, moeten de werkelijke machthebbers onzichtbaar zijn. Ze
mogen nooit pronken met hun macht, niemand mag weten dat zij de machthebbers zijn, beter nog: niemand
mag weten dat ze bestaan. Op die manier kunnen ze nooit het doelwit worden van opstanden, en dus ook
nooit van hun positie verstoten worden.
Omdat het volk in haar beleving macht altijd associeert met één of enkele personen, moet de macht een
gezicht krijgen voor de buitenwereld. Een gezicht dat inwisselbaar is en van wie de bevolking denkt dat het
van de werkelijke machthebber is. Een steeds wisselend gezicht waarin de bevolking na verloop van tijd
haar vertrouwen zou verliezen, en dat dan vervangen zou worden door een ander gezicht.
Hiermee werd de basis gelegd voor de moderne ‘democratieën’. Door het volk zelf te laten kiezen (in een
vastgestelde frequentie) voor de nieuwe ‘machthebber’, zou het volk een gevoel van vrijheid ervaren en dat
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zou gunstig zijn om opstanden te voorkomen. Wanneer het volk ontevreden zou worden, wat na verloop van
tijd altijd zou gebeuren, dan koos het gewoon een ander gezicht, en dan had het weer even hoop op
verbetering, waarna de teleurstelling zou leiden tot het kiezen van weer een ander gezicht, enzovoorts. Op
deze manier zou de werkelijke en onzichtbare machthebber zijn handen vrij hebben en onaantastbaar zijn.
Zolang hij zich niet zou laten verleiden tot de ijdelheid om zijn macht te etaleren.
-Ethiek
Om pure, onverdunde macht te verkrijgen en te behouden, mag het geweten van de machthebber geen
enkele rol spelen. Er mag geen enkel ander ideaal aan ten grondslag liggen dan de macht zelf. De mate
waarin gedood en gestolen moet worden, wordt uitsluitend bepaald door het effect dat deze zaken hebben
op het uitbreiden en voortduren van die macht. Of het nou gaat om het doden van enkele mensen, of
miljoenen, het enige criterium is het effect op de mate van macht.
Omdat Weishaupt en zijn kring ook mensen waren (dat wisten ze zelf ook), en dus een geweten hadden,
moesten ze zichzelf conditioneren zodat ze zich konden losmaken van de beperkingen die dat geweten
opwierp. Hiervoor gebruikten ze het systeem van tegengestelde krachten.
Om het geweten onschadelijk te maken, moesten er tegenpolen komen voor de universele ethische
waarden: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Voor de eerste waarde (stelen) bedacht men: de verering van kapitaal. Kapitaal boven bezit. Het
kapitalistische systeem gaat ervan uit dat de meest succesvolle het recht heeft om zich bezit toe te eigenen
dat eerst een ander toebehoorde. Dat is diefstal, maar men noemt het ‘verdienen’.
Aangezien zij, de machthebbers, het meest succesvol zouden zijn, konden zij zichzelf, in elke mate die het
doel (pure macht) zou bevorderen, kapitaal toe-eigenen (stelen/verdienen) zonder zich ethisch bezwaard te
voelen (later onder meer verwoord in ‘Survival of te fittest’- Charles Darwin).
Voor de tweede waarde (doden) moest men zichzelf op een andere manier conditioneren. Weishaupt en
consorten besloten dat zijzelf de top van de machtspiramide zouden vormen en dat alleen zijzelf zouden
beslissen over leven en dood, in welke mate en hoeveelheid dan ook, en dat het enige doel daarvan de
onverdunde macht was.
Om het geweten uit te schakelen, begonnen ze een cultus van doodsverering. Door de dood een hogere
waarde te geven dan het leven, compenseerden ze hun eigen menselijke neiging om te aarzelen bij het
doden van grote hoeveelheden mensen. Deze cultus van doodsverering is nu terug te vinden in
genootschappen als bijvoorbeeld Skull & Bones en Bohemian Grove: ‘geheime’ en besloten
genootschappen waarin uitsluitend mensen in hoge machtsposities en uitsluitend op uitnodiging kunnen
toetreden. Men vindt er alle kopstukken uit het bedrijfsleven, militaire wereld, politiek en de bancaire wereld.
Weishaupt noemde zijn club (de voorloper op de moderne ‘denktanks’) de Illuminati. Oftewel de Verlichten.
Verlicht zoals ‘verlicht’ in tegenstelling tot ‘bezwaard’. Dus niet bezwaard om te doden en te stelen om pure
macht te vergaren. Deze orde der Illuminati werd opgericht op 1 mei 1776, en een paar jaar later verboden.
Het streven van het genootschap ging echter onverminderd door, nu zonder naam, en dat was in het kader
van de theorie alleen maar een voordeel aangezien een genootschap zonder naam en zonder gezicht niet
bestreden kon worden. Wel bediende het genootschap zich van occulte symboliek. Occult wil zeggen
‘verborgen’ en dus alleen te begrijpen door ingewijden. Als symbool werd gekozen voor de afbeelding van
een piramide waarvan de punt enigszins boven de rest van de piramide zweeft, en voorzien is van een
alziend oog. Het symbool van de piramide werd niet zomaar gekozen. Deze piramide gaf de machtsstructuur
aan, die Weishaupt en zijn club voor ogen hadden.
De gehele maatschappij zou moeten worden ingericht naar de vorm van een piramide, waarbij de absolute
machthebbers (zijzelf) zich zouden bevinden in de punt, en alziend en alwetend zouden zijn. Direct
daaronder zou er een compartiment zijn dat iets breder is en zou bestaan uit mensen die door de top zouden
worden toegelaten in hoge machtsposities, en die een groot deel van de agenda zouden kennen, maar niet
alles. Deze groep moest hoofdzakelijk gewetenloos zijn, maar niet helemaal, en moest dus enigszins
geloven in een ideologie. Met iedere stap naar een lager en dus breder compartiment van de piramide,
neemt het aantal personen toe en de macht daarvan af. Daarmee neemt ook de kennis van de werkelijke
agenda af, met daaraan gekoppeld een toenemend geloof in de aangeboden ideologie (bijvoorbeeld
democratie). In de laagste compartimenten bevindt zich het volk dat geen enkele kennis heeft van de
agenda, dat volledig gelooft in de ideologie en dat denkt voor zichzelf te werken of voor een ‘goede zaak’,
maar dat in werkelijkheid werkt voor de voltooiing van de agenda, zonder dat het volk dat zelf weet.
Deze piramidestructuur vinden we tegenwoordig in elke grote organisatie. Een bank bijvoorbeeld. Een
baliemedewerker van een bank heeft geen enkel idee van de agenda van employees die in aanmerking
komen voor de beruchte bonussen, en deze groep heeft op haar beurt weer geen enkel idee van de
werkelijke agenda van de directie, die op haar beurt weer weinig idee heeft van de werkelijke agenda van de
top van de centrale banken. In het Engels heet dat: compartmentalisation, wat een samentrekking is van de
woorden ‘compartment’, en ‘mentalisation’.
Ieder bedrijf vormt dus een piramide, en alle bedrijven en instanties ter wereld bij elkaar, vormen samen
weer een piramide, met in de top de absolute wereldmacht, die, geheel volgens het systeem van Weishaupt,
voor het publiek onzichtbaar is. Presidenten en ministers-presidenten (van wie het volk denkt dat ze de
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macht hebben), staan hier ruim onder en zijn inwisselbaar. De werkelijke machthebbers (precies volgens
Weishaupts plan), zijn niet inwisselbaar en blijven zo in de top van de piramide.
De afbeelding van deze piramide (het symbool van de Illuminati) is onder meer te vinden op het huidige
dollarbiljet. In de voet van de piramide staat het oprichtingsjaar van de Illuminati – 1776 – in Romeinse
cijfers. Verder zijn er de Latijnse teksten:
Annuit Coeptis, wat zoiets wil zeggen als: ‘onze missie is geslaagd’, en Novus Ordo Seclorum, wat betekent:
‘Nieuwe Wereldlijke Orde’, tegenwoordig meestal vertaald in ‘New World Order’.
Dollarbiljet met het alziend oog (Wikimedia Commons)
Het plan van Weishaupt en zijn club was uitermate doordacht,
en de praktijk heeft bewezen dat het precies zo werkt als het
bedacht was. Het plan gaat ervan uit dat het nooit ontmaskerd
kan worden, aangezien de enkeling die het doorziet,
onmiddellijk
zal
worden
teruggefloten
door
zijn
omgevingsgenoten die zich in hetzelfde compartiment van de
piramide bevinden. Hij zal worden teruggefloten omdat hij een bedreiging zal vormen voor het
geloofssysteem dat gangbaar is in dat compartiment: de norm.
Mensen die zich hoger in de piramide bevinden zijn beter op de hoogte van de agenda, en zouden dus een
gevaar kunnen vormen, maar doen dat niet vanwege het proces van natuurlijke selectie. Slechts degenen
met een beperkt geweten, kunnen zich opwerken in de piramide, en bovendien zijn de beloningen voor een
hogere positie in de piramide zodanig groot, dat het belang om zichzelf te handhaven groter is dan de roep
van het geweten (zie de bonusstructuur bij banken).
De enige achilleshiel van het piramidesysteem bevindt zich (net als bij Achilles zelf) aan de onderkant.
Daarin leeft het overgrote deel van de bevolking, en alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep
een enorme macht. Deze massa moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om de voorkomen
dat ze ‘wakker wordt’. Door deze groep onderling te verdelen, fragmenteert haar kracht en neemt daarmee
in gevaar af. Deze verdeling wordt bereikt door onder de bevolking min of meer fictieve groeperingen te
creëren, en de perceptie hiervan zodanig te sturen dat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich
door elkaar bedreigd voelen. De bevolking zal dan vanzelf om bescherming vragen en daarvoor aan de
machthebber meer zeggenschap geven in de veronderstelling door die machthebber beschermd te worden.
Dat gaat ten koste gaat van de vrijheid van de bevolking, en is daarmee ten bate van de macht.
Om dit doel te bereiken moet de informatiestroom beheerst worden om daarmee de perceptie van de
bevolking te kunnen bepalen. Daarnaast moet de bevolking zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de
aandacht totaal wordt opgeslokt door werk, geld(problemen) en het gevecht voor overleving. De vruchten
van de arbeid van de bevolking, mogen in geen geval bij die bevolking zelf terechtkomen, aangezien dat tot
financiële, materiële en mentale vrijheid zou leiden. En die vrijheid zou de percipieerde noodzaak voor
leiderschap verminderen en daarmee dus het bestaansrecht van de leiders ondermijnen. De bevolking zal
dus voortdurend veel harder moeten werken dan feitelijk nodig is.
Hierdoor wordt natuurlijk ook veel meer geproduceerd dan bruikbaar is. Deze productie moet dus worden
vernietigd. Hiervoor bestaan twee instrumenten: oorlog en belasting.
-Belasting
De arbeid van de bevolking wordt gewaardeerd in geld. Geld maakt de talenten en inspanningen van
mensen uitwisselbaar. Wanneer iemand voor 100 geldeenheden (euro, dollar) arbeid verricht, zou hij
daarvoor in principe ook weer voor 100 eenheden (euro, dollar) aan arbeid van een ander moeten kunnen
terugkopen. Door van die 100 er 50 aan belasting te vorderen, verdampt dus de helft van zijn arbeid.
Belasting wordt geheven op basis van angst, bijvoorbeeld: ‘als jullie niet betalen, dan kunnen we de orde
niet handhaven en dan vallen jullie ten prooi aan criminelen’ of ‘als jullie niet betalen, warmt de aarde op en
zal jullie land overstromen’ of ‘als jullie niet betalen zijn jullie asociaal, en stoppen we je in de gevangenis’,
etc. Dit systeem ontneemt de bevolking dus gedeeltelijk (in dezelfde verhouding als het percentage aan
belasting) de toegang tot de producten die ze zelf geproduceerd heeft. Wel blijft de materiële overproductie
op deze manier bestaan. De oplossing hiervoor is oorlog.
-Oorlog
Oorlog dient twee doelen: één daarvan is angst zaaien, waardoor de bevolking om bescherming vraagt en
bereid is te betalen voor een leger of om zelf deel uit te maken van dat leger.
Maar een ander belangrijk doel is: het vernietigen van (de resultaten van) arbeid (producten). Zo wordt
voorkomen dat die producten bij de bevolking terechtkomen en dat dit zal leiden tot (meer) financiële vrijheid
van die bevolking. Dit vernietigen gebeurt zowel voor en tijdens de oorlog, als na de oorlog. Voor de oorlog
vindt die vernietiging plaats door het produceren van wapens. Deze grote industrie vraagt veel arbeid, en dat
is zinloze arbeid, in die zin dat het niet leidt tot het produceren van producten waar de bevolking iets aan zou
kunnen hebben. Degenen die werken aan een vliegdekschip of een tank, kunnen zich gedurende hun
inspanning niet inzetten voor zaken die de bevolking ten goede komen, zoals het bouwen van huizen, het
maken van voedsel of kleding. Het is dus een efficiënte manier om de resultaten van arbeid te vernietigen.
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Tijdens de oorlog vindt de vernietiging plaats door de destructie van arbeid uit het verleden, zoals
gebouwen, fabrieken, wegen en infrastructuren, etc. die dan na de oorlog allemaal opnieuw moeten worden
opgebouwd.
Verder beperkt het toekomstige productie door het doden van een deel van de beroepsbevolking. Soldaten
zijn jonge mensen in de kracht van hun leven, en vormen, buiten oorlogstijd, de kern van de
beroepsbevolking. Door deze groep uit te dunnen (laten sneuvelen) in de oorlog, neemt de naoorlogse
werkkracht af, en zal de overgebleven bevolking harder moeten werken om het hoofd boven water te
houden.
Een bijkomend voordeel van oorlog is dat het veel geld kost en dus leidt tot schuld van alle betrokken
partijen. Het geld voor de te voeren oorlog wordt uitgeleend door de machthebbers, en daarmee wordt de
afhankelijkheid van alle oorlogvoerende partijen aan die machthebbers groter, hetgeen weer tot meer macht
leidt.
Het is dus noodzakelijk om voortdurend oorlogen uit te lokken, te stimuleren en te financieren. Het mooiste
zou natuurlijk zijn, een oorlog tegen een fictieve tegenstander. Een oorlog die nooit gewonnen kan worden
en dus altijd kan blijven voortduren (‘War on Terror’).
Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat de machthebbers in de top van de piramide, de totale zeggenschap
hebben over al het geld.
Weishaupt wist dat en betrok vanaf het begin bankiers bij zijn club. Deze bankiers waren bijzonder
geïnteresseerd in de theorieën van Weishaupt, aangezien ze voor zichzelf een toonaangevende rol
voorzagen in de nieuwe structuur. In de tijd van Weishaupt was de monetaire macht versnipperd over een
groot aantal, veelal kleine banken. Dat maakte het systeem onbestuurbaar voor de machthebbers. Door de
oprichting van de centrale banken waarbinnen zich het totale monopolie over het totale monetaire systeem
bevindt, is deze macht gecentraliseerd en is dat probleem oplost.
De implementatie hiervan vond haar rechtvaardiging in een serie economische crises die hiervoor speciaal
door de top van de piramide waren opgezet. De bevolking leed grote armoede en riep om een oplossing. Die
werd geboden in de centralisatie van de bancaire en financiële macht onder het motto: ‘Dit mag nooit meer
gebeuren’. Precies zoals het nu gebeurt met de huidige crisis, die de bancaire macht verder zal centraliseren
door het laten ‘omvallen’ van banken, waardoor er in aantal minder overblijven (= centraliseren van macht)
en waardoor extra toezicht (= macht) wordt gerechtvaardigd.
Met bovenstaande instrumenten wordt het de bevolking zo moeilijk mogelijk (zo niet onmogelijk) gemaakt
om haar krachten te bundelen en een gevaar te vormen voor de top van de piramide.
Dit alles heeft de uitvoering van Weishaupts plan mogelijk gemaakt. Het plan dat inderdaad heeft geleid tot
een steeds groeiende, verborgen macht. Macht waarvan de omvang op dit moment het einddoel (de totale
macht) benadert. Pas als dit doel bereikt is, zal de ware aard van het spel en haar bedoelingen niet meer
verborgen zijn, en zal de bevolking kennis maken met het desastreuze gevolg: de totalitaire wereldstaat
waarin de bevolking in totale slavernij zal moeten leven.
Of Weishaupts voorspelling, dat deze macht eeuwig zou duren, zal uitkomen, moet nog blijken.
Zoals George Orwell zei: de enige kans voor het doorbreken van de macht ligt bij de proles (het ‘gewone
volk’). Maar daarvoor moet het volk zich eerst bewust worden van het spel. Pas dan kunnen de mensen een
keuze maken om het spel niet meer mee te spelen waardoor het brede fundament (de onderste laag) van de
piramide zal afbrokkelen. En daarmee zal de gehele piramide instorten.
Door Pieter Stuurman
http://www.ninefornews.nl/de-architectuur-van-de-macht-volgens-oprichter-van-de-illuminati-adamweishaupt-2/

Geheime, gelekte kaart: IS wordt heel snel heel groot
Door Gerard Driehuis - woensdag 3 augustus 2016
Het gebied dat IS in handen heeft krimpt, maar het gevaar groeit.
De Amerikaanse regering heeft een kaart gemaakt waarop de
wereldwijde expansie van de islamitische terreurorganisatie IS te
zien is. De Amerikaanse zender NBC kon beslag leggen op het
geheime overheidsdocument, dat toont dat het aantal landen waar IS actief is bijna is verdrievoudigd sinds
de VS in 2014 haar campagne begon om de terreurorganisatie te vernietigen.
De kaart maakt volgens de zender deel uit van een geheim briefingdocument dat het Witte Huis deze maand
ontving van het Nationale Terrorismebestrijdingscentrum. De kaart laat een alarmerende toename van ISbolwerken wereldwijd zien: sinds 2014 zijn er elf landen bijgekomen waar IS actief is.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/601027/geheime-gelekte-kaart-is-wordt-heel-snel-heel-groot.html
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Hoe de ultrarijken onder het mom van liefdadigheid de wereld overnemen
De samenleving zoals we die vandaag de dag kennen werd
gevormd door de aristocratische klasse. Die werd steeds groter
en machtiger door haar invloed op de economie, het onderwijs
en de media. Als we antwoord willen krijgen op vragen over
onze imperfecte wereld, moeten we kijken naar de mensen die
deze wereld hebben vormgegeven.
De rijkste ‘filantropen’ op aarde behartigen alleen hun eigen
belangen. Deze kleine groep beïnvloedt de levens van
miljoenen anderen. Laten we eens kijken naar de meest invloedrijke filantropen ter wereld.
Bill Gates
Bill kreeg geld van zijn rijke ouders en steun van IBM omWindows op te
starten. Zijn filantropische werk bestaat uit het kopen van 500.000 aandelen
Monsantomet een waarde van 23,1 miljoen dollar, het investeren van 2,5
miljard dollar in kindervaccinaties en het steken van 200 miljoen dollar in
Common Core, een onderwijsinitiatief dat erop gericht is het onderwijssysteem
nog verder te veralgemeniseren.
Eén van de rijkste mensen op aarde die onder meer miljoenen dollars
investeert ingrote banken die de economie leegzuigen. Hij heeft grote sommen
geld gedoneerd aanPlanned Parenthood, dat betrapt is op het verkopen van dode foetussen.
Buffet spekt ook de kas van de Bill and Melinda Gates Foundation.
George Soros
Extreem rijke zakenman dankzij vele schimmige zakendeals. Op een gegeven
moment werd hij een ‘economische oorlogscrimineel’ en ‘nazicollaborateur’
genoemd. Hij financierde vele radicale en gevaarlijke sociale bewegingen in
Egypte, de Europese vluchtelingencrisis, protesten inOekraïne, de Arabische
Lente en de gewelddadige protestgroep Black Lives Matter.
Rockefeller
De Rockefeller Foundation werd in 1913 opgericht om ‘het welzijn van de
mensheid op aarde te bevorderen’. Deze familie gaf het onderwijssysteem
vorm, introduceerde de moderne geneeskunde en ontwikkelde vaccins.
Vandaag de dag zijn medische fouten één van de belangrijkste doodsoorzaken
in de VS, scoren Amerikaanse leerlingen relatief slecht en veroorzaken vaccins
meer ziektes dan ze voorkomen. Over de intenties van deze en overige
zogenaamde “goede” doelen van deze en andere families wordt niet voor niets
al jaren gespeculeerd over de werkelijke doelstellingen.
Rothschild
Begin jaren 1900 kocht deze familie het grootste deel van de Amerikaanse
media op (wat gelijk ook de reden is waarom er weinig over wordt geschreven in
de media). Ze was daarnaast betrokken bij de creatie van de Federal Reserve
in 1913. De Rothschilds zijn altijd nauw betrokken geweest bij wereldzaken. Ze
financierden veel grote oorlogen, waaronder die vanNapoleon, de Eerste en
Tweede Wereldoorlog en de Oktoberrevolutie, die in 1917 de weg vrijmaakte
voor het communistische regime in Rusland. Ook richtten ze in Israël een
zionistische beweging op.
De miljarden die deze vijf ‘filantropen’ weggeven lijken ons niet echt te gaan
helpen. Sterker nog: ze vergroten er enkel hun macht en rijkdom mee. Miljarden
dollars worden door deze vijf geïnvesteerd in manieren om ons leven moeilijker te maken. Hoeveel andere
technocraten zijn er nog die onder het mom van liefdadigheid ons leven op een negatieve manier
beïnvloeden?
Lees verder via Bron: Time2Wakeup!
https://jdreport.com/hoe-de-ultrarijken-onder-het-mom-van-liefdadigheid-de-wereld-overnemen/
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Geen moslim heeft het recht om in Duitsland te blijven
Geplaatst op 2 augustus 2016door E.J. Bron
Met hun verering voor een man als profeet, die de Duitse
vrouwen onderdrukt en tot oorlogsbuit zou hebben gemaakt, die
Duitse mannen omgebracht en/of Duitsland uit zou hebben
gejaagd, hebben de moslims hun recht op een domicilie in
Duitsland verspeeld. Dat negeren is niet alleen grove
onachtzaamheid, maar een misdaad tegen het Duitse volk! Wie
zulke feiten onder de tafel van de geschiedenis veegt, is een misdadiger. Die hoort onmiddellijk achter slot
en grendel. Die heeft in de openbaarheid niets meer te zoeken. Dat de Duitsers niet reeds vanaf het begin
tegen de vestiging van zulke mensen binnen hun gelederen ingegaan zijn, valt slechts te verklaren met een
algemene waanzin.
Waar zat het verstand van de Duitsers? Werd het compleet begraven door de Holocaust? Hoe kan een
compleet volk dusdanig onverantwoordelijk omgaan met zijn land en de erfenis, die zijn voorouders hem
hebben nagelaten? Hoe kan een volk zijn nazaten eenvoudig zoiets aandoen? De enige verklaring hiervoor
is dat de Duitsers èrgens zijn opgehouden hun verstand te gebruiken. Dat is de enige verklaring voor deze
politiek.
Mensen die dusdanig onverantwoordelijk en geweld bevorderend handelen, hoeven zich dan ook niet langer
te verbazen over de vruchtjes die ze daarmee oogsten. Er is geen excuus voor een moslim als hij een
geweldpleger als Mohammed volgt, die “ongelovige” vrouwen als oorlogsbuit mee naar huis genomen heeft,
hun vaders, broers en zoons heeft afgeslacht, en die Joden bij bosjes heeft onthoofd. Zoiets kan men niet
verontschuldigen en ook niet tolereren. Wanneer men zoiets in de geschiedenis der mensheid tolereert,
onder de dekmantel der Godsdienst, hoeft men zich verder ook niet meer af te vragen waarom het tot zulke
ontaarde, onmenselijke, gewelddadige excessen tegen “ongelovigen” komt. Dan heeft dat vanzelfsprekend
iets te maken met een geestesziekte, opgeroepen door deze religie.
Deze krankzinnige handelingen dan desondanks niet met deze religie, wiens profeet exact dezelfde
krankzinnige gewelddadigheden tegen onschuldigen heeft begaan, in verband te brengen, evenmin als
datgene wat men tegenwoordig “terreuraanslag” noemt, is een misdaad tegen de gehele mensheid. Iedere
politicus, iedere prominent die zich niet ronduit duidelijk en in alle openheid voor het verbod op de islam
uitspreekt, handelt tegen de mensenrechten. Al verkoopt hij zichzelf nog zozeer als humoristisch, serieus en
geïnformeerd, de geschiedenis zal hem ongelijk geven.
Bron: http://petraraab.blogspot.nl - Door: Petra Raab - Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler (voor www.ejbron.wordpress.com)
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/02/geen-moslim-heeft-het-recht-om-in-duitsland-te-blijven/

Noord-Korea verbant import van alle goederen met afbeelding van een kruis op
DOOR CRUSADER OP 01/08/2016
Noord Korea heeft niet enkel recent de VS beschuldigd van een
oorlogsverklaring na de laatste ronde economische sancties tegen Kim
Jong Un, maar het regime heeft nu ook alle import verbannen van
goederen die een christelijk kruis voorstellen of bevatten in het design of
logo.
Han Song Ryol, directeur-generaal van het departement van
Amerikaanse zaken bij de Buitenlandse Zaken van het Noorden, vertelde
AP donderdag dat de Amerikaanse overheid “een rode lijn heeft
overschreden” door Kim rechtstreeks te sanctioneren, waarbij hij
verklaarde dat door Kim op de sanctielijst te zetten, dit de voorwaarden voor oorlog heeft gecreëerd.
Radio Free Asia gaf eerder deze week aan dat Noord Koreaanse grenswachten werden verteld om alle
buitenlandse import van goederen tegen te houden met afbeeldingen die het christelijk kruis voorstellen.
Een anonieme Koreaanse RFA bron vertelde dat de richtlijn voor de inbeslagname van zo’n goederen
een nieuwe ontwikkeling is. “We moesten altijd kijken om zeker te zijn dat er geen Koreaanse tekens op
de etiketten van producten stonden, die we van China importeerden. Nu moeten we opnieuw kijken om te
zien of er niets is dat lijkt op een kruis.” De man zei dat de afbeeldingen niet altijd duidelijk zijn, en soms
toevallig zouden kunnen zijn.
Bron: Christian Post
https://restkerk.net/2016/08/01/noord-korea-verbant-import-van-alle-goederen-met-afbeelding-van-een-kruisop/
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17 islamitische aanslagen in Europa sinds begin 2015 – en honderden aanvallen op kerken
Geplaatst op 2 augustus 2016door E.J. Bron
De kaart toont steden, waarin de Jihadisten sinds januari 2015
hebben toegeslagen.
Sinds begin vorig jaar vonden er 17 islamitische
terreuraanslagen in Europa plaats. Tegelijkertijd worden steeds
meer kerken het doelwit van daders, die echter niet als
terreuraanslagen gekwalificeerd worden.
Parijs, Nice, Tours, Rouen, Pas-de-Calais, Brussel, Londen,
Berlijn, Hannover, Essen, Würzburg, Ansbach en Kopenhagen.
Deze plaatsen werden in de afgelopen 19 maanden allemaal
geteisterd door islamitisch terrorisme. Sinds januari 2015 eiste de golf van terreur in Europa in totaal 286
doden en duizenden gewonden.
Het aantal islamitische terreuraanslagen in Europa neemt razendsnel toe. In 2013 kwam het slechts tot één
zo´n terreuraanslag in Londen, een jaar daarop volgde een andere aanslag in Brussel. Bij beide aanslagen
samen kwamen vijf mensen om het leven.
Aanvallen op christenen
Minder in de belangstelling van de publieke opinie staat het toenemend aantal aanvallen op christenen in
Europa. Vorig jaar werden alleen al in Frankrijk ongeveer 810 aanvallen op kerken, begraafplaatsen en
andere christelijke heiligdommen uitgevoerd, bericht “Fox News”, dat zich daarbij beroept op berichten van
de katholieke organisatie “CitizenGO”.
“CitizenGO” stelt vast dat aanvallen op synagogen en joodse begraafplaatsen aandacht krijgen in de media,
maar dat christenen veel vaker de dupe zouden worden. “Duidelijk vaker”, benadrukt de organisatie in een
circulaire op haar website. De islamitische rituele moord van vorige week dinsdag, waarbij een in een kerk in
Rouen een priester de keel werd doorgesneden, zou slechts een van de vele aanvallen zijn. “CitizenGO”
geeft enkele voorbeelden, die niet in de media vermeld werden:
Begraafplaats geschonden
In april van dit jaar werden alle kruisbeelden en kruisen op het kerkhof van La Chapelle-du-Bard in het
zuidoosten van Frankrijk verwoest. Diezelfde maand werd in een kerk het vleugelaltaar opengebroken en
alle hosties op de grond gegooid.
De maand daarna werd er een vuurtje gestookt op het altaar van de kerk in Matigues, een priester kon de
brand blussen. Dezelfde priester werd korte tijd later mishandeld en kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Deze
maand werd er nog een altaar opengebroken en de hosties op de grond gegooid.
“Fox News” bericht van een populaire uitspraak onder islamieten: “Eerst de zaterdagmensen, dan de
zondagsmensen”, die erop zinspeelt eerst de Joden te doden en daarna de christenen.
Bron: www.freiezeiten.net
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/02/17-islamitische-aanslagen-in-europa-sinds-begin-2015-enhonderden-aanvallen-op-kerken/
Gruwelijke taferelen op de ‘kruisweg’ in Krakau
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 30/07/2016
Bron/foto’s: via kavlaanderen.blogspot.be
https://restkerk.net/2016/07/30/gruwelijke-taferelen-op-de-kruisweg-in-krakau/
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Laatste uitgave van IS-magazine ‘Dabiq’ gericht aan christenen
DOOR DREETN44 OP 02/08/2016
De vijftiende uitgave van het IS-blad ‘Dabiq’ draagt de titel ‘Breek het
Kruis’ en heeft als doel om het christendom en westers secularisme
in diskrediet te brengen.
In tegenstelling tot voorgaande uitgaves dewelke voornamelijk gericht
waren tot meerderheidsgroepen binnen de moslimgemeenschap, is
deze uitgave gevuld met propaganda om niet-moslims te bekeren tot de puriteinse en bloeddorstige
interpretatie van de islam.
In het voorwoord kan men directe aanvallen tegen christelijke ideologieën, feminisme, seculier liberalisme en
atheïsme terugvinden. Er wordt gerefereerd naar de recente aanvallen in Frankrijk en Duitsland en er wordt
gedreigd met toekomstige geweldplegingen.
Het magazine maakt gebruik van een duale aanpak. Aan de ene kant roept IS de Europese bevolking op
“om hun ongelovigheid de rug toe te keren en de islam te omarmen; de religie van oprechtheid en
onderwerping aan de Heer van de hemelen en de aarde.” Aan de andere kant wordt gedreigd met een
onophoudelijke oorlogsvoering tegen zij die dit niet doen: “We roepen op om over deze vragen na te denken
terwijl de bloeddorstige ridders van het Kalifaat hun oorlog van rechtvaardige terreur blijven voeren tegen u.”
In andere secties is dan uitleg te vinden over het waarom de IS-aanhangers ons haten en ons bevechten.
Deze uitgave bevat ook een getuigenis van een voormalige christen, een vrouw afkomstig uit Finland die
zich bekeerd heeft tot de islam. Dit onderdeel concentreert zich op de inconsistenties in het christendom
tegenover de zogenaamde zuiverheid en simpliciteit van de islam.
Als hoofdartikel vindt men een uitgebreide uiteenzetting waarin getracht wordt de christelijke en joodse
theologie te weerleggen en waarin men argumenten aanhaalt om zich te bekeren tot de islam. Het
merendeel van de theologische argumenten zijn standaard uitspraken over de absurditeit van de Drieeenheid en de zogenaamde corruptie van de Schrift door joden en christenen zoals menig imam zou
beredeneren.
De sprong van het gematigde islamitische monotheïsme naar het gewelddadig afslachten van diegenen die
niet akkoord gaan met IS wordt in het magazine niet duidelijk uitgelegd.
De kentering in de nadruk om een Europees en Westers publiek aan te spreken komt op hetzelfde moment
als de gewijzigde instructies aan de strijders om niet naar de door IS gecontroleerde regio’s in Irak en Syrië
te trekken, maar om eenvoudigweg terroristische aanvallen uit te voeren in de thuislanden.
Bron: clarionproject.org – Engelse versie van de 15de editie ‘Dabiq’
https://restkerk.net/2016/08/02/laatste-uitgave-van-is-magazine-dabiq-gericht-aan-christenen/

Met 1 pennenstreek is je opgebouwde pensioen verslechterd: Ingreep pensioenen slaat in als bom
Door Jdreport · juli 15, 2015
De Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van 250
pensioenfondsen, is teleurgesteld over het besluit van De
Nederlandsche Bank om de renteregels voor pensioenopbouw
te veranderen.
DNB heeft, als toezichthouder op de pensioenfondsen, besloten
dat de fondsen hun pensioenverplichtingen en pensioenpremies
voortaan moeten berekenen aan de hand van een meer
realistische rente. De vaste rekenrente wordt vanaf morgen
vervangen door een rente die meebeweegt met de marktrente.
Dat heeft meteen tot gevolg dat de rente omlaag gaat, van 4,2 naar 3,3 procent. De dekkingsgraad,
eenvoudig gezegd de waarde van een fonds, gaat daardoor ook omlaag. En dat kan weer tot gevolg hebben
dat deelnemers meer premie moeten gaan betalen.
Lees verder via: NOS
Gemiddeld dalen de dekkingsgraden van de pensioenfondsen met 3,5 procentpunt door de rentemaatregel
van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat heeft pensioenadviseur Aon Hewitt berekend.
Verschillende pensioenfondsen hebben al bekendgemaakt wat de nieuwe regels betekenen voor hun
dekkingsgraad. Zo zakt de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds
ABP, van 103,9 naar 102 procent. Ook de metaalfondsen PMT en PME voelen de nieuwe regels van DNB.
Lees verder via: Telegraaf.nl
https://jdreport.com/met-1-pennenstreek-is-je-opgebouwde-pensioen-verslechterd-ingreep-pensioenen-slaatin-als-bom/
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‘De 12 keren dat paus Franciscus openlijk een Eén-wereldreligie of een Nieuwe Wereldorde
promootte’
‘Het is zeer duidelijk geworden dat zijn agenda is gestoeld op de integratie van de mensheid in een Eénwereldreligie en een Nieuwe Wereldorde’
Auteur: Michael Snyder – infowars.com
“Op zondag vertelde paus Franciscus aan honderdduizenden
jongeren die waren bijeengekomen op de Wereldjongerendagen
in Polen dat ze moeten ‘geloven in een nieuwe mensheid’ en dat
ze zouden moeten weigeren om ‘grenzen als muren te zien.”
Iedere twee of drie jaar komen katholieken van over de hele
planeet bijeen op één van deze reusachtige conferenties, en
zoals je hieronder zult zien deinst de paus er niet voor terug om
historische gebeurtenissen te gebruiken om zijn eigen agenda te promoten. Helaas is het heel duidelijk
geworden dat zijn agenda is gestoeld op de integratie van de mensheid in een Eén-wereldreligie en een
Nieuwe Wereldorde. Natuurlijk zal paus Franciscus niet de exacte termen gebruiken, maar op dit moment is
het duidelijk wat hij probeert te doen. Als je me nu niet gelooft, zal je de dingen misschien anders bekijken
nadat je de bewijzen die ik in de rest van dit artikel heb samengevat, hebt gezien.
Laat ons beginnen met wat paus Franciscus op zondag op de Wereldjongerendagen wist te vertellen.
“Mensen beschouwen jullie misschien als dromers, want jullie geloven in een nieuwe mensheid, een
mensheid die haat onder mensen verwerpt, een mensheid die weigert om grenzen als muren te zien en die
haar eigen tradities kan koesteren zonder egoïstisch of kleingeestig te zijn”, vertelde Franciscus zijn kudde.
Deze stelling is op zich niet zo dramatisch. Maar als je het bekijkt in het licht van wat paus Franciscus
doorheen de laatste paar jaar heeft gedaan, wordt een bepaald patroon duidelijk…
Mei 2016: Paus Franciscus verwelkomde een van de meest gekende soennitische geestelijken in het
Vaticaan, en naar verluidt vertelde hij de geestelijke dat “onze ontmoeting de boodschap is.” En gewone
nieuwsmedia van over de hele wereld wisten duidelijk wat er werd gezegd. Daily Mail publiceerde
bijvoorbeeld een artikel met de titel ‘Paus omarmt groot-imam op historische ontmoeting in een poging om
katholieke en islamistische kerken dichter bijeen te brengen.’
Januari 2016: Het Vaticaan publiceert een zeer storende video waarin paus Franciscus verklaarde dat alle
grootste wereldreligies “God zoeken of God ontmoeten op verschillende manieren” en dat we uiteindelijk
“allemaal kinderen van God zijn.” In de video kwamen ook leiders van verschillende grote religies voor, en er
wordt getoond hoe ze hun eigen goden vereren. Eerst zien we een vrouwelijke boeddhistische geestelijke
die ons vertelt dat “ik op Boeddha vertrouw”, wat wordt gevolgd door een joodse rabbi die verklaart dat “ik in
God geloof.” Later in de video verklaart een katholieke priester dat “ik in Jezus Christus” geloof, en
uiteindelijk verklaart een islamistische leider stoutmoedig dat “ik in God, Allah, geloof.” Als je de video nog
niet hebt gezien kun je het gehele ding hier bekijken. Na de video te hebben gezien, kan niemand nog
verklaren dat het Vaticaan openlijk een Eén-Wereldreligie promoot.
November 2015: Paus Franciscus verklaart dat fundamentalisme, zelfs christelijk fundamentalisme, een
“ziekte” is, toen hij dingen zei waaruit bleek dat hij benadrukte dat de grootste religies aan elkaar gelijk zijn.
September 2015: Paus Franciscus reisde naar New York om een speech te geven, hetgeen een conferentie
inluidde en waarna de Verenigde Naties pleitten voor een “nieuwe universele agenda” voor de mensheid.
September 2015: Tijdens een pauze in Saint Patrick’s Cathedral benadrukte paus Franciscus het belang
van eenheid onder christenen en moslims. Deze woorden werden door hemzelf gesproken… “Ik wens aan
mijn moslimbroeders en -zusters twee dingen te vertellen: Eerst en vooral, mijn groeten, terwijl ze het
offerfeest vieren. Mijn gevoelens van nabijheid omtrent de tragedie. De tragedie die plaatshad in Mekka. Ik
verzeker jullie op dit moment van mijn gebeden. Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed aan de
almachtige God, die één en al barmhartigheid is.”
Juli 2015: Tijdens een reis naar Ecuador sprak paus Franciscus over de nood aan “een nieuwe
economische en ecologische wereldorde” waarbij de weelde van de planeet “door iedereen wordt gedeeld.”
Juli 2015: Paus Franciscus sprak zich uit tegen globaal kapitalisme en verwijst naar de buitensporigheden
als “de truc van de duivel.”
Juni 2015: Paus Franciscus ijverde voor een “nieuwe globale politieke autoriteit” waarbij kan worden
“afgehandeld met economische problemen en onrechtvaardigheid.”
Oktober 2014: Paus Franciscus omarmde openlijk de evolutietheorie door dingen als de volgende te
zeggen…
 “Als we lezen over de Schepping in Genesis, riskeren we ons in te beelden dat God een magiër was,
met een toverstok om alles te kunnen doen. Maar dat is niet zo.”
 “De oerknal, waarvan we vandaag veronderstellen dat hij de wereld deed ontstaan, spreekt de
tussenkomst van een goddelijke schepper niet tegen, maar vereist dat eerder.”
 “Evolutie hoeft creatie op zich niet tegen te spreken, want evolutie vereist de creatie van wezens die
evolueren.”
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Door de evolutietheorie volledig te omarmen, stelt paus Franciscus zich op gelijke voet met linksgezinde
ingenieurs die ernaar streven om de mensheid te integreren in een socialistische wereldorde, en neemt hij
een positie in tegen ‘fundamentalisten’ die geloven dat er één ware God is, die de Hemel en Aarde heeft
gecreëerd.
Juni 2014: Voor het eerst in de geschiedenis van het katholicisme, autoriseerde paus Franciscus
‘islamistische gebeden en lezingen uit de Koran’ in het Vaticaan. In vervlogen tijden zou dit als godslastering
zijn bestempeld, maar vandaag valt het niemand nog op als iets gelijkaardigs gebeurt.
Maart 2013: Tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting als paus, maakte Franciscus het heel duidelijk dat
hij gelooft dat christenen en moslims “dezelfde God” aanbidden…
“Ik dank en groet jullie, beste vrienden uit andere religies, eerst en vooral de moslims, die de ene levende en
barmhartige God aanbidden, en die hem in gebed aanspreken, en jullie allemaal. Ik waardeer jullie
aanwezigheid. Erin zie ik een tastbaar teken van de wil om in wederzijds respect te groeien, en een teken
van samenwerking in het belang van het gemeenschappelijke welzijn van de mensheid.De Katholieke Kerk
is zich bewust van het belang van de promotie van vriendschap en respect tussen mensen en vrouwen uit
verschillende religies – Ik wens dit te herhalen: Vriendschap en respect onder mannen en vrouwen uit
verschillende religies promoten – hetgeen ook voortkomt uit het waardevolle werk van de Pauselijke Raad
voor Interreligieuze Dialoog.”
Kunt u het patroon zien? Paus Franciscus wil alle mensen samenbrengen. Hij wil naties samenbrengen, en
hij wil religies samenbrengen. Maar wat is uiteindelijk het doel van al deze eenheid?
Een groeiend aantal ‘fundamentalistische’ christenen maakt zich zorgen, omdat het erop lijkt dat paus
Franciscus meewerkt aan de totstandkoming van een Eén-wereldreligie en een Nieuwe Wereldorde. Alle
landen ter wereld samenbrengen in een gigantische superstaat, en alle religies samenbrengen in één enkel
geloof kan volgens velen dan wel een goed idee zijn, maar om eerlijk te zijn zou dat resulteren in een vorm
van tirannie die de meeste mensen zich niet eens zouden durven inbeelden.
Foto: Flickr, Koreanet
Bron: Infowars.com – vertaald door
‘De 12 keren dat paus Franciscus openlijk een Eén-wereldreligie of een Nieuwe Wereldorde promootte’ ‘Het
is zeer duidelijk geworden dat zijn agenda is gestoeld op de integratie van de mensheid in een Eénwereldreligie en een Nieuwe Wereldorde’ pope-francis3 Auteur: Michael Snyder – infowars.com “Op zondag
vertelde paus Franciscus aan honderdduizenden jongeren die waren bijeengekomen op de
Wereldjongerendagen in Polen dat ze moeten ‘geloven in een nieuwe mensheid’ en dat ze zouden moeten
weigeren om ‘grenzen als muren te zien.” Iedere twee of drie jaar komen katholieken van over de hele
planeet bijeen op één van deze reusachtige conferenties, en zoals je hieronder zult zien deinst de paus er
niet voor terug om historische gebeurtenissen te gebruiken om zijn eigen agenda te promoten. Helaas is het
heel duidelijk geworden dat zijn agenda is gestoeld op de integratie van de mensheid in een Eénwereldreligie en een Nieuwe Wereldorde. Natuurlijk zal paus Franciscus niet de exacte termen gebruiken,
maar op dit moment is het duidelijk wat hij probeert te doen. Als je me nu niet gelooft, zal je de dingen
misschien anders bekijken nadat je de bewijzen die ik in de rest van dit artikel heb samengevat, hebt gezien.
Laat ons beginnen met wat paus Franciscus op zondag op de Wereldjongerendagen wist te vertellen.
“Mensen beschouwen jullie misschien als dromers, want jullie geloven in een nieuwe mensheid, een
mensheid die haat onder mensen verwerpt, een mensheid die weigert om grenzen als muren te zien en die
haar eigen tradities kan koesteren zonder egoïstisch of kleingeestig te zijn”, vertelde Franciscus zijn kudde.
Deze stelling is op zich niet zo dramatisch. Maar als je het bekijkt in het licht van wat paus Franciscus
doorheen de laatste paar jaar heeft gedaan, wordt een bepaald patroon duidelijk… Mei 2016: Paus
Franciscus verwelkomde een van de meest gekende soennitische geestelijken in het Vaticaan, en naar
verluidt vertelde hij de geestelijke dat “onze ontmoeting de boodschap is.” En gewone nieuwsmedia van over
de hele wereld wisten duidelijk wat er werd gezegd. Daily Mail publiceerde bijvoorbeeld een artikel met de
titel ‘Paus omarmt groot-imam op historische ontmoeting in een poging om katholieke en islamistische
kerken dichter bijeen te brengen.’ Januari 2016: Het Vaticaan publiceert een zeer storende video waarin
paus Franciscus verklaarde dat alle grootste wereldreligies “God zoeken of God ontmoeten op verschillende
manieren” en dat we uiteindelijk “allemaal kinderen van God zijn.” In de video kwamen ook leiders van
verschillende grote religies voor, en er wordt getoond hoe ze hun eigen goden vereren. Eerst zien we een
vrouwelijke boeddhistische geestelijke die ons vertelt dat “ik op Boeddha vertrouw”, wat wordt gevolgd door
een joodse rabbi die verklaart dat “ik in God geloof.” Later in de video verklaart een katholieke priester dat “ik
in Jezus Christus” geloof, en uiteindelijk verklaart een islamistische leider stoutmoedig dat “ik in God, Allah,
geloof.” Als je de video nog niet hebt gezien kun je het gehele ding hier bekijken. Na de video te hebben
gezien, kan niemand nog verklaren dat het Vaticaan openlijk een Eén-Wereldreligie promoot. November
2015: Paus Franciscus verklaart dat fundamentalisme, zelfs christelijk fundamentalisme, een “ziekte” is, toen
hij dingen zei waaruit bleek dat hij benadrukte dat de grootste religies aan elkaar gelijk zijn. September 2015:
Paus Franciscus reisde naar New York om een speech te geven, hetgeen een conferentie inluidde en
waarna de Verenigde Naties pleitten voor een “nieuwe universele agenda” voor de mensheid. September
2015: Tijdens een pauze in Saint Patrick’s Cathedral benadrukte paus Franciscus het belang van eenheid
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onder christenen en moslims. Deze woorden werden door hemzelf gesproken… “Ik wens aan mijn
moslimbroeders en -zusters twee dingen te vertellen: Eerst en vooral, mijn groeten, terwijl ze het offerfeest
vieren. Mijn gevoelens van nabijheid omtrent de tragedie. De tragedie die plaatshad in Mekka. Ik verzeker
jullie op dit moment van mijn gebeden. Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed aan de almachtige God,
die één en al barmhartigheid is.” Juli 2015: Tijdens een reis naar Ecuador sprak paus Franciscus over de
nood aan “een nieuwe economische en ecologische wereldorde” waarbij de weelde van de planeet “door
iedereen wordt gedeeld.” Juli 2015: Paus Franciscus sprak zich uit tegen globaal kapitalisme en verwijst
naar de buitensporigheden als “de truc van de duivel.” Juni 2015: Paus Franciscus ijverde voor een “nieuwe
globale politieke autoriteit” waarbij kan worden “afgehandeld met economische problemen en
onrechtvaardigheid.” Oktober 2014: Paus Franciscus omarmde openlijk de evolutietheorie door dingen als
de volgende te zeggen… “Als we lezen over de Schepping in Genesis, riskeren we ons in te beelden dat
God een magiër was, met een toverstok om alles te kunnen doen. Maar dat is niet zo.” “De oerknal, waarvan
we vandaag veronderstellen dat hij de wereld deed ontstaan, spreekt de tussenkomst van een goddelijke
schepper niet tegen, maar vereist dat eerder.” “Evolutie hoeft creatie op zich niet tegen te spreken, want
evolutie vereist de creatie van wezens die evolueren.” Door de evolutietheorie volledig te omarmen, stelt
paus Franciscus zich op gelijke voet met linksgezinde ingenieurs die ernaar streven om de mensheid te
integreren in een socialistische wereldorde, en neemt hij een positie in tegen ‘fundamentalisten’ die geloven
dat er één ware God is, die de Hemel en Aarde heeft gecreëerd. Juni 2014: Voor het eerst in de
geschiedenis van het katholicisme, autoriseerde paus Franciscus ‘islamistische gebeden en lezingen uit de
Koran’ in het Vaticaan. In vervlogen tijden zou dit als godslastering zijn bestempeld, maar vandaag valt het
niemand nog op als iets gelijkaardigs gebeurt. Maart 2013: Tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting als
paus, maakte Franciscus het heel duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims “dezelfde God”
aanbidden… “Ik dank en groet jullie, beste vrienden uit andere religies, eerst en vooral de moslims, die de
ene levende en barmhartige God aanbidden, en die hem in gebed aanspreken, en jullie allemaal. Ik
waardeer jullie aanwezigheid. Erin zie ik een tastbaar teken van de wil om in wederzijds respect te groeien,
en een teken van samenwerking in het belang van het gemeenschappelijke welzijn van de mensheid.De
Katholieke Kerk is zich bewust van het belang van de promotie van vriendschap en respect tussen mensen
en vrouwen uit verschillende religies – Ik wens dit te herhalen: Vriendschap en respect onder mannen en
vrouwen uit verschillende religies promoten – hetgeen ook voortkomt uit het waardevolle werk van de
Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.” Kunt u het patroon zien? Paus Franciscus wil alle mensen
samenbrengen. Hij wil naties samenbrengen, en hij wil religies samenbrengen. Maar wat is uiteindelijk het
doel van al deze eenheid? Een groeiend aantal ‘fundamentalistische’ christenen maakt zich zorgen, omdat
het erop lijkt dat paus Franciscus meewerkt aan de totstandkoming van een Eén-wereldreligie en een
Nieuwe Wereldorde. Alle landen ter wereld samenbrengen in een gigantische superstaat, en alle religies
samenbrengen in één enkel geloof kan volgens velen dan wel een goed idee zijn, maar om eerlijk te zijn zou
dat resulteren in een vorm van tirannie die de meeste mensen zich niet eens zouden durven inbeelden.
Foto: Flickr, Koreanet Bron: Infowars.com – vertaald door Restkerk
https://restkerk.net/2016/08/02/de-12-keren-dat-paus-franciscus-openlijk-een-een-wereldreligie-of-eennieuwe-wereldorde-promootte/

Kook citroenen en drink de vloeistof zodra je wakker wordt … u zult geschokt zijn door de effecten!
Door Kraven - Aug 6, 2016
Vandaag is je geluksdag, want in dit artikel gaan we laten zien
hoe je de meest krachtige Duitse remedie maakt, die zal helpen
bij het reinigen en ontstoppen van je slagaders van slechte
cholesterol (LDL). Klinkt goed, nietwaar? Het is heel simpel – je
hoeft alleen het artikel hieronder te lezen en we gaan je laten
zien hoe het te maken en hoe deze krachtige remedie te
gebruiken!
Je moet ook weten dat dit krachtige middel al gebruikt wordt
voor eeuwen en veel mensen over de hele wereld gebruiken het
als een krachtige behandeling tegen vele kwalen, zoals:
atherosclerose, hoge cholesterol, vermoeidheid, infecties, verkoudheid, enz. Je moet ook weten dat dit
krachtige recept ook je lever zal reinigen, en het zal je immuunsysteem versterken. Deze remedie is zeer
eenvoudig en gemakkelijk te maken. Je hoeft alleen de eenvoudige instructies te volgen.
Je hebt slechts 4 ingrediënten nodig.
4 biologische citroenen, samen met de schil
één gemberwortel (3-4 cm) of twee eetlepels geraspte gember
4 grote knoflookbollen
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een liter water
Beschrijving:
Het is heel simpel – als eerste, moet je de citroenen grondig schrobben en wassen. Snijd ze vervolgens in
stukjes. Daarna moet je de knoflook pellen. Daarna neem je de citroenen, gember en knoflook en doe ze in
een blender. Mix het tot alles goed is gemengd. Giet het mengsel in een pan en voeg het water toe. Je moet
het aan de kook brengen, dan direct van het vuur halen en laten afkoelen. Wanneer het afgekoeld is zeef de
vloeistof en giet het in een fles of een pot.
Hoe te gebruiken:
Hier is wat je moet doen: Experts zeggen dat je één glas moet drinken op een lege maag twee uur voor elke
maaltijd voor minstens 3 weken. Na 3 weken, moet je een week pauze nemen en sopnieuw starte voor 3
weken. Let op: je kunt wat honing toevoegen om het te zoeten als je niet van de smaak houdt. Je zult een
aantal belangrijke resultaten merken in de eerste paar weken. Je voelt je fris en vol energie. Je kunt dit
krachtige Duitse middel gebruiken tegen nierstenen en vasculaire congestie.
We hopen dat je dit artikel nuttig vond en vergeet niet om het te delen met je vrienden en familie.
http://worldunity.me/kook-citroenen-en-drink-de-vloeistof-zodra-je-wakker-wordt-u-zult-geschokt-zijn-door-deeffecten/

Na het lezen van dit artikel gooit u nooit meer uienschillen weg!
Door Kraven - Aug 5, 2016
Uien zijn een van de meest gebruikte groenten in alle keukens
ter wereld, wat veel zegt over hun unieke smaak en tal van
voordelen voor de gezondheid. Toch maken we ons allemaal
schuldig aan het weggooien de schil van de ui voordat we ui
toevoegen aan onze maaltijden.
Nou, we zullen u vandaag overtuigen om dat nooit meer doen.
Meerdere studies hebben aangetoond dat de schil van de ui vol
zit met antioxidanten, zelfs meer dan in de ui zelf en het
verbetert aanzienlijk de algehele gezondheid.
De bruine buitenlaag is een rijke bron van anti-oxidanten, voedingsvezels en flavonoïden die een gezonde
huid bevorderen.
Daarnaast is de schil van de ui hoog in een potent pigment bekend als quercetine, wat verstopping van de
slagaders verhindert en hoge bloeddruk vermindert, het heeft krachtige kalmerende eigenschappen, en
behandelt slapeloosheid. Bovendien heeft het krachtige antibacteriële, anti-oxidante, kanker en
schimmelwerende eigenschappen.
Het belangrijkste ingrediënt in de schil van de ui, quercetine, is een flavonoïde en krachtige antioxidant die
de voornaamste veroorzakers van kanker vernietigt, namelijk; vrije radicalen.
Studies hebben aangetoond dat de schil rijk is aan onoplosbare vezels, die een goede peristaltische
beweging van de dikke darm ondersteunt.
Bovendien elimineren de onoplosbare vezels de geaccumuleerde gifstoffen uit de darmen, regelt het de pHwaarde, en voorkomt de vorming van kankercellen.
De opname van de schil van de ui in de voeding verlaagt het risico op:
– type 2 diabetes
– hart-en vaatziekten
– gastro-intestinale problemen
– zwaarlijvigheid
– darmkanker
De schil kan aan diverse stoofschotels en soepen worden toegevoegd.
Ook zullen we hier het recept geven voor uien schil thee, wat een geweldige manier is om van al deze
voordelen te genieten:
Sla aanvankelijk de schillen op in een glazen pot, giet vervolgens kokend water over meerdere uien schillen,
dek af en laat ze staan om te weken gedurende 15 minuten.zeef vervolgens de thee, en drink een kopje
ervan voor het slapengaan.
Opmerking: Het gebruik van uien schillen wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en moeders die
borstvoeding geven.
Bron
http://worldunity.me/na-het-lezen-van-dit-artikel-gooit-u-nooit-geen-uien-schillen-meer-weg/
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Benjamin Fulford: "Chaos overal terwijl de huidige wereldorde verder instort en de nieuwe tijd
begint."
Donderdag 21 juli 2016
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep
ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van
de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit
over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime
genootschappen.
- 19 juli 2016 De wereldsituatie wordt steeds chaotischer met belangrijke gebeurtenissen die in Turkije plaatsvinden,
Frankrijk, Japan, de Verenigde Staten, China en elders. De gebeurtenissen zijn allemaal verbonden met de
instorting van de globale structuur die neergezet werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Analisten
van de Chinese regering geloven dat de gehele huidige wereldarchitectuur een totale instorting zal
ondergaan in het jaar 2018 waarna een nieuwe, verbeterde structuur het zal vervangen. Om deze reden
verwachten ze steeds snellere globale beroering tussen nu en dan.
Laten we beginnen met te kijken naar de poging voor een staatsgreep in Turkije vorige week. Bronnen bij de
Mossad probeerden de Russen de schuld te geven en voegden toe dat “dit pas de eerste ronde was.”
Echter, bronnen bij het Pentagon zeggen dat straaljagers bemand met door Israël getrainde Saudi Arabische
piloten die uitvlogen van de NATO luchtmachtbasis in Incirlik, een helder flitsend maar niet erg schade
veroorzakend licht nucleair wapen tegenover het Turkse Parlement gebouw lieten vallen tijdens de poging
om President Recep Erdogan omver te werpen.
http://www.veteranstoday.com/2016/07/15/turkish-parliament-nuked-during-coup-attempt/
De Pentagon bronnen verdenken Erdogan ervan dat hij dergelijke lichtshows gebruikte als onderdeel van
een in scene gezette poging tot staatsgreep tegen zichzelf met de bedoeling om hem een excuus te geven
om het Turkse leger en agentschappen voor wetshandhaving te zuiveren van rivalen. Een Pentagonbron zei:
“omdat Erdogan de banden met de Mossad hernieuwde en misschien VS atoombommen in Incirlik steelt om
ISIS te bewapenen, is de staatgreep nog lang niet voorbij.”
Chinese regeringsbronnen, echter, hadden een andere interpretatie van de gebeurtenissen in Turkije. Ze
zeggen dat de Turkse regering werd aangevallen omdat het zich weg bewoog van de NATO richting de
Shanghai Cooperation Organization. De Turkse regering onderhandelt ook met de Iranese regering om een
Sunni/Shia Moslim alliantie te vormen en het Kalifaat te hernieuwen. De Khazariaanse maffia front
organisatie ISIS (Israeli Secret Intelligence Service) probeert dit tegen te houden door een nep Kalifaat te
creëren en door op walgelijke manieren te handelen om er voor te zorgen dat iedereen Moslims haat. Wat er
op het spel staat is $2 triljoen olie en gas gelden afkomstig uit het Midden Oosten elk jaar.
Met zo veel op het spel, is Erdogan nu een erg belangrijk doelwit voor een moordaanslag en we kunnen nog
een hoop problemen verwachten in het Midden Oosten voordat de rust weerkeert. Echter, als Turkije
samenwerkt met Iran en de hindernissen met Rusland en ook Egypte herstelt, lijkt het erop dat zij de beste
kaarten hebben.
Nu laten we eens kijken naar wat er in Frankrijk gebeurt. Hier hebben we een enorm impopulaire regering
die een valse terroristische aanval in scene zet met de bedoeling om de krijgswet in te voeren. De regering
doet dit omdat het Italiaanse banken systeem instort en dit het Franse bankensysteem met zich mee zal
nemen. Dus, met de bedoeling om de Franse bevolking af te leiden van financiële problemen moeten ze een
valse externe vijand creëren om het hele land te verenigen.
Video’s van de nasleep van de aanval in Nice waar een vrachtwagen veronderstelt werd 84 mensen te
hebben gedood en nog eens 200 te hebben verwond, lijkt een spoor te laten zien van echte lichamen
(verzameld uit ziekenhuizen uit het hele land?) Echter, een vriend die bij de Japanse nationale zender NHK’s
nieuwsdesk werkt zegt dat NHK ongeveer vier uur lang verslag uitbracht dat de vrachtwagen vol wapens en
handgranaten was. Echter, een CNN verslaggever ter plaatse rapporteerde dat de wapens allemaal nep
waren, waarna CNN, NHK en anderen de zin “vol met wapens” weglieten uit hun berichtgeving. Dan is er het
feit dat de verondersteld verarmde moordenaar $100.000 stuurde naar zijn familie voor het incident.
Ook besloten de gezamenlijke media om de een of andere reden om wat lijkt op een spectaculaire poging
om op dezelfde dag de Eiffeltoren op te blazen, volledig te negeren. Misschien waren er te veel getuigen
voor deze nepperij daar dus besloten ze net te doen alsof die kleine stunt nooit gebeurde. Een video van dit
incident is nu gewist van het internet, maar een foto kan hier worden gezien:
http://www.whatdoesitmean.com/index2072.htm
Hoewel, het maakt niet uit, de operaties van het Franse fascistische Gladio zullen de revolutie die zich
ontvouwt in dat land niet stoppen.
In ieder geval, beiden, de Franse en de Turkse toeters en bellen shows leiden af van de veel belangrijkere
gebeurtenissen die plaatsvinden in Azië. We kunnen door onze eigen CIA en Chinese bronnen bevestigen
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wat Neil Keenan heeft gerapporteerd over VN Secretary General Bank Ki Moon en David Rockefeller die
gingen bedelen en niets kregen.
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-china-shoves-keenan-pushes-to-put-an-end-to-un-nwo-ban-kimoons-foolishness/
We kunnen ook nieuwe informatie toevoegen over het aangekondigde ontslag van de Keizer van Japan. Ban
Ki Moon was in Korea en China om te proberen goud te vinden om de Rockefeller VN maatschappij in bedrijf
te houden en om te vragen om een baan als President van Zuid Korea. Hem werd verteld om op te krassen.
Nadat Rockefeller zijn “oude familie vriend” belde, Keizer Akihito en hem om goud vroeg. Vertelde Akihito
Rockefeller dat het hem niet was toegestaan om dit te doen. Onmiddellijk nadat dit telefoongesprek
plaatsvond, kondigde het NHK nieuws van de regering aan dat de Keizer, wegens gezondheidsredenen, de
eerste was in 200 jaar die afstand deed van de troon. Een Japanse regeringsambtenaar die kortgeleden en
ceremonie bijwoonde bij de Keizer bevestigde dat hij opvallende vergissingen maakte tijdens de ceremonie
en tekenen van seniliteit vertoonde. De bron voegde toe dat de keizer uitgeput was door de voortdurende
onderhandelingen om een wereldregering op te zetten en dat hij de baan wilde doorgeven aan zijn zoon en
erfgenaam Naruhito.
Nu ze gefaald hebben in China, Korea en Japan, gaat de Rockefeller/Bush/Clinton factie van de
Khazariaanse maffia een grote aanval doen met als doel goud te stelen van Indonesië. CIA bronnen in
Indonesië zeggen dat dit land op het hoogste niveau van militaire alertheid is als gevolg hiervan. De bron
voegt toe dat de Khazarianen proberen President Widodo te vermoorden en dat ze de Suharto clan
(vrienden van Henry Kissinger) macht en rijkdom hebben aangeboden als ze helpen om Widodo omver te
werpen en de Sukarno clan die hem steunt. De Suharto’s is verteld zich er buiten te houden of ze worden
vermoord.
Er is ook een poging geweest door de Khazarianen om spanningen in de Zuid Chinese Zee te gebruiken om
de Derde Wereldoorlog uit te lokken met de bedoeling om henzelf in bedrijf te houden. De uitspraak tegen
de claim van China door een VN tribunaal, over de claims van China in de Zuid Chinese Zee, wordt gebruikt
om een oorlog uit te lokken tussen de VS en China. Admiraal Dennis C Blair, voormalig hoofd van het VS
Commando van de Grote Oceaan vertelde het congres van de VS op 13 juli dat de VS geweld zou moeten
gebruiken om China te stoppen in de Zuid Chinese Zee. Blair werkt nu voor het Nationale Bureau voor
Aziatisch Onderzoek wiens gezamenlijke sponsors inclusief de Chevron Corporatie, ConocoPhilips
Company, Ernst & Young, de ExxonMobil Corporation, GE, Microsoft, enz. zijn. Met andere woorden hij
werkt voor de Rockefellers.
http://nbr.org/About/bod.aspx?id=d1ffb522-d222-48eb-913b-f83249c5fa63
In ieder geval, de paardenhandel tussen het industriële militaire complex van China en de VS gaat verder
met de Zuid Chinese Zee zaak als het beste onderhandelingsfiche van de VS kant. Gevolgd door de
uitspraak tegen China, Ging de Staatsgeneraal John Kerry naar Rusland om te lobbyen met Vladimir Poetin
om samen te werken met de VS tegen China in de SCS. De VS benadert ook India, Vietnam, Japan enz.
met deze uitspraak in de hand om hulp te zoeken. De Chinezen hebben een tegenactie gedaan door te
trachten in de gunst te komen bij de Europeanen en anderen.
Een Chinese regeringsambtenaar legde de werkelijke reden uit waarom China een koppige houding had
tegenover de SCS zaak dit is omdat de oceaan rondom de onderzeeërbasis die ze hebben op Hainan Island
te ondiep is voor onderzeeërs om zich verborgen te houden. Dat is waarom ze een onderzeeërbasis bouwen
naast het 2000 meter diepe water in de Zuid Chinese Zee. De Chinezen beweren dat ze hun nucleaire
macht intact moeten houden en dus iedereen tegenhouden die verkeerd inschat en denkt dat ze een
nucleaire oorlog tegen China kunnen winnen met een preventieve aanval.
Dit Zuid Chinese Zee op tafel slaan zal waarschijnlijk eindigen met de Chinezen die een nieuwe VS marine
basis accepteren op de Indonesische eilanden in de Zuid Chinese Zee en de Amerikanen die de Chinezen
toestaan een onderzeeërbasis te bouwen vlakbij diep water.
De Chinezen zeggen ook dat ze geen belangstelling hebben om het faillissement van de VS en Europa te
gebruiken om te proberen een Chinese hegemonie af te dwingen. Een top Chinese Red and Blue Society lid
beschreef China, de VS en Europa als drie poten van een tafel die elkaar nodig hadden om de tafel niet om
te laten vallen.
Het leger van de VS en agentschappen en China hebben ook een gezamenlijke vijand in de Khazariaanse
maffia. Aan dit front zijn de Russen en het Vaticaan het ook eens. Om de Khazariaanse maffia te dwingen
zich over te geven, wordt een raketaanval op het familiecomplex van de Rothschild familie in Zug,
Zwitserland gepland. In het belang van toekomstige generaties, is de Rothschilds tot 25 juli gegeven om al
de waardevolle kunstschatten die ze daar hebben te evacueren. Hierna, zal het complex geraakt worden
tenzij de Rothschilds zich overgeven, zeggen ambtenaren bij het Pentagon.
Andere bronnen zijn ook naar voren gekomen met te zeggen dat de Rothschilds alleen net doen alsof ze
afgescheiden zijn van de Rockefeller/Bush/Clinton bende en dat niet geloofd moet worden dat ze zich aan
enige overeenkomst houden tenzij ze geen andere keus hebben.
Ook, vertegenwoordigers van de White Dragon Society hadden ontmoetingen met verschillende Aziatische
facties om te praten over 1 ton goud beloning die uitgeloofd werd door de WDS op het hoofd van zekere
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leden van de Khazariaanse maffia. De WDS legde uit dat het westen als een mooie vrouw was die besmet
was met syfilis en dat de Aziaten zich er van moeten verzekeren dat ze antibiotica inneemt voordat ze te
vriendschappelijk wordt. De Aziaten zijn het er over eens en bevestigen dat goud en agenten ter beschikking
komen. Pentagon en bureau bronnen reageerden op de premies met verzoeken voor meer namen die
worden toegevoegd. Dus, op het verzoek van het Pentagon en bureau een ton goud zal worden uitgeloofd
op het hoofd van de mensen die ze noemden:
Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, Jay Rockefeller, George Soros, Dick Cheney, Paul Kagan,
Henry Kissinger, Angela Merkel, Neil Bush, Jeb Bush, Marvin Bush, Michael Mukasey, Scooter Libby, 911
rechter Alvin Hellerstein, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Dov Zakheim, Michael Chertoff, Frank Lowy, Larry
Silverstein, Rudolf Giuliani, Michael Bloomberg, Paul Singer, Mark Zuckerberg, Mikhail Khodorkovsky, Tony
Blair, Haim Saban, Sheldon Adelson, Arnon Milchan, Hank Paulson, Bob Rubin, Sandy Weill (Citigroup)
Lloyd Blank-fein (Goldman Sachs), Jamie Dimon (JP Morgan) en Stanley Fischer.
De failliete Clinton/Bush/Rockefeller clan is nu in zo een gevaar dat het er op lijkt dat zelfs God tegen ze is.
Volgens CNBC, werden Bill Clinton, George Bush Jr. en Tony Blair uit een bijeenkomst in Arkansas gejaagd
door een tornado, wat zeer zeker het soort van incident is waarnaar wordt verwezen als een “daad van
God.”
http://www.msnbc.com/way-too-early/watch/severe-weather-forces-bush-clinton-to-flee-725728835965
Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/21-07-16-benjamin-fulford.html

Tweede Wereldoorlog resulteerde in de verovering van Europa, niet door Berlijn maar door VS
door John Diks op aug.03, 2016, onder Politiek
Marshall plan
George_Marshall
De verovering was er zeker, maar niet ineens. Washington’s
verovering was het gevolg van het Marshall plan uit angst voor
het leger van Stalin , en zorgde ervoor dat Europa vertrouwde
op de bescherming van Washington door Europa’s militairen
ondergeschikt te maken aan Washington in de NAVO, de
vervanging van het Britse pond als wereld reserve valuta door de Amerikaanse dollar, en een langdurig
proces van het afnemen van soevereiniteit van de afzonderlijke Europese landen door de oprichting va de
Europese Unie, een CIA-initiatief uitgevoerd door Washington om heel Europa te controleren door het
installeren van slechts één onverklaarbare en schimmige Europese overheid.
Op enkele uitzonderingen na, met name het Verenigd Koninkrijk, betekende het lidmaatschap van de EU
ook het verlies van financiële onafhankelijkheid, aangezien alléén de Europese Centrale Bank (een EUinstelling) euro’s mag creëren voor landen die zo dwaas waren om de euro als munt te accepteren. Zij
hebben niet langer de macht om hun eigen geld te creëren voor de financiering van de begrotingstekorten.
De landen die zich aan de euro hebben verbonden moeten vertrouwen op private banken om hun tekorten te
financieren. Het resultaat hiervan is dat over-gefinancierde landen niet langer hun schulden kunnen betalen
door het creëren van geld of de verwachting dat hun schulden worden afgeschreven tot niveaus die die
haalbaar zijn.
In plaats daarvan werden Griekenland, Portugal, Ierland en Letland geplunderd door particuliere banken. De
EU dwong de pseudo-regeringen van deze landen tot het betalen aan de Noord-Europese private banken
door het onderdrukken van de levensstandaard van de bevolking en het privatiseren van
staatseigendommen door ze voor een appel en een ei te verkopen. Zo is er gesneden in de pensioenen, de
werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg en is het geld doorgesluisd naar particuliere banken.
Aangezien er geen beloning maar alleen straf is voor het lidmaatschap van de EU, waarom doen de
overheden, ondanks de uitgesproken wensen van hun bevolking mee aan deze waanzin. Het antwoord is
dat Washington geen andere manier zou hebben. Enkele jaren geleden werd een document vrijgegeven
waaruit blijkt dat de EU een initiatief van de CIA was. In de jaren 70 Vroeg ik een hoge veiligheidsofficier:
“Wat is de werkwijze om het buitenland te laten doen wat Washington wil?”
Hij antwoordde: “Geld, we geven hun leiders zakken vol geld. Ze zijn van ons“.
Bron: Paul Craig Roberts
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/08/tweede-wereldoorlog-resulteerde-in-de-verovering-van-europa-nietdoor-berlijn-maar-door-vs/#.V6IV7euLQdV
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Benjamin Fulford: "Rothschilds hadden als plan de resultaten van de Eerste Wereldoorlog om te
keren."
Donderdag 28 juli 2016
Het uiteindelijke spelplan van de Rothschilds was om de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog om te
draaien door het opnieuw instellen van de Duitse, Oostenrijks-Hongaarse en Russische monarchieën, zijn
bronnen in Duitsland en de VS het over eens. Het plan dat zich nu ontvouwt in Europa roept om een
burgeroorlog tegen een “Moslim” vijand. De zogenaamde “Moslim”terroristen worden gefinancierd met geld
dat bedoeld was voor het tegengaan van de zogenaamd door koolstof veroorzaakte globale opwarming,
voegen de bronnen toe. Dit is waarom we dagelijks “Moslim” terreuraanvallen zien die altijd door “eenlingen”
lijken te worden uitgevoerd die sterven tijdens de aanval. Op die manier is het niet nodig dat er een smerige
rechtszaak plaatsvindt waarbij bepaalde feiten een kans maken om de openbare opinie binnen te dringen.
In ieder geval zeggen de bronnen dat na een zomer van steeds meer toenemende terrorisme aanvallen, de
Europese bank ATMs gesloten zullen worden, mogelijk in augustus of september. Het is op dit punt waar de
Koninklijke families zichzelf zullen presenteren als “redders”en ze de mensen enorme hoeveelheden fiat geld
en “veiligheid” zullen verschaffen in ruil voor het herstel van hun monarchieën.
De opnieuw aangestelde Europese koningshuizen zullen aangevoerd worden door een Duitse “Kaiser”
(Caesar) die vier koningen zal hebben die onder hem worden aangesteld, zeggen ze. De kandidaat voor
Kaiser zal waarschijnlijk komen van ofwel de Habsburg of Hohenzollern Koninklijke families, merken ze op.
Dat betekent Karl Habsburg of de Hohenzollern Georg Friedrich Prins van Pruisen. Een andere kandidaat
die ze noemen is Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lotheringen.
De Tsaar van Rusland zal hoogstwaarschijnlijk Prins Michael van Kent zijn
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Michael_of_Kent
omdat hij het meeste Romanov bloed heeft van alle Europese koninklijken. Dit past in wat Russische
bronnen ons al lang vertellen en dat is dat Vladimir Poetin aan de macht gebracht is door een factie van de
KGB die loyaal was aan de Russische Koninklijke familie.
Deze actie gecombineerd met de druk door de Turkse Recep Erdogan om het Ottomaans Turkse Rijk te
herstellen zou, wanneer succesvol, de Duits, Oostenrijks-Hongaarse en Turkse rijken herstellen; uiteindelijk
Europa en het dichtbije Oosten terugbrengend naar de situatie die bestond voor de Eerste Wereldoorlog.
Dus, een honderdjarig complot om de Anglo-Amerikaanse overwinning van de Eerste Wereldoorlog terug te
draaien is nu ontmaskerd.
De Brexit stem betekent in deze context dat de Britse Koninklijke Familie niet zal vallen onder de
heerschappij van de herstelde monarchieën van Europa.
De vraag is natuurlijk, zal het Europese volk passief instemmen om geterroriseerd te worden en financieel
gechanteerd voor het herstel van deze bloedlijnen naar formele macht? Dit zullen we misschien deze zomer
en herfst wel uitvinden. Verwacht ondertussen een Gladio waanzin van toenemende lugubere valse vlag
aanvallen en goed gefinancierde, gewelddadige demonstraties. Het is ook een goede kans dat Duits
Kanselier Angela Merkel en Frans President Francois Hollande de macht later dit jaar zal verliezen.
Ondertussen komt een serieuze machtsstrijd tot een hoogtepunt in de Verenigde Staten. CIA bronnen
zeggen dat “China de geheime codes heeft gegeven voor een grote hoeveelheid goud (duizenden metrieke
tonnen)… die worden gegeven als een lening aan de VS schatkist zodat de dollar niet zal imploderen.”
Hoewel, het addertje onder het gras is dat “de jongens in DC Killary moeten aanklagen.
Sinds de Democratische Partij Presidentiële Conventie deze week is begonnen met een grote “Russische”
e-mail aanval over hoe hoge pieten bij de Democratische Partij dingen in elkaar flansen voor Hillary Clinton,
kan er geen twijfel over bestaan dat er een serieuze machtsstrijd onderweg is in Washington DC. Het hoofd
van het Nationaal Comité van de Democratisch Partij Debbie Wasserman Schultz, die werd aangewezen in
het e-mail lek, heeft gezegd dat ze zal aftreden “na de conventie.” CIA bronnen zeggen dat het erg
waarschijnlijk is dat ze spoedig vermoord zal worden om te voorkomen dat ze getuigd over het stelen van de
verkiezing ten behoeve van Clinton.
Het Pentagon en bureaus hebben zowel de Democratische en Republikeinse partijen gedwongen te beloven
dat ze de Glass-Steagall wet zullen herstellen. Dit betekent een gedwongen einde van het corrupte casino
waarin de Bush/Clinton factie van de Khazariaanse maffia het financiële systeem van de VS heeft
veranderd.
De P2 lodge van de Vrijmetselaars heeft Hillary ook gedwongen Tim Kaine, een Jezuïet, te accepteren als
haar kandidaat voor Vice President, zeggen CIA bronnen. Sinds Trump ook ondersteund wordt door de
Jezuïeten en P2, betekent dit dat ze zich nu aan beide kanten in de VS hebben ingedekt. Dus, zoals de
Sovjets altijd zeiden tijdens de koude oorlog, de Amerikanen kunnen kiezen tussen Pepsi cola of Coca Cola,
maar je kunt er zeker van zijn dat over wijn, thee, koffie enz. nooit gestemd zal worden.
Een duidelijke aanwijzing van hoe corrupt en decadent het VS systeem geworden is kan gezien worden in
Secretaris van Staten John “schedel en botten” Kerry die acteert als een lokvogel voor Satanische
chemische maatschappijen als Dupont. Kerry was in Wenen vorige vrijdag en zei dat “airconditioning
systemen een net zo grote bedreiging vormden voor het leven als terrorisme.” Wat er is gebeurt, is dat er 17
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jaren zijn verstreken sinds de Dupont Maatschappij en zijn misdadige partners fluoride gas geboycot kregen
net op het moment dat hun patent hierop was verlopen. Met hun hele verhaal dat BS fluor de ozonlaag
aantastte hielden ze iedereen toen voor de gek. Nu, is het patent op hun vervanging voor fluor,
chloorfluorkoolwaterstoffen (Cfk’s) ook verlopen, dus laten ze hun debiele slaaf Kerry tegenover de
hoogwaardigheidsbekleders van de wereld paraderen om te verkondigen dat het uitbannen van Cfk’s
“letterlijk het leven op de planeet zal redden.”
http://www.foxnews.com/politics/2016/07/23/kerry-air-conditioners-as-big-threat-as-isis.html
Wat hij werkelijk bedoelt is dat het de jaarlijkse $20 biljard of zo aan inkomsten van zijn maatjes door de
verkoop van gepatenteerde koelmiddelen voor de airconditioningsystemen, ijskasten enz. van de wereld
redt. Welk soort van gedegenereerd politiek systeem is het van wat vroeger het grootste land van de wereld
was dat zijn minister van buitenlandse zaken zo ver krijgt om regelrechte leugens te vertellen in het voordeel
van bedrijven zo dat ze nog meer geld kunnen zwendelen van de mensheid in arme landen die wanhopig
airconditioningsystemen nodig hebben? Het is een systeem zo corrupt dat het omver geworpen moet
worden.
Sprekend over welke, er is gereageerd op de een ton goudprijs geplaatst op het hoofd van vele topbazen
van de Khazariaanse maffia door de White Dragon Society. Het bevel van de speciale strijdkrachten van de
VS heeft contact opgenomen met de WDS om te vragen om geschreven bewijs van de prijzen die zijn
uitgevaardigd op de hoofden van de personen op de lijst. Ze willen dit omdat ze geen schaapshond tegen
schaapshond situatie willen waar speciale strijdkrachten tegen elkaar vechten als een poging om mensen te
beschermen die op de lijst staan terwijl anderen proberen ze te arresteren.
Deze documenten worden momenteel gemaakt en de speciale strijdkrachten zullen in harmonie opereren
om de anti-Khazariaanse maffia missie uit te voeren. De uitgeloofde prijzen zullen uitgegeven worden door
het generale commando van het Planetairy Liberation Army (het planetaire Bevrijdingsleger) in
samenwerking met de WDS.
De WDS weet ook dat het gezicht verliest wanneer er na de aan de Rothschilds gestelde deadline, welke op
25 juli verloopt, geen acties worden ondernomen. Daar de Rothschilds zich nu in Zwitserland verbergen, is
er misschien een uitstel voor er actie wordt ondernomen maar actie zal worden ondernomen.
Nathan Rothschild, die oorspronkelijk overeenstemde om de WDS te ontmoeten, heeft publiekelijk
aangekondigd dat hij zijn vader niet uitnodigt op zijn bruiloft om duidelijk te maken dat de stagnatie voor een
overeenkomst de verantwoordelijkheid is van zijn vader en ooms en niet van hem.
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3693672/Snub-80-year-old-Lord-Rothschild-ahead-son-swedding-family-torn-apart-feud-GIRL-TOWN.html
Om deze reden is de ton goudprijs die op zijn hoofd stond opgeschort. Ook Aziatische geheime
genootschappen, zelfs al hadden zij te lijden door vernietiging van onvervangbare culturele schatten als het
Zomer Paleis, willen niet graag onbetaalbare kunstwerken vernietigen, de erfenis van de gehele mensheid,
alleen om een paar oude mensen te pakken te krijgen. Dat betekent dat het complex in Zug, Zwitserland niet
geraakt zal worden door een raket. Verwacht in plaats daarvan “precisie operaties,” zeggen ze.
De Rothschilds denken misschien dat de recente gerechtelijke uitspraak tegen China in de Zuid Chinese
Zee gebruikt kan worden om het leger van de VS en zijn bondgenoten te manipuleren naar een oorlog met
China. Pentagon bronnen hebben zeker het gevoel dat ze het recht aan hun kant hebben nu dat een
gerechtshof een uitspraak heeft gedaan. Dus er zal zeker wat zwaar crisispolitiek van komen wanneer de VS
dreigt om een multinationale marine strijdkracht te sturen naar de Zuid Chinese Zee om de uitspraak af te
dwingen, zeggen bronnen bij het Pentagon.
De Chinezen betwisten ondertussen dat het tribunaal een “politieke farce” was en merkten op dat niemand
van de 5 leden Aziatisch was of veel wist over Aziatische geschiedenis of cultuur.
http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/25/c_135536663.htm
Niettemin, de Chinezen zijn overeengekomen om Singapore als bemiddelaar te laten optreden over de Zuid
Chinese Zee zaak met ASEAN. Daar Singapore het regionale CIA en MI6 hoofdkwartier is, is het duidelijk
dat de Chinezen naar een compromis zoeken.
Natuurlijk is dit hele Zuid Chinese Zee ding alleen een voorwendsel voor de Rothschilds om hun VS
legermacht kaart uit te spelen tijdens de faillissement onderhandelingen van de Rockefeller en Rothschilds’
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA en VERENIGDE NATIES corporatie. De republiek van de Verenigde
Staten is nu failliet en moet zichzelf niet laten manipuleren op deze manier door eigenaars van een
corporatie welke gevestigd is in Washington DC
Ondertussen worden gevolgen van de gefaalde staatsgreep in Turkije nog steeds gevoeld op vele manieren.
Pentagon bronnen zeggen dat de Turkse President Recep Erdogan “misschien zijn eigen doodvonnis heeft
getekend omdat 90 VS raketten en 1500 VS luchtmachttroepen op de luchtmachtbasis Incirlik potentiële
gijzelaars zijn” De Pentagon bronnen zeggen ook dat Turkije misschien richting oosten is gedraaid maar dat
het zich nog steeds onder de wakende ogen van Rusland, Iran, en Syrië bevindt omdat niemand Erdogan
vertrouwt.
Echter, de Pentagon bronnen zeggen ook dat de Bush cabal “wankelt door het verlies van CIA drug vluchten
naar en van Incirlik.”
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Het andere ding dat gebeurd is in het Midden Oosten is dat Rusland een drone over Israel stuurde om
systematisch informatie te verzamelen over opstellingen van het Israëlische leger. Bovendien was de drone
in staat om 3 Israëlische raketten onschadelijk te maken, het duidelijk makend dat ze een totale superieure
luchtmacht hebben en dat Israëlische Defensie macht slechts “schietschijven” zijn. Nu wordt verwacht dat
Israel een Joodse autonome zone wordt binnen het in ere herstelde Kalifaat. Hun poging om kwaad te
spreken over de gematigde Islam door een vals Islamitisch ISIS boeman te creëren is mislukt.”
Toevoeging 30 juli:
CIA bronnen in Oost Azië maakten ons attent op het feit dat de Minister van Justitie van de VS de
Maleisische Eerste Minister Najib Razak heeft aangeklaagd voor het verduisteren van meer dan $ 1 miljard
van een fonds dat bedoeld was om te gebruiken voor economische ontwikkeling in Maleisië.
De aanklacht roept om het in beslag nemen van al de winsten gemaakt door de Hollywood hitfilm The Wolf
of Wall Street, omdat het werd gefinancierd met verduisterde fondsen. De aanklacht noemt ook de
Arabische koningshuizen, Goldman Sachs, JP Morgan en Bank Privee Edmond de Rothschild.
De bronnen van de CIA bron zeggen dat Najib om immuniteit heeft gevraagd en dat hij samen met zijn
familie in het getuigen beschermingsplan wil in ruil voor getuigenis over banden tussen het
verduisteringsschandaal, de Rothschild familie en de vermiste Maleisische Airlines vlucht 270. Als dit klopt,
kan dit de zaak zijn die eindelijk de Rothschild dynastie omver werpt. De Rockefeller/Bush/Clinton tak van de
Khazariaanse maffia wordt al omver geworpen in de VS dus als de Rothschilds ook omver worden
geworpen, betekent dit bevrijding voor de mensheid van de verschrikkingen van de Babylonische
schuldenslavernij.
De aanklacht kan hier gelezen worden:
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seeks-recover-more-1-billion-obtained-corruption-involvingmalaysian-sovereign
Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/28-07-16-benjamin-fulford.html

Nieuwe docu over Oekraïnecrisis: “Vingerafdrukken van de CIA zijn in het gehele conflict terug te
vinden”
in: Buitenland Robin de Boer 5 augustus 2016
De Amerikaanse regisseur en Oscarwinnaar Oliver Stone werpt
in zijn nieuwe documentaire ‘Ukraine on Fire’ een kritische blik
op de rol van de Verenigde Staten en de CIA bij de
Oekraïnecrisis.
Oliver Stone en Igor Lopatonok presenteerden hun film op het Taormina Film Festival in Italië. In de
documentaire zijn onder andere interviews te zien met de Russische president Vladimir Poetin en de
afgezette Oekraïense president Viktor Janoekovitsj.
Chaos
Stone schreef eind 2014 op Facebook al dat de omverwerping van Janoekovitsj een coup was, aangestuurd
door de CIA en dus de VS. Volgens hem houden de westerse media bewust feiten achter die de
Amerikaanse betrokkenheid bewijzen.
De regisseur stelde dat de Amerikaanse geheime dienst deze methode vaker heeft toegepast als een
bepaald regime niet meer in de smaak viel, bijvoorbeeld in Iran (1953) en in Chili (1973). “Creëer genoeg
chaos en je kunt de regering omverwerpen.”
Surrealistische verdraaiing
“De slachting op het Maidanplein wordt in de westerse media neergezet als het gevolg van een instabiele en
gewelddadige pro-Russische regering,” aldus Stone. “In de tragische nasleep van de staatsgreep wordt in
het Westen vooral het verhaal verteld van ‘Rusland op de Krim’, maar in werkelijkheid is het ‘Amerika in
Oekraïne’.
“De waarheid wordt niet uitgezonden in het Westen,” concludeerde hij. “Het is een surrealistische verdraaiing
van de geschiedenis, zoals we ook in de VS onder Bush zagen voordat hij Irak binnenviel omdat er
massavernietigingswapens zouden liggen.”
Bekijk hieronder alvast een trailer van de film: https://youtu.be/gVdvp188rk4
[Knack]
http://www.ninefornews.nl/nieuwe-docu-over-oekrainecrisis-vingerafdrukken-van-de-cia-zijn-in-het-geheleconflict-terug-te-vinden/
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Turkse hooggerechtshof schrapt misbruik en staat seks met kinderen vanaf 12 jaar toe
Vrouw én kind tegelijk? Dan ben je nu ook in de islamitische
republiek Turkije vanaf 12 jaar vogelvrij verklaard.
In de jaren ’60 en ’70 was het in Europa de grote droom van
alles wat zich tot links en liberaal rekende: het verlagen van de
minimale leeftijd waarop seks is toegestaan naar 12 jaar. Niet
weinig prominenten pleitten er zelfs voor om deze leeftijd maar
helemaal af te schaffen. Vooral door heftige maatschappelijke
weerstand is het nooit zover gekomen, maar de gevestigde orde
in Europa probeert hun verboden lusten nu op een andere
manier alsnog te legaliseren, namelijk met het binnenhalen van
miljoenen volgelingen van de islam, waardoor er op een keer
vanzelf een meerderheid voor hun ideeën ontstaat. NAVO- en EU-aspirant lid Turkije heeft alvast het
voortouw genomen door seks met kinderen vanaf 12 niet langer als misbruik strafbaar te stellen.
Seks met 12 jarige meisjes voortaan toegestaan
De door Erdogan gewilde herinvoering van de doodstraf in Turkije is voor de EU een rode lijn waarop de
toetredingsonderhandelingen worden stopgezet. Maar hoe zit het dan met pedofilie? Vorige maand besloot
het Turkse constitutionele hof namelijk dat seks met kinderen vanaf 12 niet langer misbruik is. Tot nu toe lag
die leeftijd op 15 jaar.
Turkse intellectuelen en vrouwelijke rechters (geen feministen, die heulen in het Westen immers overal
samen met de islam) zijn ontzet over de aanpassing, omdat seksueel misbruik en kindhuwelijken hierdoor
verder zullen floreren. Zoals we recent berichtten is Turkije toch al de grootste draaischijf in de (seks)handel
met kinderen in Europa geworden.
Door de ‘false flag’ staatsgreep in Turkije is het besluit van het constitutionele hof volledig op de achtergrond
geraakt. Die behandelde afgelopen maand het onderwerp op verzoek van een kantonrechtbank, dat
aangevoerd had dat er volgens de geldende wetten geen onderscheid wordt gemaakt tussen seks met
kinderen van 14 en 4. De aanvragers stelden dat de wet geen rekening hield met de ‘instemming’ van
kinderen tussen de 12 en 15. Het constitutionele hof ging hierin mee, en besloot met 7 tegen 6 stemmen om
de minimale leeftijd te verlagen naar 12.
‘Catastrofaal besluit’
Professor Bahar Gökler, voorzitter van de Vereniging tegen Kindermisbruik en Verwaarlozing, noemde het
besluit van de hoogste rechters ‘catastrofaal. Volgens de internationale conventie is ieder mens onder de 18
een kind. Om die reden is het vanzelf verboden om een kind te vragen in te stemmen met seksueel
misbruik.’
Haar medestrijder is professor Aysun Baransel, die vreest dat kindermisbruikers voortaan ‘straffeloos kunnen
blijven rondlopen’ in Turkije. Ze zei te hopen dat de wet alsnog gerepareerd wordt, en wees erop dat seks
met instemming sowieso enkel tussen leeftijdsgenoten kan plaatsvinden, en nooit als er sprake is van
tientallen jaren verschil. Vanaf 2017 wordt gedwongen seks met een 12 jarige echter net zo behandeld als
seks met een (andere) volwassene.
‘Kinderen nu weerloos tegen misbruik en verkrachting’
Ook de voorzitter van de kinderbeschermingsorganisatie Ankara Bar Association, Sabit Aktas, waarschuwde
dat veel Turkse kinderen door de wetsaanpassing zullen lijden. ‘Deze juristen in hun ivoren torens, ver
verwijderd van de samenleving, zouden eens naar de rechtbanken moeten gaan, en moeten luisteren naar
wat kinderen doormaken, die daar hun ervaringen beschrijven. Pas daarna zouden ze een besluit over dit
thema moeten maken.’
‘Kinderen worden weerloos tegen misbruik en verkrachting,’ viel Nazan Moroglu, coördinator van de
vrouwenvereniging in Istanbul, haar bij. ‘Hierdoor zullen nog meer meisjes zonder opleiding op jonge leeftijd
worden gedwongen te trouwen.’ Nu al zijn er in het zogenaamd ‘beschaafde’ Turkije maar liefst 3,5 miljoen
kindhuwelijken. Dat aantal zal volgens Moroglu exploderen.
De leider van de verenigde Turkse vrouwenverenigingen TKDF, Cana Güllü, wil de zaak voor het Europese
Gerechtshof voor de Mensenrechten brengen. ‘Dit besluit zal tot dwanghuwelijken leiden. Mensen worden in
staat gesteld kinderen te ontvoeren, te verkrachten en jong te trouwen, en voorkomen zo dat ze een
opleiding kunnen voltooien.’ (1)
Turkije bron en doorvoerland sekshandel in kinderen
In het voorjaar concludeerde het ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children
for Sexual Purposes) na een onderzoek dat er in Europa nergens zoveel seksslavernij is als in Turkije.
Gewezen werd onder andere op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in 2013
concludeerde dat ‘Turkije een bestemming, doorvoerland en bron is van sekshandel in kinderen.’
ECPAT en andere mensenrechtenorganisaties waarschuwden dat grote aantallen Syrische
moslimmigranten hun jonge dochters aan Turkse prostitutiebendes verkopen. Ook worden veel meisjes uit
vluchtelingenkampen ontvoerd, vaak zelfs op bestelling. Uzay Bulut schreef voor het Gatestone Institute dat
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veel moslimmigranten die naar Europa gaan een aversie hebben tegen de Westerse cultuur, en hun eigen
islamitische cultuur van intimidatie, misbruik, discriminatie en verkrachting meenemen.
Turkse mannen plegen polygamie met weerloze Syrische meisjes
‘Ondanks het feit dat het illegaal is, praktiseren veel mannen in Turkije polygamie met
Syrische meisjes of vrouwen,’ vertelde advocaat Abdulhalim Yilmaz, hoofd van de vluchtelingencommissie
van Mazlumder (de Turkse tak van de Association for Human Rights & Solidarity with the Oppressed).
‘Sommige Turkse mannen nemen een tweede of derde Syrische vrouw en registreren hen niet eens. Deze
meisjes hebben geen legale status in Turkije. Economische ontberingen zijn een grote factor in dit lijden,
maar het is ook een religieus en cultureel fenomeen, omdat in de (islamitische) religie jonge huwelijken zijn
toegestaan.’
‘Veel Arabische landen, inclusief Saudi Arabië, hebben tot nu toe niet één Syrische vluchteling opgenomen,’
vervolgde Yilmaz. ‘Aan de grens met Turkije wachten er nog eens tienduizenden, maar als deze vrouwen en
kinderen zouden weten wat hen daar mogelijk wacht, zouden ze nooit ook maar één voet in dat land zetten.
En dat is het onvermijdelijke gevolg als een zekere cultuur –de islamitische- zelfs niet het kleinste respect
heeft voor de rechten van vrouwen. In plaats daarvan is het een cultuur van verkrachting, slavernij, misbruik
en discriminatie, waarbij vaak zelfs de meeste kwetsbaren worden uitgebuit.’
Keuzen tussen trouwen met pedo of martelaar voor de islam
En als jonge Turkse kinderen niet worden bestemd voor gedwongen seks met volwassenen, dan moeten ze
volgens de overheid in Ankara maar martelaren voor de islam worden. Dat stelde het Turkse ministerie van
Religieuze Zaken (Diyanet) in een stripmagazine dat eerder dit jaar aan de basisscholen werd verstrekt. De
indoctrinatie van jonge Turkse kinderen met het verheerlijken van oorlog, (zelfmoord)terreur, dood en geweld
in de strijd tegen alle niet-moslims is onderdeel van het megalomane visioen van Erdogan om in de
komende jaren een begin te maken met het herstel van het islamitische Ottomaanse Rijk. Daar moeten de
nodige oorlogen voor worden gevoerd, waar veel, heel veel kanonnenvoer voor nodig is.
Erdogan komt in Brussel met alles weg
De Turkse despoot komt in Brussel dus werkelijk met àlles weg; het uitmoorden van de Koerden, het trainen
en bewapenen van ISIS en andere jihadgroepen, het smokkelen van enorme hoeveelheden door ISIS
gestolen olie, het sturen van miljoenen moslimmigranten naar Europa, enkel om ons continent door
islamisering te ondermijnen, het opzetten van de Turken in Europa tegen de niet-moslim bevolking, het
welbewust doorlaten van terroristen naar de EU, het massale seksuele misbruik van Syrische meisjes en
vrouwen, een false-flag staatsgreep en het verwijderen en/of arresteren van vele tienduizenden politieke
tegenstanders, en nu dus ook het legaliseren van pedofilie met kinderen vanaf 12.
Gevestigde orde wil islamistische criminele terreurrepubliek naar EU halen
Daarmee komen we weer uit bij de eerst alinea. Lijkt het er door dit alles niet verdacht veel op dat juist dit de
redenen zijn waarom de links-liberale elite in Europa, en vooral die in Brussel, de islamistische criminele
misbruik- en terreurrepubliek Turkije zo ontzettend graag lid van de EU wil maken, zodat in één klap bijna 80
miljoen volgelingen van de islam worden toegevoegd? Immers, zó blind kan toch niemand zijn, zelfs niet
onder het mom van politieke correctheid?
Xander - (1) Epoch Times
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Turkse-hooggerechtshof-schrapt-misbruik-en-staat-seks-metkinderen-vanaf-12-jaar-toe
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Negen gezondheidsvoordelen van mosterd
Het is waarschijnlijk niet voor iedereen bekend dat de
specerij mosterd een dubbel leven leidt.
Mosterd wordt niet alleen gebruikt voor hotdogs, maar ook voor
tal van andere toepassingen, van het kalmeren van een zere
keel tot het afweren van kanker.
De eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen in gele mosterd
dragen bij tot een goede gezondheid en welzijn.
Voor de oorsprong van mosterd, moeten we terug gaan naar de tijd van de Oude Romeinen, die mosterd
invoerden via de Egyptenaren.
Een mengsel van gegiste wijn met mosterdzaad was de eerste van mosterd, het werd ‘must’ genoemd
vandaar de naam mosterd.
Op de dag van vandaag heeft mosterd een aantal mooie ongelooflijke toepassingen.
1. Het stopt krampen
Dit is een geweldige tip om te onthouden op je volgende rondreis, mosterd doet wonderen tegen krampen in
de benen.
Als je een kramp voelt opkomen, neem een eetlepel gele mosterd.
De mosterd zal de kramp in je benen wegnemen en voorkomen dat ze zal terug keren.
2. Mosterd verzacht brandwonden
Als je een brandwonde hebt, doe er dan eerst koel lopend water over, bedek dan het hele gebied met een
laagje mosterd.
Mosterd zal niet alleen voorkomen dat er blaren opduiken, het zal ook de pijn verzachten van het branden.
Mosterd bevat de verbinding allylisothiocyanaat, die fungeert als een krachtige anti-irriterende stof die het
branden zal kalmeren en zal zorgen voor herstel in geen tijd.
3. Het kalmeert een zere keel
Om een zere keel te verlichten, meng 1 eetlepel mosterd zaad, sap van 1/2 citroen, 1 eetlepel zout, 1
eetlepel vloeibare honing, en 1 1/4 kopje kokend water.
Laat het mengsel enkele minuten afkoelen.
Gorgel vervolgens om de zere keel te verlichten.
Diezelfde verbinding allylisothiocyanaat zal daar voor zorgen
4. Mosterd weert kanker af
Onderzoekers geloven dat de allylisothiocyanaat (AITC) verbinding in mosterd, kan vechten tegen kanker.
Volgens een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Carcinogenese , is aangentoond dat
AITC in mosterd zorgt voor een drastische rem van kanker, met name blaaskanker.
Onderzoekers geloven zelfs dat de verbinding kanker helemaal kan genezen.
5. Mosterd ontspant vermoeide spieren
Heb je pijn in de spieren?
Afhankelijk van de ernst en de locatie van de pijn, kan mosterd de pijn helpen verlichten.
Voor spierpijn over het hele lichaam, kan je kiezen voor een bad doordrenkt met mosterd.
Meng 2 eetlepels mosterd met 1 eetlepel epson zout.
Mosterd zal de therapeutische eigenschappen van het bitterzout versterken, waardoor de spieren
ontspannen.
Voor spierpijn op een bepaalde plaats kan je een mosterdpasta aanbrengen.
Meng een deel mosterdzaadjes met twee delen bloem, en voeg water toe tot het een dikke pasta wordt.
Smeer het uit op een kaasdoek en plaats dit op het te behandelen gebied.
Maak vast met een pleister en laat het gedurende 20-30 minuten inwerken.
De pijn zal afnemen.
6. Mosterd helpt je haar te conditioneren
Mosterd olie doet wonderen als een conditioner.
Breng een handpalm mosterdolie door je haar en laat gedurende 8 uur inwerken.
Indien je ervoor kiest om dit ’s nachts te doen, slaap je het best met een badmuts om te voorkomen dat je
lakens vol olie zouden hangen.
Tegen ’s morgens zal je haar zijdezacht zijn.
7. Mosterd beschermt je tuin
Is je tuin een restaurant voor een ruim assortiment ongedierte?
Wrijf wat gele mosterd op een bord en hang het op de hoek van je tuin bed.
De geur van mosterd doet de dieren denken aan het zweet van landarbeiders….
waardoor ze afgeschrikt zullen zijn en je tuin volop zal kunnen groeien.
8. Mosterd revitaliseert de huid
Mosterd is een prachtige ingrediënt om toe te voegen aan een gezichtsmasker.
Vitamine E, de anti-oxidant en anti-inflammatoire eigenschappen zijn nuttig voor een stralende huid.
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Wrijf een dun laagje mosterd over de huid en laat het gedurende 15 minuten inwerken.
Spoel nadien af met een washandje met warm water.
Je kan ook mosterdolie aanbrengen op de huid om donkere huidvlekken te verwijderen.
9. Mosterd helpt de luchtwegen vrij te maken
Bij een verkoudheid kan mosterd helpen.
Om de luchtwegen te ontlasten, wrijf een laagje mosterd op je borst en doe er een warme vochtige doek
over.
Deze combinatie zal je luchtwegen vrijmaken en zorgen voor een betere, eenvoudiger ademhaling.
Gezien deze gezondheidsvoordelen kun je bij de volgende barbecue misschien de ketchup aan jou voorbij
laten gaan?!
http://healthbytes.me/negen-gezondheidsvoordelen-van-mosterd/

rikbord nr. 535 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Brandweer
De beroepsbrandweer stelt dat de taak zo zwaar is dat zij niet later met pensioen kunnen (of willen?).
Verbazingwekkend, want dit gaat kennelijk over fysieke belasting terwijl er toch ook vrouwen worden
geselecteerd.
Is die voor de ouderen dan hoger dan bij politie en militairen? Hoe vaak per week worden brandweerlieden
ingezet onder belastende omstandigheden, hoeveel nachten moeten ze echt dienst draaien, hoe vaak zijn
ze zelf in gevaar en hoe vaak worden ze geconfronteerd met traumatische ervaringen? Wat is hier aan de
hand???
CAO
De Nederlandse piloten van Easy Jet willen een ‘Nederlandse’ cao met onder meer doorbetaling bij ziekte en
een beter pensioen. Nu kan men begrip hebben voor die doorbetaling, omdat dit voorkomt dat iemand vol
pillen in de cockpit zit. Doch het salaris was toch zo hoog, omdat ze zelf hun pensioen moeten financieren?
Staken lijkt me een goede reden voor de directie om met de overige piloten een niet-Nederlandse cao
overeen te komen, zodat de rest kan worden ontslagen wegens werkweigering.
CSU
De premier van Beieren – Seehofer (CSU) – krijgt nu het verwijt dat hij opnieuw de ‘welkom’-politiek van
e
kanselier Merkel aanvecht, terwijl de deal met Turkije op springen staat. Doch die 2 blunder van Merkel was
min of meer geadopteerd door Brussel en gaat niet over de grenzen van Duitsland. Dus dat Seehofer
bezorgd is over Turkije, is alleen maar consequent zolang Duitsland de eigen grenzen niet sluit. Want uit
Brussel is werkelijk geen effectief beleid te verwachten. In tegendeel, de Frontex-missie is volslagen mislukt
bij gebrek aan realiteitszin, waarbij Europa zich niet alleen door Turkije laat chanteren, maar ook door de
VN, de media en de Noord-Afrikaanse landen. Doch dit willen de linkse partijen in Duitsland niet horen; dan
liever onzinnige verwijten aan de CSU.
Duitse politici
Het is met de integriteit van Duitse politici maar matig gesteld, waarbij opvalt dat het vaker gaat om valsheid
in geschrift dan om de dubieuze financiële netwerken en illegale contacten met de industrie. Valsheid in
geschrift is kennelijk geen reden voor onmiddellijke schorsing gevolgd door ontslag als parlementariër
(SPD). In tegendeel, je meldt je gewoon ziek en behoudt het salaris, net als bepaalde zakkenvullers in
Nederland.
Schiphol
De reden waarom bagage van vliegtuigpassagiers kan worden doorzocht, is duidelijk. Waarom dit tot files
moet leiden, echter niet. Want personen en bagage moeten altijd worden gecontroleerd in een omgeving
waar een explosie zo weinig mogelijk schade aanricht. Indien de bestaande scan-locaties onvoldoende
capaciteit en bescherming bieden aan controleurs, bewapende beveiligers en overige passagiers, dan dient
het systeem zo snel mogelijk te worden aangepast. Want ook doorgedraaide piloten en terroristen op de
fiets zijn altijd gevaarlijk; niet alleen als er een ‘signaal’ is ontvangen.
En het vage gewauwel dat auto’s steekproefsgewijze reeds gecontroleerd (moeten) worden voordat ze
Schiphol bereiken, doet vermoeden dat de beveiliging gewoon niet deugt zodat je er met een auto binnen
kunt rijden. Want als het alleen om een pistool gaat, is de hele operatie meer dan belachelijk.
Turkije
Indien Turkije reeds het volle bedrag van € 6 miljard zou hebben ontvangen voor de vluchtelingendeal, dan
is dit niet alleen dom, maar tevens een uitnodiging om telkens een extra bedrag te eisen bovenop de 600
miljoen die reeds door Brussel naar verluidt jaarlijks wordt gespendeerd aan deze ´bevriende natie´. In ieder
geval kan dat laatste bedrag worden ingehouden, zodra Turkije de overeenkomst opzegt. Overigens had
voor 6 miljard een uitstekend hek gebouwd kunnen worden, compleet met controleposten. Wie dat hek
illegaal passeert, is dan automatisch strafbaar en verliest het asielrecht voor zover van toepassing.
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Wetenschappers: kanker door zonlicht een mythe
Gezondheidswetenschappers en -deskundigen zijn de
resultaten van een wetenschappelijke studie aan het
bestuderen, die de keiharde conclusie opleverde, dat vrouwen
die in de zomer een overvloedig zonnebad vermijden, een 2x
hoger sterftecijfer blijken te hebben, dan vrouwen die elke dág
zonnebaden..! De studie werd uitgevoerd aan het ‘Karolinska
Instituut’ in Zweden, en omvatte een groep van maar liefst 30,000 vrouwen, die meer dan 20 jaar zijn
gevolgd. .
Gezondheidsfunctionarissen van de Britse overheid meldden direct na het uitkomen van het onderzoek, dat
ze de resultaten uiterst zorgvuldig zouden gaan bestuderen.
Het blijkt eigenljik heel simpel te zijn.. Er is nog steeds geen wetenschappelijk verband aangetoond tussen
blootstelling aan zonlicht en het optreden van huidkanker. Er is dus geen enkel keihard bewijs voorhanden,
dat verbranding van de mensenhuid door zonnestraling, zou leiden tot huidkankers. Het idiote is dat veel
wetenschappelijke studies, o.a. deze ook uit Zweden (2000), concludeerde dat hogere
huidkankerpercentages te vinden waren in groepen onderzochte personen, die JUIST
ZONNEBRANDMIDDELEN GEBRUIKEN, in vergelijking met personen die dit NIET deden..!
Alles heeft te maken met Vitamine D-aanmaak!
Experts achter de opzet van genoemde studie van het Karolinska Instituut, zeggen dat het opsmeren van
zonnebrandcrèmes en het vermijden van zonlicht op het lichaam, kan leiden tot ernstige tekorten aan
Vitamine D, dat steeds vaker wordt gelinkt aan het optreden van agressieve vormen van huidkanker.
Vitamine D wordt gecreëerd door het lichaam, onder invloed juist van zonlicht, en deze vitamine beschermt
het lichaam ook tegen ziekten als diabetes, tuberculose, multiple sclerose zg. Engelse ziekte, waarbij
deformatie van botgroei en gewrichten optreedt.
Bij de productie van vitamine D door het menselijk lichaam, gaat het dan vooral om vitamin D3, die wordt
gemaakt onder invloed van de UVB-straling van de zon. Deze D3 is verreweg de beste vitamine voor het
immuunsysteem. In de VS neemt het vitamine-D-tekort zelfs epidemische vormen aan. Niet dat je de WHO
hierover hoort, maar dit feit is algemeen bekend bij gezondheids-wetenschappers. En ironisch genoeg kan
een tekort aan vitamine D leiden tot een agressieve vorm van huidkanker..!
Een baanbrekende studie op dit terrein werd al in 2011 verricht en gepubliceerd in het tijdschrift ‘Cancer
Prevention Research‘. Dit onderzoek toont aan dat een optimaal niveau van Vitamine D in het bloed
bescherming biedt tegen zonnebrand en huidkanker.
Het is zelfs gevaarlijk helemaal uit de zon weg te blijven!
Dezelfde wetenschappers van het onderzoek gaan zo ver, dat ze zelfs claimen dat de advies-richtlijnen voor
het publiek om uit de zon te blijven, en je toch vooral maar in te smeren met zonnebrand, de bevolking geen
goed doet. Een van de onderzoekers, Dr Pelle Lindqvist, hierover: “Het advies over minimale blootstelling
aan de zon, in landen waar sprake is van een lage zon-intensiteit (waar de zon dus weinig schijnt GJ), kan
feitelijk uiterst schadelijk zijn voor de gezondheid van vrouwen. Sterftecijfers in deze groep vrouwen, die dus
de zon vermeden in de afgelopen 30 jaar, liggen bijna 2x zo hoog als de groep met de hoogste
zonaanbidders.”
Zonnebrandmiddelen veroorzaken juist huidkanker..!
Deze ‘beschermers tegen zonneschijn’ staan al lang als ‘verdacht’ te boek. Het blijkt dat middelen die in de
zonnebrandmiddelen zitten, vaak niet de gezondheids-schoonheidsprijs verdienen, inzake veiligheid voor het
lichaam. Als je bedenkt dat je huid je grootste orgaan is, dan besef je ook dat die zonnebrand natuurlijk niet
alleen op je huid blijft zitten, maar door je hele lichaam wordt opgenomen..! Onderzoekers wijzen erop dat
deze zonnefilters feitelijk dus meer kwaad dan goed: ze houden de positieve kracht van de zon bij je weg.
Daarnaast geven deze crèmes en oliën je lichaam een opdoffer met een chemische cocktail van stoffen, die
helemaal niet bedoeld zijn om door je lichaam te worden opgenomen..!
Bron
http://healthbytes.me/wetenschappers-kanker-door-zonlicht-een-mythe/

Minstens 25 mensen per dag worden uit hun woning gezet
In 2015 werden per dag gemiddeld 25 gezinnen of alleenstaanden
uit hun huis gezet door gedwongen verkoop van hun woning of door
opzegging van de huurovereenkomst van hun woonhuis door de
woningbouwvereniging. Het gemiddelde van 25 ligt in werkelijkheid
hoger omdat geen rekening is gehouden met gedwongen
onderhandse verkopen, die niet apart geregistreerd worden.
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Huurwoningen
Aedes komt over 2015 op 5.550 huisuitzettingen (5.900 in 2014). Meer dan 80% van de uitgezette huurders
konden hun huur niet meer betalen, een andere reden van uitzetting was wietteelt (5%). Van deze huurders
betaalden 57% een huur van 403 euro of meer. Aedes is de vereniging van woningcorporaties met 346
leden.
Koopwoningen
In 2015 komen meer dan 2.000 woningeigenaren in aanraking met executieveilingen waar hun huis
gedwongen door de bank verkocht wordt (op basis van het rapport van Calcasa, p. 14)
Bij een executieverkoop wordt de woning op een veiling verkocht, hierbij ligt de transactieprijs meestal zo’ n
30% onder de marktprijs. Bij gedwongen onderhandse verkopen ligt dat gemiddeld 15% onder de marktprijs.
Vaak zijn de hypothecaire leningen groter dan de marktwaarde zodat mensen met een forse restschuld
blijven zitten. Voor de voormalige hypotheekeigenaren blijft meestal een restschuld over, tenzij zij hun
woning gekocht hebben met NHG garantie dan is namelijk kwijtschelding van de restschuld mogelijk.
Uit antwoord op kamervragen over executieveilingen en onderhandse verkopen blijkt dat in 2012 zo’n 4.500
onderhandse verkopen plaatsvinden. Als we dit zelfde aantal meenemen voor 2015 worden zelfs in totaal
gemiddeld 37 mensen per dag uit hun huis gezet.
Iedere huisuitzetting is er een te veel. Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van
Europa heeft bepaald op 10 november 2014: “Voedsel, kleding en onderdak zijn een recht voor alle dakloze
vreemdelingen” Het comité publiceerde de definitieve uitspraak over de klacht hierover van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). Dit betekent dat deze uitspraak natuurlijk ook geldt voordakloze Nederlanders! Met
andere woorden de overheid is verplicht voor onderdak te zorgen, voor iedereen op het Nederlandse
grondgebied.
Rob Vellekoop, 5 augustus 2016
http://delangemars.nl/2016/08/05/minstens-25-mensen-per-dag-worden-uit-hun-woning-gezet/

Onthuld: Hillary Clinton werkte voor Frans bedrijf dat zaken doet met Islamitische Staat
in: Buitenland Robin de Boer 2 augustus 2016
De Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton was
rechtstreeks betrokken bij de omstreden Franse cementreus
Lafarge, die olie heeft gekocht van terreurgroep Islamitische
Staat. Dat meldt The Canary. Clinton zat tussen 1990 en 1992
in de bestuursraad van het bedrijf. Nadat Bill Clinton was gekozen tot president, werd de boete die Lafarge
had uitstaan bij het Amerikaanse milieuagentschap EPA voor een groot deel kwijtgescholden.
In de jaren tachtig werkte Clinton als advocaat bij Lafarge, terwijl het Amerikaanse dochterbedrijf van de
cementreus diensten verleende aan het geheime wapenhandelnetwerk dat leverde aan onder meer Saddam
Hoessein, schrijft The Canary. Lafarge was ook een belangrijke donor. Het bedrijf stortte in 2015 en 2016
ruim 100.000 dollar in de kas van de Clinton Foundation.
Op de hoogte
Cementwagen van Lafarge (Reuters)
Uit onderzoek van de Syrische website Zaman al-Waslen de
Franse krant Le Monde blijkt dat Lafarge een cementfabriek had
in Jalabiya, die in 2013 werd overgenomen door Islamitische
Staat. Uit e-mails die door beide bronnen zijn ingekeken, blijkt
dat het bedrijf deals sloot met de terreurgroep om cement te
kunnen blijven produceren. Het hoofdkantoor was op de hoogte
van de deals, zo wordt gemeld.
Le Monde schreef verder dat Lafarge afgelopen maand nog
licenties heeft gekocht van oliehandelaars van de terreurgroep
en belasting aan ze heeft betaald. Zaman al-Wasl meldde in
februari dat het Franse bedrijf geregeld olie koopt van de terreurgroep.
Parijs
Parijs, de stad waar IS in november vorig jaar aanslagen pleegde, blijkt ook zaken te doen met Lafarge. Het
stadsbestuur betaalt het bedrijf voor het zand voor het populaire Paris Plage, een strand in hartje Parijs.
Parijzenaren hebben al een petitie in het leven geroepen die de stad oproept het cementbedrijf voor eens en
altijd te boycotten. De petitie is al bijna 40.000 keer ondertekend.
Gerelateerde video over de betrokkenheid van Clinton bij het conflict in Libië: https://youtu.be/0YxIVWBJMM [teleSUR]
http://www.ninefornews.nl/onthuld-hillary-clinton-werkte-voor-frans-bedrijf-dat-zaken-doet-met-islamitischestaat/
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Prikbord nr. 536 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Baltische staten
Juist indien de EU het corrupte Oekraïne verder aan zijn lot zou overlaten, blijft het risico bestaan dat
Moskou steeds grotere militaire druk gaat uitoefenen op de Baltische staten. Of hun lidmaatschap van de
NAVO dan voldoende bescherming zal bieden, moet worden afgewacht. De gevechtsgereedheid en –
bereidheid van de Europese NAVO-landen laat te wensen over en de omvang van hun strijdkrachten is zelf
bedenkelijk gering te noemen. Dat in onze nationale wervingsspotjes de nadruk wordt gelegd op humanitaire
operaties en politici zich bezighouden met militaire opvoedingskampen, is dan ook verontrustend. Met name
in het licht van de Amerikaanse beperkingen en een verschuiving van hun gevechtskracht naar het Midden –
en Verre Oosten. Kortom, Nederland moet haar NAVO-verplichtingen even serieus gaan nemen als de
opgeklopte EU-verplichtingen. En als het parlement dit niet beseft, ontstaat de indruk dat de minister
evenmin een goed beeld, laat staan een visie heeft. De huidige bewindslieden op Buitenlandse Zaken lijken
nauwelijks geschikt om dit te kunnen compenseren.
Islam light
Dat juist Frankrijk meent door het faciliteren van een vredelievende islam de fundamentalisten en jihadisten
te kunnen bestrijden, is slechts verklaarbaar uit de bestaande scheiding tussen kerk en staat. Men beseft
niet meer wat er gebeurt als staat (politiek) en (haat)ideologie zich wel vermengen, wanneer de inhoud van
de koran als waardevol wordt geaccepteerd en de onmacht van de staat wordt gemaskeerd met shariarechtspraak en ‘moderne’ imams. Die naïviteit lijkt ook voort te komen uit dat andere experiment:
communisme light, het Franse socialisme dat al lang niet meer aansprakelijk wordt gehouden voor de
enorme economische schade in de afgelopen decennia. Een socialistische regering die in toverformules
denkt, kent de (eigen) geschiedenis niet.
Medische zakkenvullerij
Het onderzoek door CZ en de ervaringen/vergelijkingen van Nederlandse toeristen in het buitenland bieden
voorbeelden te over van zakkenvullerij in de nationale zorgsector. Toch zijn er nog steeds patiënten die
vinden dat zij daar niets mee te maken hebben: ze willen immers alleen maar beter worden. Doch dat willen
alle zieken; ook de illegalen, overige onverzekerden en de wanhopigen die tienduizenden euro’s voor een
peperdure (buitenlandse) therapie eisen van hun verzekeraar. Juist daarom moet er op de kosten worden
gelet, want anders moeten er nog schrijnender keuzes worden gemaakt.
Toeval
Zou het toeval zijn dat het COA en de Duitse overheid nu pas – in vakantietijd – ‘ontdekken’ wat er mis is
met de bewaking van asielcentra, de screening van beveiligers en de wantoestanden binnen die centra? Er
wordt al maanden gewaarschuwd, enkele honderden minderjarigen zijn ‘verdwenen’, christenen en homo’s
worden gemolesteerd, Turkse ‘grijze wolven’ werken als bewaker in Duitsland, vrouwen worden aangerand –
soms verkracht – en de kledingnormen van de islam worden hen opgedrongen. Welkom in het beschaafde
West-Europa …
Topsport
Topsport is een industrie geworden, waarin veel geld omgaat. Sommigen kiezen het zelfs als beroep en zijn
onthutst als na jaren zelfdiscipline het succes weinig voldoening geeft of het grote geld uitblijft. Als sporters
zelf kunnen relativeren en beseffen dat roem vergankelijk is, dan zullen ze zich daarna gemakkelijker
aanpassen als het ‘echte’ leven begint. Bovendien kan dit besef dopinggebruik voorkomen, evenals
divagedrag, en de stressbestendigheid verhogen. Of dit mede een reden is dat een aantal olympische
atleten moet terugvliegen zodra hun optreden voorbij is, valt te betwijfelen. Natuurlijk zijn het geen bobo’s en
mogen ze behandeld worden als gewone mensen, maar als ze niet in staat zijn om een beetje vakantie te
vieren zonder de voorbereidingen van andere sporters te storen, dan hadden ze niet geselecteerd moeten
worden. Want onvolwassen gedrag gaat vaak samen met falen, dopinggebruik of drankmisbruik.
World Vision
De Israëli’s beschuldigen de hulporganisatie World Vision ervan dat van de fondsen die bestemd zijn voor
Palestijnse kinderen, met name in Gaza, zo’n 44 miljoen dollar is weggesluisd naar Hamas. Die kocht er
wapens voor en middelen om tunnels te bouwen, naast de ‘beloningen’ voor de leiders en voor de
weduwen/moeders van terroristen.
De reactie van World Vision dat nauw samenwerkt met de VN, is voorspelbaar: niet de hulporganisatie moet
de bewijzen leveren hoe het geld is besteed, maar Israël. Duitsland heeft zijn bijdrage opgeschort, maar de
vraag is waarom men dit in Berlijn niet eerder wist en waarom de Nederlandse media zwijgen. Misschien
omdat onze hulpgelden op dezelfde manier worden besteed?

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 7 4

Botrottend vergif (cola) dat je elke dag drinkt!
Dr West Conner, een zelfbenoemde “Renegade Apotheker”,
stelt dat een van de ergste dingen die een mens kan doen is het
drinken van een blikje cola. Hij maakte een tijdslijn van wat er
gebeurt met het lichaam van een persoon na inname van deze
frisdrank.
In de eerste 10 minuten na het drinken ervan, wordt je lichaam
volgeladen met suiker. Een blikje coke bevat 10 theelepels
suiker, wat neerkomt op 100 procent van de aanbevolen
dagelijkse gebruik.
Na 20 minuten ontlaadt het lichaam insuline, terwijl de lever
begint te werken en zet zoveel suiker om in vet als het kan.
Na 40 minuten is de cafeïne gevonden in de frisdrank geabsobeerd, terwijl je lever wordt gevoed door de
suiker.
Na 45 minuten voel je je een afgifte van dopamine, die het gevoel van welbehagen veroorzaakt in je
lichaam.
Na 60 minuten gebeuren er twee dingen. Eerst wordt de uitstoot van calcium via de urine geblokkeerd door
alle gesimuleerde zoetstoffen en de gekke hoeveelheid suiker in je lichaam. En twee, het fosfaatzuur van
Coke bindt zich met calcium, magnesium en zink aan het spijsverteringsstelsel, waardoor spijsvertering
wordt gestimuleert.
Daarna krijgt je de drang om te poepen, en ontlaad alle zink, calcium en magnesium, die wordt
verondersteld je botten te versterken. Ook, verlies je een grote hoeveelheid natrium, water en elektrolyten.
Op 65 minuten, voel je de zogenaamde “suiker crash”. Je zult je lui en prikkelbaar voelen en zal een groot
deel van het water hebben verloren.
Kortom, je botten missen de benodigde vitaminen en mineralen die ze sterk en gezond houden, je zal je
depressief en lui voelen en er is een kans voor je om uiteindelijk een insulinepomp bij je te moeten dragen.
Dit alles, alleen vanuit een blikje cola. Yep, onschadelijk…
Mirrorspectrum.com
http://worldunity.me/bot-rottend-vergif-dat-je-elke-dag-drinkt/

Ritalin schaadt kinderbrein mogelijk permanent
Tot deze conclusie komt Professor Liesbeth Reneman van het
AMC, die het onderzoek leidde. Het onderzoek verscheen
recent in het toonaangevende tijdschrift Jama, oftewel de
Journal of the American Medical Association.
Er namen in totaal 99 proefpersonen uit de regio Amsterdam
deel aan de studie. Voor het onderzoek zijn jongens van 10 tot
12 jaar en mannen van 23 tot 40 jaar geselecteerd. Allen hadden een onbehandelde vorm van ADHD.
Het onderzoek is dubbelblind uitgevoerd, wat betekent dat de ene helft de werkzame stof methylfenidaat
toegediend kreeg, terwijl de andere helft te stellen had met een placebo. Zowel de onderzoekers als de
proefpersonen wisten niet welke van de twee toegediend werden. De fase waarin de pillen werden geslikt,
duurde 4 maanden. Een week na het stoppen met de pillen werden de hersenen in kaart gebracht middels
een MRI-scan. Deze werd vervolgens vergeleken met een scan van voor het onderzoek.
Ritalin wordt normaal gesproken binnen één dag in het lichaam afgebroken, wat betekent dat er daarna
geen effect meer waar te nemen zou mogen zijn. De onderzoekers constateerde echter dat de doorbloeding
één week na het stoppen met slikken bij sommige deelnemers nog steeds was verhoogd. Dit betekent dat
de concentratie dopamine langdurig is veranderd. Deze veranderingen waren alleen zichtbaar bij de
jeugdige deelnemers die methylfenidaat, oftewel Ritalin, tot zich hadden genomen. Bij de deelnemers die
een placebo slikten of volwassen zijn, was geen verandering zichtbaar.
Wat de werkelijke consequenties zijn voor deze kinderen op de lange termijn moet nog verder onderzocht
worden. Duidelijk is wel dat deze ‘kindercoke’ zorgt voor een langdurige verandering in het kinderbrein.
Zorgwekkend is dat de klachten die met ADHD gepaard gaan weer enkele uren na toediening van Ritalin
terugkomen, terwijl de dopamine bij kinderen langdurig is verstoord.
In deze studie kregen de deelnemers relatief kort Ritalin voorschreven. Sommige patiënten met ADHD
slikken jarenlang ritalin, met onbekende langetermijneffecten. De studie wordt nu voortgezet om te zien wat
de effecten zijn bij langdurig gebruik (bron).
http://www.ahealthylife.nl/ritalin-schaadt-kinderbrein-mogelijk-permanent/
Kl
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20 gevolgen asociaal beleid Rutte
Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA, met de
partners in crime D66, SGP, CU en CDA, die dit kabinet steeds
aan een meerderheid helpen, moet echt stoppen. Gemeentes
en instanties hebben verregaande bevoegdheden gekregen
waardoor uitkeringsgerechtigden niet meer menselijk worden
behandeld. Ze worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale
wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun
rechten zijn. Dit hoort allemaal bij een groter plan om de kleine
burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken,
gehandicapten en ouderen te elimineren. Er is veel meer mis
dan velen denken. Wij moeten in beweging komen met een landelijk protest, want mensen GENOEG IS
GENOEG!
Twintig gevolgen van het asociale beleid die te maken hebben met de problematiek van werkloos zijn, te
werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand:
1. Basisrecht van leven
Jetta Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het
einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong
Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong ’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering
moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De
kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen
worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren
en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige
verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft
beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door
zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?
3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk
Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurd worden tijdens hun ziekteproces en dan
aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk
van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals je in de link hier onder ook
kan lezen. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is
onverteerbaar.
4. Win een week lang personeelsuitbreiding
Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe
wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel?
5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht
wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter
van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend
tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers
opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en
illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is wie roept TNT tot de orde?
7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en bijna geen van de
bijstandsgerechtigden krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Meerdere gemeenten profiteren
van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten
blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de
vraag, velen zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen.
8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt
Ook hier (zie punt 7) de vraag: waar halen deze mensen hun recht, aangezien oud-Staatssecretaris Fred
Teeven (Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht
voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten.
9. Meldpunt misstanden uitkeringen
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en van
mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In veel gevallen worden mensen door
gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kan je daar misstanden
lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben ook het recht op een uitkering

N I E U W S B R I E F 2 5 3 – 7 A U G U S T U S 20 1 6 – P A G . 7 6

verliezen. Allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En
waar kunnen deze mensen nog hun recht halen.
10. Dwangarbeiders vertellen hun verhalen.
Doorbraak.eu strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een
bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt
hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden.
Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, velen daarvan laten zien hoe ongelooflijk
rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers.
11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ,
verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze
mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie
vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding
ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is
verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog
niet toegekomen, dus kijk goed uit!
12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWVwebsite worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat
kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
13. Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en
taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen.
Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de
groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u
werkverdringing kunt melden.
15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV
Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet
het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie
Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt
deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC
Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met
behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende
arbeid of opleiding.
17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV. Het UWV hanteert
boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra
controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen.
“En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens
Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling
kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar
dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met
deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan
ook als een crimineel behandeld.
18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden
Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met
nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van
een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon.
19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van
het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want
anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan
verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van.
Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53
euro per uur. Dit is volgens mij de reinste uitbuiting.
20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen
Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8
miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer
betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden.
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In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote
Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de
tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter.
Auteur: Gre Hulspas, juli 2016
www.dewerkgroep.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/08/asociale-beleid-kabinet-rutte-moet-echt-stoppen/

De visie van Ben Jager inzake het gebeuren in onze wereld
Geachte lezer,
De wereld staat in brand, en Hilversum hypnotiseert ons met ‘de Sportzomer’! Toeval, denkt u?
Social Media zijn het beproefde wapen voor ‘regime change’.
Nu zitten we er zelf midden in; en niémand die het ziet . . . .
(zo effectief is dat wapen! de hypnose is nagenoeg 100%)
Als je er eenmaal goed inzit, komt het als vanzelf naar je toe. It’s om niet; nog best veel werk – tegelijk
uitdagend om WOIII achter de schermen te ontdekken.
Wat heb ik hier voor u?
De Amerikaanse verkiezingen zijn het totale bedrog – in het kwadraat. Het slechste wordt ook de Hilversum
krampachtig verzwegen.
Zoals:
Hillary is communist.
Hillary is satanist
Hillary is agent voor Rockefeller, en geprogrammeerd om Hillary Care, UNIVERSELE (Stalinistische)
Healthcare door te rammen.
Hillary gaat al het onderwijs Staliniseren, Common Core – beter gezegd: ‘Communist Core’
William Jefferson Blythe III, alias Bill Clinton – hoogste graad vrijmetselaar, sinds zijn kindertijd!
Geruchten gaan dat hij de nwe. S.G. van de Verenigde Nazi’s wordt!?? Hebben ze dan mooi voor elkaar!
Hij de nieuwe Hilter, vrouw lief? de nieuwe Hitlerette. U bent gewaarschuwd. Er is nog 1 nooduitgang; die
heet NEXIT. Welke weg kiest U? De uitweg, of de doodlopende weg?
Dan nog iets over ‘de Frankfurt School’,
en de Bruikbare Idioten, de complotontkenners.
Geef nu zelf toe; waar heeft u deze informatie eerder tot u genomen? (Zo genuanceerd, goed onderbouwd,
en met bronvermeldingen)
mvgr. Ben Jager
p.s.: de laatste weken kwam je op webfora, en waarschijnlijk ook ‘social’ media opvallend vaak ‘meningen’
tegen van ‘posters’ die als bewijs argumentatie er tusssen knallen van een institute onder de naam Memri.
(wie heeft van die club ooit gehoord?!). Normaliter, neem je dat met goed verstand, niet klakkeloos over. Ze
hebben zich al wel binnengedrongen op Nachthemel.nl. ff checken, leert snel dat deze club propaganda tot
kerntaak heeft! En niet zunig hoor! Dat ze dat bij ‘Nachthemel.nl’ door laten gaan . . . .
Mogelijk zijn fora en social media massaal met hun bagger overspoeld. Past u op. Dit is oorlog, over dat
Memri:
“the registered owner of its website, is an Israeli called Yigal Carmon.
Mr – or rather, Colonel – Carmon spent 22 years in Israeli military intelligence and later served as counterterrorism adviser to two Israeli prime ministers, Yitzhak Shamir and Yitzhak Rabin.
Spreekt voor zich, oder?
Ik ben niet knettergek, nog paranoia en zeker niet achterlijk; ook de Guardian heeft de bagger van MEMRI
als zodanig al lang opgemerkt:
Col Carmon’s co-founder at Memri is Meyrav Wurmser, who is also director of the centre for Middle East
policy at the Indianapolis-based Hudson Institute, Het hele Militair-Industriële Complex pompt geld, heel veel
geld,
in
de
massale
desinformatie
van
alle
invloedrijke
media:
https://www.theguardian.com/world/2002/aug/12/worlddispatch.brianwhitaker
disclaimer: eventueel overname/delen van deze info is voor eigen verantwoordelijkheid. Trek alles zelf ook
nog na. Verbind zelf die stippen.
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Brekend: China staat op het punt een oorlog met de Verenigde Staten te beginnen, massale
voorbereidingen aan de gang!!
China is van mening dat de nationale veiligheid van het land
ernstig wordt bedreigd. De situatie waar men op doelt bevindt
zich in de Zuid-Chinese Zee en kan snel escaleren.
De Chinese minister van defensie Chang Wanquan is van
mening dat de spanning tussen de huidige spelers in de ZuidChinese Zee leidt tot een conflict. Daarom is het noodzakelijk
dat het leger, de politie en iedereen zich bewust is van het feit
dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van China moet
worden beschermd.
Daarnaast, onthulde Chang dat dit alles leidt tot een militair
conflict op zee omdat de maritieme veiligheid in gevaar is.
De bevolking van China moet de situatie kennen en zich klaar maken voor een “oorlog tussen mensen op
zee”, aldus Chang.
Voorafgaand aan zijn waarschuwing, is China bezig met een grote marine-oefening die tot doel heeft om
China voor te bereiden op een mogelijke oorlog.
China en anderen claimen allemaal de rechten op de eilanden in de Zuid-Chinese Zee. China heeft besloten
om de betwiste eilanden te militariseren door het bouwen van landingsbanen en militaire installaties erop,
wat wordt afgekeurd door anderen.
Afgezien van China, is de Amerikaanse marine ook aanwezig in de Zuid-Chinese Zee. Ze hebben dat
gedaan met het oog op de beginselen van vrijheid van scheepvaart in internationale wateren te beschermen.
Ze zijn ook bezig met tal van militaire oefeningen in het gebied.
China is van oordeel dat de VS probeert om ze over de rand te duwen door ze voortdurend te provoceren
met zulke oefeningen en manoeuvres. China versterkt haar installaties op de eilanden met
antischeepsraketten en lucht-verdediging complexen.
China is absoluut zeker dat het 2,3 miljoen sterke People’s Liberation Army (PLA) in staat is om de
territoriale integriteit van het land te verdedigen.
Mirrorspectrum.com
http://worldunity.me/brekend-china-staat-op-het-punt-een-oorlog-met-de-verenigde-staten-te-beginnenmassieve-voorbereidingen-aan-de-gang/

WJD (Wereldjongerendagen) 2016: Wat u nog niet wist (en zag)
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 05/08/2016
Op zondag 31 juli werd in Krakau aan de 15de editie van de
Wereldjongerendagen een officieel einde gebreid. Wat u over de
festivals in Polen niet werd verondersteld te weten werd u –
naar “goede gewoonte” – door de seculiere media ook niet
getoond of verteld. Wij zetten de feiten op een rij.
Maandag 25 juli: De 15de Wereldjongerendagen gaan van start. Geestelijken van over de hele wereld en
ruim anderhalf miljoen jongeren verzamelen zich in Polen. Een onweersbui zorgt op het festivalterrein voor
heel wat bezorgdheid.
Dinsdag 26 juli: De Poolse aartsbisschop Stanislaw Gadecki heet de ongeveer 3 miljoen aanwezigen
welkom. Het internationale evenement wordt met een plechtige Mis officieel ingeluid.
Woensdag 27 juli: Jorge Bergoglio komt aan in Polen, waar hij wordt onthaald door de Poolse president.
Even later ontmoet hij heel wat Poolse geestelijken en laat hij zich per milieuvriendelijke tram naar het
festivalterrein in Krakau vervoeren.
Donderdag 28 juli: Bergoglio wordt door 1.6 miljoen jongeren op luid applaus onthaald. Een Mis neemt een
onverwachte wending wanneer de Argentijn over enkele treden heen kijkt. Franciscus valt en verklaarde
nadien dat hij zich op het Madonnabeeld voor zich had gefocust.
Vrijdag 29 juli: Duizenden jongeren bootsen de Kruisweg van Jezus na. Er wordt ook een officiële vertoning
van de Via Crucis opgevoerd. Enkele bizarre beelden sloegen veel katholieken met verstomming.
Zaterdag 30 juli: Miljoenen mensen verzamelen zich om samen met Bergoglio te bidden.
Zondag 31 juli: De Wereldjongerendagen worden officieel beëindigd. Bergoglio kondigt aan dat de volgende
editie van de Wereldjongerendagen zal plaatshebben in Panama, in 2019.
Tot dusver het algemene nieuws dat vorige week vanuit Krakau de wereld werd ingestuurd. Op zich leek het
erop dat in Polen een gezellig, God-vererende internationale bijeenkomst heeft plaatsgehad. Dat is wat u
werd verondersteld te vernemen. In werkelijkheid kan men zich veel ernstigere vragen stellen bij de
schijnbare katholieke taferelen die zich in één van Polens grootste steden hebben afgespeeld.
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Meningitis
Wat u in de media wellicht niet hebt vernomen is dat Maciej Szymon Cieśla, een 22-jarige Poolse jongeman
die meehielp aan het ontwerp van de banieren die her en der op de festivalterreinen in Polen konden worden
gespot, nog voor de aanvang van de festivals is overleden aan “een agressieve vorm” van kanker. W at u
wellicht ook niet zult hebben vernomen is dat op het festival zelf een 58-jarige in Rome geboren Italiaanse
journaliste – zonder aan enige ernstige ziekte te lijden – onverwacht in haar slaap is overleden. En wat u
zeker niet zal zijn verteld is dat een 19-jarig meisje uit Rome na de festivals is bezweken aan de gevolgen
van een hersenvliesontsteking. Is het louter toeval dat 3 jonge mensen de 15de editie van de
Wereldjongerendagen in Krakau niet hebben overleefd en dat 2 ervan in zeer mysterieuze omstandigheden
zijn overleden? Uiteindelijk waren in Polen miljoenen mensen samengekomen. De kans dat iemand plots
overlijdt is daarentegen wel verwaarloosbaar. Wat moeten we denken, als een 58-jarige gezonde vrouw
overlijdt op een plaats waar niet veel eerder satanische rituelen plaatsvonden? Wat moeten we denken, als
een 19-jarig meisje zich een jaar op haar reis naar Polen verheugt, om de terugreis niet te overleven? Wat
moeten we denken, als een 22-jarige Pool aan een agressieve vorm van kanker overlijdt, niet lang na te
hebben meegewerkt aan het ontwerp van duidelijk demonisch geïnspireerde WJD-logo’s?
Sister Cristina
En wat moet een katholiek die zijn of haar geloof min of meer ernstig neemt, denken van een 27-jarige
zingende non, in Polen uitgenodigd om God op een modern-seculiere vorm te “vereren?” Wat moeten we er
overigens van denken, als een 27-jarige zuster haar klooster verlaat om de seculiere wereld met liederen als
‘Girls just wanna have fun‘ in te palmen? https://youtu.be/TvIPvhbCI0E. En bovenal, wat moeten we ervan
denken, als een non die zich duidelijk door eerzucht laat verleiden, wordt uitgenodigd om te zingen op een
plaats waar in de daaropvolgende dagen lege en omgekeerde kruisen zouden worden gezien?
Via Crucis
Wat moeten we ervan denken, als op de 15de Wereldjongerendagen één of andere schim of spook het Kruis
van Jezus lijkt te dragen?
Dat die hele kruisweg lijkt op één grote klucht… waarbij Jezus op modernistische, soms zelfs vulgaire
manieren wordt belachelijk gemaakt, door mannen en vrouwen die – vergis u niet – weten waarmee ze bezig
zijn? Niemand die hier aanstoot aan nam? Niemand die protesteerde tegen deze vertoning?
Enkele indrukken van deze hemeltergende ‘kruisweg’:
Witgekalkte personen die een kruiswegstatie uitbeelden
Lichaam van Christus
Hoeveel keer nog moeten we toekijken, als priesters zich in door Satan ontworpen gewaden durven te
vertonen, om vervolgens het Lichaam van Christus, dat zich in onwaardig vaatwerk bevindt, op niettraditionele manieren te verdelen?
Church in Need
Hoeveel keer? Hoeveel keer nog moeten we toekijken, als de Mis wordt aangepast, in de naam van
“moderniteit?” Wat moeten we ervan denken, als een vrijwel gehele generatie jongeren pseudo-katholieke
organisaties als Church in Need omarmt, daartoe aangespoord door een “paus” die de traditionele
katholieke waarden liever kwijt dan rijk is?
Wat moeten we denken over de H. Mis, anno 2016? Liturgie? Concert? Muziekles?
https://youtu.be/iGWcVvOOPmk
Wat moeten we nog denken over bisschoppen die er niets beters op vinden dan in 4-sterrenhotels te
overnachten, of over beelden als dit?
U beslist.
https://restkerk.net/2016/08/05/wjd-2016-wat-u-nog-niet-wist-en-zag/
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De wereldoorlog is begonnen: doorbreek de stilte..
2016 © John Pilger / deze versie © WantToKnow.nl/be
(vertaling L. Smit)
Ik heb een hele tijd gefilmd bij de Marshalleilanden, gesitueerd ten
noorden van Australië, in het midden van de Grote Oceaan. Elke keer
wanneer ik mensen vertel waar ik ben geweest vragen ze mij, waar is
dat? Als ik een hint geef en het Bikini eiland noem, zeggen ze, bedoel
je het badpak? Weinig mensen weten dat de bikini is vernoemd naar
de 100-jarige herdenking van de nucleaire explosies op Bikini, een van
de Marshalleilanden, waar tussen 1946 en 1958 door de VS werd
geëxperimenteerd met atoomwapens.
Vanaf juli 1946 werden er meer dan 66 waterstof- en atoombommen getest,
het equivalent van elke dag 1,6 Hiroshima bommen, 12 jaar lang. Op Bikini
heerst nu stilte, alles is kapot gemaakt en er heerst hoge radioactiviteit op het eiland. Palmbomen groeien in
een vreemde formatie. Niets beweegt. Er zijn geen vogels.
De grafzerken in de voormalige begraafplaats leven met radiatie. Mijn schoenen waren besmet, volgens de
Geigerteller. Op het strand staande keek ik naar de emerald groene golven van de Grote Oceaan, die in een
diep zwart gat verdwenen. De krater is een restant van de waterstofbom die ze ‘Bravo’ noemden. De
explosie vergiftigde de mensen en de omgeving, honderden kilometers, misschien voor altijd.
Op mijn terugreis had ik een overstap in Honolulu. Het tijdschrift Women’s Health viel me op. Op de
voorpagina poseerde een glimlachende vrouw in bikini: ‘Ook jij kunt een bikini lichaam hebben’... Een paar
dagen daarvoor had ik vrouwen geïnterviewd van de Marshalleilanden, die hele andere ‘bikini’ lichamen
hadden; ze hadden schildklierkanker gehad en diverse andere levensbedreigende kankers. En in
tegenstelling tot het model op de voorkant van dit magazine, waren deze vrouwen tot armoede gedreven,
slachtoffers en proefkonijnen van een supermacht, die vandaag de dag gevaarlijker is dan ooit tevoren.
Een waarschuwing dat een wereldoorlog is begonnen..
Ik vertel dit als een waarschuwing, als onderbreking voor de afleidingen die zo velen van ons geboeid
houden. De grondlegger van de moderne propaganda, Edward Bernays, beschreef dit fenomeen als ‘de
bewuste en intelligente manipulatie van de gewoonten en meningen in de democratische samenlevingen’.
Hij noemde het ‘een onzichtbare regering’. Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat een wereldoorlog is
begonnen? Het is nu een propaganda oorlog, met leugens en afleidingen, maar dit kan direct veranderen,
als een order wordt gegeven die verkeerd wordt opgevat, of de eerste raket.
In 2009 stond president Obama voor een hem aanbiddende
menigte in het centrum van Praag. Hij beloofde een wereld
zonder kernwapens. De mensen juichten en sommigen huilden.
Een stormvloed van platitudes volgde uit de media. Obama
werd vervolgens bekroond met de Nobelprijs voor vrede. Het
was allemaal nep; hij loog. De regering van Obama heeft alleen
maar meer kernwapens, meer kernkoppen, meer nucleaire
levering systemen en meer nucleaire fabrieken gebouwd.
Het bedrag dat enkel is besteed aan nucleaire kernkoppen is
meer gestegen onder Obama dan onder ieder van de andere
Amerikaanse presidenten. Kosten van de laatste dertig jaar:
meer dan US$ 1 triljoen. De bouw van een mini-kernbom staat
gepland, de naam is B61 Model 12. Nog nooit eerder is zoiets
gemaakt. Generaal James Cartwright, een voormalig
vicevoorzitter van de Joint Chiefs of Staff, heeft gezegd, Kleiner
(maakt het gebruik van dit nucleaire wapen), dus eerder
‘denkbaar’.
In de afgelopen anderhalf jaar vindt de grootste opbouw van
strijdkrachten sinds de Tweede Wereldoorlog plaats – onder
leiding van de Verenigde Staten – langs de westelijke grens van
Rusland. Niet eerder hebben buitenlandse troepen zo’n
aantoonbare bedreiging voor Rusland gevormd, niet sinds Hitler
de Sovjet-Unie binnenviel.
Oekraïne, de speeltuin voor de CIA..
De Oekraïne, ooit onderdeel uitmakend van de Sovjet-Unie, lijkt
wel een CIA-themapark te zijn geworden. Nadat de VS een staatsgreep in Kiev orkestreerde, kreeg
Washington daadwerkelijk zeggenschap over een regime naast de deur van Rusland: letterlijk een regime
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vol met rotte nazi’s. Prominente parlementaire figuren in de Oekraïne zijn de politieke nazaten van beruchte
OUN en UPA fascisten. Ze loven Hitler openlijk en pleiten voor de vervolging en verdrijving van de Russisch
sprekende minderheden.
Dit is zelden nieuws in het Westen, of het wordt omgekeerd gebracht, om de waarheid te onderdrukken. In
Letland, Litouwen en Estland – allemaal naast Rusland – zet het Amerikaanse leger gevechtstroepen, tanks
en zware wapens in. Deze extreme provocatie van de tweede kern macht ter wereld wordt met stilte
tegemoet getreden in het Westen. Wat het vooruitzicht van een nucleaire oorlog nog gevaarlijker maakt is de
gelijktijdige propagandacampagne tegen China.
Er gaat geen dag voorbij waarin China niet als ‘dreiging’ wordt weggezet. Volgens admiraal Harry Harris, de
Pacific commander van de Amerikaanse strijdkrachten, is China bezig een muur van zand te bouwen in de
Zuidelijke Chinese Zee. Hij doelt op het geschil over de Spratly-eilanden, een eilandengroep in de ZuidChinese Zee, waar China nu landingsbanen bouwt. Zowel China als de Filipijnen maken er aanspraak op.
Het dispuut was niet dringend, totdat Washington aandrong en de regering in Manilla omkocht en het
Pentagon de propagandacampagne ‘freedom of navigation’ (vrijheid van navigatie, FON) lanceerde.
The War You Don’t See..
Het betekent dat Amerikaanse oorlogsschepen in de kust rondom China domineert. Probeer je eens voor te
stellen wat er zou gebeuren als dit andersom het geval was. Ik heb een film gemaakt met de titel ‘The War
You Don’t See’ (HIER) en interviewde vele belangrijke journalisten uit Amerika en Engeland. Reporters als
Dan Rather van CBS, Rageh Omar van de BBC en Davis Rose van ‘The Observer.’
Ieder van hen zei, als journalisten en omroepen hun werk hadden gedaan en vraagtekens hadden gezet bij
de propaganda, dat Saddam Hussein massavernietigingswapens in bezit had; als de leugens van George
W. Bush en Tony Blair niet zomaar waren overgenomen door journalisten, dan was de invasie van 2003 in
Irak niet gebeurd. Vele honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen zouden nog in leven zijn. En de
propaganda die de basis legt voor een oorlog tegen Rusland en/of China is in wezen niet anders.
Voor zover ik weet, is er geen enkele journalist in de Westerse
‘mainstream’ media (MSM) – een equivalent van bijvoorbeeld
Dan Rather – die zich hardop afvraagt waarom China
landingsbanen aan het bouwen is in de Zuid-Chinese Zee. Het
antwoord is overduidelijk trouwens. De Verenigde Staten is
bezig rondom China een netwerk van bases te maken, met
ballistische raketten, mankracht en nucleaire bommenwerpers.
Deze dodelijke boog strekt zich uit van Australië naar de
eilanden van de Stille Oceaan, de Marianen, de Marshalls en
Guam, de Filippijnen, Thailand, Okinawa, Korea en over Eurazië
naar Afghanistan en India.
China heeft de Amerikaanse strop om de nek..
Amerika heeft een strop om de nek van China hangen. Dit is
geen nieuws. Stilte van de media. Oorlog door de media. In
2015 hebben de VS en Australië onder hoge geheimhouding de
grootste militaire lucht en zee oefening in de recente
geschiedenis geënsceneerd, bekend als Talisman Sabre. Het
doel was om een oorlogsplan te oefenen, vaarroutes te
blokkeren, zoals de Straat van Malakka en de Straat Lombok, zodat China van de toegang van olie, gas en
andere vitale grondstoffen uit het Midden-Oosten en Afrika was afgesneden. De nadruk lag op amfibische
operaties, luchtlandingen en speciale operaties.
In het circus dat bekend staat als de presidentiële verkiezingen wordt Donald Trump gepresenteerd als een
gek en een fascist. Hij is zeker verfoeilijk; maar hij is ook een
figuur die de media haat. Dat alleen al zou onze scepsis moeten
wekken. Trump’s opvattingen over migratie zijn grotesk, maar
niet meer dan die van David Cameron. En het is niet Trump die
de Grote Deporter uit de Verenigde Staten is, maar
Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Barack Obama. Volgens een
wonderbaarlijke liberale commentator ‘ontketent Trump de
duistere krachten van het geweld’ in de Verenigde Staten.
Ontketent Trump die..?
Dit is het land waar de peuters op hun moeders schieten en de
politie een oorlog tegen de zwarte Amerikanen voert. Dit is het
land dat meer dan 50 regeringen heeft aangevallen en
geprobeerd heeft omver te werpen, velen van hen
democratieën, en bombardeert vanuit Azië tot het MiddenOosten, waardoor miljoenen mensen zijn vermoord en van hun
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eigendommen zijn beroofd. Geen enkel land ter wereld kan deze opsomming van geweld evenaren. Het
grootste deel van Amerika’s oorlogen (bijna allemaal tegen weerloze landen) zijn gelanceerd door liberale
Democraten: Truman, Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, Obama. Niet door Republikeinen.
In 1947 werden een reeks richtlijnen in de ‘National Security Council’ beschreven. Het allergrootste doel van
de Amerikaanse buitenlandse politiek was ‘een wereld meer naar het [Amerikaanse] beeld creëren’. De
ideologie was Messiaans Amerikanisme. We moesten allemaal als de Amerikanen worden. Of anders.
Ketters zouden worden omgevormd, ondermijnd, omgekocht, besmeurd of geplet.
Donald Trump: een Amerikaanse president..?
Donald Trump is hier een symptoom van, maar hij is ook het buitenbeentje.
Hij zegt dat de invasie van Irak een misdaad was; hij wil geen oorlog met
Rusland en China. Het gevaar voor ons is niet Trump, maar Hillary Clinton.
Zij is geen buitenbeentje. Ze belichaamt de veerkracht en het geweld van
een systeem waarvan het geroemde ‘exceptionalisme’ totalitair is met af en
toe een liberaal gezicht.
Nu de presidentsverkiezing nadert zal Clinton worden binnengehaald als de
eerste vrouwelijke president, ook al heeft zij misdaden begaan en gelogen,
net als Obama de eerste zwarte president was en iedere liberaal dat
belachelijke zinnetje over ‘hoop’ slikte. Door de columnist van de Guardian
Owen Jones is Obama omschreven als‘grappig, charmant en zoveel ‘cooler’
dan elke andere politicus’. Het is deze Obama die onlangs drones stuurde
om 150 mensen te slachten in Somalië. Dinsdag is de dag waarop hij
meestal mensen doodt, volgens de New York Times, als hij een lijst van
kandidaten voor de drone-dood overhandigt. Echt cool…
In de presidentiële campagne van 2008 dreigde Hillary Clinton Iran ‘volledig uit te wissen’ door middel van
nucleaire wapens. Als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama nam ze deel aan de omverwerping
van de democratische regering van Honduras. Haar bijdrage aan de vernietiging van Libië in 2011 was bijna
vol leedvermaak. Toen de Libische leider kolonel Kadhafi publiekelijk met een mes werd vermoord – een
moord mogelijk gemaakt door Amerikaanse logistiek – schepte Clinton duidelijk genoegen in zijn dood: ‘We
kwamen, we zagen, hij stierf’.
Een van de trouwste bondgenoten van Clinton is Madeleine Albright, de oud- minister van Buitenlandse
Zaken. Zij heeft jonge vrouwen aangevallen voor het niet ondersteunen van haar Hillary. Dit is dezelfde
Madeleine Albright, die op TV de dood van een half miljoen Irakese kinderen vierde en ‘de moeite waard’
vond. https://youtu.be/Fgcd1ghag5Y
De Israël-lobby en wapenhandelaars, die het geweld in het Midden-Oosten toejuichen, zijn de grootste
geldschieters van Clinton. Zij en haar man hebben een fortuin gekregen van Wall Street. Toch zal zij
binnenkort waarschijnlijk gewijd worden als de kandidaat van de vrouwen, om de kwade Trump te omzeilen,
de officiële demon. Onder haar supporters zijn onderscheiden feministen, zoals Gloria Steinem in de VS en
Anne Summers in Australië. Een generatie geleden ontstond een post-moderne cult, nu bekend als ‘identity
politics’, vele intelligente, liberale mensen hielden op met het onderzoeken van de doelen en de personen
die ze ondersteunden – zoals de leugenachtige Obama en Clinton; zoals nep progressieve bewegingen
zoals Syriza in Griekenland, die de inwoners van dat land hebben verraden en collaboreerden met hun
vijanden.
Zelfabsorptie, een soort van ‘mij-isme’ werd de nieuwe tijdgeest in
bevoorrechte westerse samenlevingen en dat betekende de
ondergang van grote collectieve bewegingen tegen oorlog, sociale
onrechtvaardigheid, ongelijkheid, racisme en seksisme. Is de lange
slaap nu voorbij? De jongeren roeren zich. Geleidelijk.
De duizenden in Groot-Brittannië die Jeremy Corbyn ondersteunden
als Labour leider maken deel uit van dit ontwaken – net als degenen
die de straat opgingen voor senator Bernie Sanders. In GrootBrittannië heeft de trouwste bondgenoot van Jeremy Corbyn, zijn
schaduwpenningmeester John McDonnell, gesproken over een
Labour-regering die de schulden van piratenbanken zou afbetalen.
In de VS heeft Bernie Sanders beloofd om Clinton te steunen of en
wanneer ze is genomineerd. Hij heeft gezegd het eens te zijn,
Amerika moet geweld gebruiken tegen landen, wanneer hij ook
denkt dat het ‘goed’ is. Hij vindt dat Obama ‘het geweldig heeft
gedaan’.
In Australië is er een soort van mortuarium politiek, waarin
vervelende parlementaire spelletjes in de media worden gespeeld,
terwijl vluchtelingen en inheemse mensen worden vervolgd en de
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ongelijkheid groeit, alsook het gevaar van oorlog. De regering van Malcolm Turnbull
heeft zojuist een zogeheten defensiebegroting van US$ 195.000.000.000
aangekondigd, de weg naar oorlog. Er was geen discussie. Stilte.
Wat is er gebeurd met de grote traditie van directe actie? Waar is de moed,
verbeelding en inzet, die nodig is om de lange reis te beginnen naar een betere,
rechtvaardige en vreedzame wereld? Waar zijn de dissidenten in de kunst, film,
theater, literatuur? Waar zijn zij die de stilte zullen verbreken? Of moeten we
wachten tot de eerste nucleaire raket is afgevuurd?
***
Dit is een bewerkte versie van een toespraak van John Pilger aan de Universiteit
van Sydney, getiteld: ‘Een Wereldoorlog is begonnen’.
www.johnpilger.com
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-wereldoorlog-is-begonnen/

Acht plaatsen waar op ieder moment Derde Wereldoorlog kan uitbreken
Het is heel lang geleden dat alles en iedereen zo onrustig was op
deze aarde en er zoveel mogelijke (militaire) conflicten op de loer
liggen. We hebben eerder een Koude Oorlog gehad, maar de huidige
situatie is vele malen explosiever dan destijds het geval was.
Er zijn diverse plekken op aarde waar eigenlijk maar één vonk nodig
is op net het verkeerde moment en we hebben de poppen aan het
dansen. Dat zijn niet alleen feiten, het schijnt ook iets te zijn dat zich
in het collectieve onderbewustzijn van de mens heeft vastgezet.
Er is natuurlijk de grote groep zombies die zo druk is met het jagen
op Pokémons dat de werkelijkheid totaal aan hen voorbij gaat. Dan,
een groep die het misschien wel ziet, maar er bewust voor kiest om
de andere kant op te kijken en als laatste een wakkere groep mensen die ziet wat er gebeurt en misschien
toch een aantal dingen doet ter voorbereiding op wanneer er zich toch onverhoopt een rampzalig scenario
ontvouwt. Vandaag over de situatie nu, die misschien nog niet uit de hand is gelopen, omdat de liegende,
bedriegende, moordende, gewetenloze psychopaat Hillary Clinton nog niet in het Witte Huis zit.
Wil je een kans hebben om een Derde Wereldoorlog te overleven, zul je je ogen open moeten houden en
proberen verschillende situaties goed in te schatten, voordat het te laat is.
Hier volgen acht plekken op aarde waar het eigenlijk op ieder moment mis zou kunnen gaan.
Syrië
Dit is ongetwijfeld een land waar een groot risico bestaat op de vonk die de Derde Wereldoorlog zou kunnen
veroorzaken. Amerikaanse en Russische vliegtuigen die op korte afstand van elkaar in hetzelfde luchtruim
opereren en één moment van onachtzaamheid aan één van beide kanten, zou de aanleiding voor een ramp
kunnen zijn. Naast Amerika en Rusland zijn natuurlijk nog de bondgenoten van Amerika actief in dat gebied,
maar ook geradicaliseerde islamitische extremisten, de Syrische overheid, de door Iran gesteunde
Hezbollah die toevallig weer aartsvijanden van Israël zijn en dan nog de Turken die op jacht zijn naar
Koerden om te doden en in de achtergrond de financier uit Saoedi Arabië die nu wel eens waar voor hun
geld willen. Dan nog allerlei bondgenootschappen die van dag tot dag kunnen veranderen en dus een pot op
een gloeiend vuur die ieder moment kan overkoken.
Oost Europa
In Oekraïne was de wereld getuige van de door Amerika georganiseerde staatsgreep, waarna bewoners van
de Krim ervoor kozen om bij Rusland te horen waardoor een afgescheiden deel in het oosten ontstond die
niets van het Westen moeten hebben, maar veel meer brood zien in een Russische samenwerking.
Daar lijkt het nu ogenschijnlijk wat rustiger, maar schijn bedriegt want er is daar nog helemaal niets opgelost
en nu is er bovendien de situatie dat Amerika het raketschild in gebruik heeft genomen, een offensief wapen
richting Rusland en geen verdediging voor raketten uit Iran zoals men het domme publiek probeert wijs te
maken. Daar bovenop wordt het gedrag van Amerika met haar vazallen ondanks eerdere beloften tegenover
de Russen steeds agressiever en trekken zij steeds verder naar het oosten en beginnen nu met bases
plaatsen zo goed als op de Russische grens.
De Russische president Poetin heeft al gezegd dat er wat Rusland betreft nu grenzen zijn overschreden en
dat er een antwoord van Rusland zal volgen. Er is een serieuze mogelijkheid dat dit antwoord binnen niet al
te lange tijd in de vorm van een zogenaamde “pre emptive strike” uit Rusland zal komen, waardoor wij in
Nederland en België de mooie paddenstoelwolken kunnen bewonderen. Keer op keer op keer heeft Poetin
(via) de Westerse journalisten gewaarschuwd dat ze de waarheid moeten publiceren en zich geen zand in
de ogen laten strooien door hun opdrachtgevers. Helaas is dat aan dovemansoren gericht en is het nu
moeten afwachten wat Rusland gaat doen.
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Zuid Chinese Zee
De Chinese overheid claimt eigendom van de volledige Zuid Chinese Zee. Dit doen ze hoofdzakelijke
vanwege alle grondstoffen die zich daar in de bodem bevinden zoals enorme hoeveelheden olie.
Zo ongeveer ieder land op aarde, maar ook het internationale Haagse hof, is het oneens met China en dan
in het bijzonder de landen in de buurt zoals Japan, Vietnam en de Filippijnen.
China geeft geen duimbreed toe en de Amerikanen hebben al laten weten zich niet te laten dwingen door de
Chinezen en zullen schepen naar dat gebied blijven sturen. Hoelang dit nog allemaal goed gaat daar, weet
helemaal niemand.
Noord Korea
De enige manier waarop Noord Korea in zijn huidige vorm nog kan bestaan is vanwege China. Voor China
fungeert Noord Korea als een soort buffer, want als het land zou samenwerken met Zuid Korea en Amerika,
dan bevindt Amerika zich aan de grens van China met Peking op een rijafstand van ongeveer acht uur.
China zal er alles aan doen om Amerika bij haar grenzen weg te houden, maar de VS vinden steeds meer
redenen om vroeg of laat Noord Korea binnen te vallen. Of het nu een in scene gezette hackersaanval op
Sony is waar Noord Korea de schuld van kreeg, een mislukte kernbomlancering richting Amerika of dat men
daar nu eindelijk een centrale bank wil, Noord Korea staat op de lijst. Wat zou beginnen als een regionaal
conflict daar, zou heel snel kunnen escaleren.
Russisch-Chinese grens
Vandaag de dag zijn Rusland en China dikke maatjes. Hoofdzakelijk omdat ze aan Amerika een
gemeenschappelijke vijand hebben. Jarenlang zijn ze nu al bezig met het opbouwen van een strategisch
militair en economisch verbond. Maar, de liefde tussen de twee landen is erg oppervlakkig en op dit moment
meer een verstandshuwelijk. In 1969 vlogen de twee elkaar nog in de haren over een langlopend
grensconflict. Het is niet ondenkbaar dat diezelfde grensstreek opnieuw het toneel gaat worden van
schermutselingen tussen beiden. Dat alles heeft een demografische reden. De Chinese bevolking groeit als
kool die met veel mensen in overbevolkte gebieden zit en aan de andere kant Rusland dat met één van de
laagste geboortecijfers ter wereld te kampen heeft. Een echte Rus pakt liever een fles wodka dan een vrouw
en dus is Rusland bang dat China zal willen uitbreiden richting het oosten van Siberië. Dit is een dun bevolkt
gebied, slecht beschermd door de Russen en rijk aan grondstoffen. Het zal een kwestie van tijd zijn, voordat
China de ogen daarop zal richten.
Chinees-Indiase grens
India en China zijn natuurlijke rivalen van elkaar. Het zijn beide grote ex-kolonies met meer dan een miljard
mensen en beiden proberen ze met hun verarmde bevolking een gezonde economie op te bouwen. Beiden
zijn ook actief in dezelfde nichemarkt, namelijk die van goedkope arbeidskrachten. Echter, er is slechts
ruimte voor één van beiden aan de tafel.
Beiden zijn nucleaire grootmachten en het zou niemand verbazen wanneer die twee elkaar op een gegeven
moment in de haren vliegen. in 1962 is er door beiden al een grensconflict uitgevochten dat door India is
verloren. Er is geen vriendschap tussen beide landen. Er zit nog veel oud en nog steeds zijn ze aan het
bakkeleien over hun grenzen.
Kashmir
Er wordt niet veel gesproken of geschreven over Kashmir, maar dat is misschien niet zo slim. Het is op dit
moment vrij rustig in de regio, maar het staat centraal in één van de meest gevaarlijke grensconflicten ter
wereld. Er is door India en Pakistan een oorlog gevoerd in 1999 over dit gebied, maar ook China claimt nu
delen van Kashmir. Dus, zitten we daar met drie nucleaire grootmachten die alledrie vechten om hetzelfde
stuk land. In totaal praten we over 3 miljard mensen die hierbij direct of indirect betrokken zijn, dus wat zou
er fout kunnen gaan?
Dan is Pakistan bovendien nog buurland van Afghanistan, het land dat door velen vanwege de centrale
ligging in Azië een gewild gebied is. Amerika is uiteraard nog steeds betrokken in Afghanistan, dus bij een uit
de hand gelopen conflict in Kashmir, zou ook Amerika al heel snel bij die strijd worden betrokken.
Turkije
Het waren tot voor heel kort zeven plaatsen, waar op ieder moment iets zou kunnen gebeuren wat zou
kunnen escaleren tot een Derde Wereldoorlog. Nu komt ook helaas Turkije op die lijst voor.
De Turkse president heeft van Turkije in no time een dictatuur gemaakt met hem als alleenheerser. De man
is op zijn zachtst gezegd volkomen onberekenbaar en deinst nergens voor terug.
In zijn arrogantie meent hij dat hij alles en iedereen kan chanteren, inclusief Amerika omdat hij de
(Amerikaanse) basis in Incirlik kan afsluiten van de buitenwereld zoals hij tot nu toe al twee maal heeft
gedaan als boodschap richting Amerika om zijn rivaal Fetullah Gülen die vrijwillig in Amerika in ballingschap
verkeert, uit te leveren. Amerika zal dit zoals zaken er nu bij staan niet doen, dus hoever Erdogan bereid is
te gaan met een basis waar bijna 100 kernwapens liggen opgeslagen, is de vraag.
Hoe dan ook, Turkije is van een vriendelijk gastvrij land voor toeristen in korte tijd veranderd in een mogelijke
locatie voor de start van de Derde Wereldoorlog.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10949:acht-plaatsen-waar-op-iedermoment-derde-wereldoorlog-kan-uitbreken&catid=37:wereld&Itemid=50
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Filipijnse Arts vond een geneesmiddel voor Diabetes in slechts 5 minuten!
Door Kraven - Aug 6, 2016
Diabetes is een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Na
verloop van tijd kan het invloed hebben op elk lichaamsdeel en
kan het nierschade, schade aan de zenuwen, amputaties en
blindheid veroorzaken.
Volgens de International Diabetes Federation, Is de Filippijnen
een van ’s werelds opkomende diabetes hotspots. En ondanks
duizenden onderzoeken uit verschillende landen, is er geen
remedie voor type 1 diabetes, maar slechts behandeling met
insuline.
Gelukkig, is een arts uit de Filipijnen de eerste ooit die een ‘wondermiddel’ tegen deze dodelijke ziekte vond
met behulp van zijn eigen onderzoek.
Dr. Jaime Dy-Liacco is een specialist in Metabolische Medicatie die zich heeft gewijd aan het vinden van een
remedie voor deze dodelijke ziekte.
Volgens de 82-jarige arts, is het eten van snoep niet de oorzaak van diabetes, maar het ontbreken van zes
specifieke mineralen. Als een persoon genoeg voedsel eet met deze zes mineralen, kan hij zoveel snoepjes
als hij/zij wil eten.
Daarom creëerde hij een mengsel dat de mineralen bevat die nodig zijn om diabetes te bestrijden.
Wat je nodig hebt:
– 12 stuks Indiaans chili pepers (Siling labuyo)
– 2 stuks Rauwe eieren
– 1/2 theelepel zeezout
Voorbereiding:
1. Snijd en maal de chili pepers.
2. Meng de pepers goed met de rauwe eieren.
3. Voeg 1/2 theelepel zeezout toe
4. Drink het mengsel.
Wat fascinerend was, is het feit dat dit mengsel kan worden gemaakt binnen 5 minuten. Is het niet geweldig?
http://worldunity.me/filipijnse-arts-vond-een-geneesmiddel-voor-diabetes-in-slechts-5-minuten-dit-moet-jezien/

Wetenschappers: “Zwarte gaten zijn deuren naar andere wereld”
in: Universum Robin de Boer 6 augustus 2016
Volgens een nieuwe studie zijn zwarte gaten deuren naar
andere delen van het universum. Voorheen dachten
wetenschappers dat alle materie in een zwart gat wordt
vernietigd, maar het nieuwe onderzoek suggereert dat zo’n gat
fungeert als een doorgang of een tunnel.
Een zwart gat is een gebied waar materie is samengedrukt en ineengestort. Deze rampzalige instorting zorgt
ervoor dat er een enorme hoeveelheid massa in een ongelooflijk klein gebied wordt geconcentreerd.
De nieuwe theorie verwerpt het idee dat alle materie in een zwart gat opgehoopt zit in één punt in het
centrum, een zogenoemde singulariteit, en dat alle materie is vernietigd.
Wormgat
De wetenschappers stellen dat het hart van een zwart gat werkt als een ‘wormgat’, een doorgang of tunnel
door de ruimtetijd zoals je die in talloze sci-fi films ziet. In de film Interstellar reist een team astronauten door
een wormgat om te speuren naar een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid.
Het wormgat is volgens de onderzoekers kleiner dan een atoomkern, maar wordt groter naarmate meer
elektrische lading wordt opgeslagen in het zwarte gat. Iemand die in het zwarte gat terecht zou komen, zou
worden uitgerekt tot een spaghettisliert.
Exotische materie
Volgens Albert Einsteins zwaartekrachttheorie kan een wormgat alleen ontstaan in de aanwezigheid van
materie met zeer ongewone eigenschappen, ‘exotische materie’ die nog nooit is waargenomen. “Maar in ons
model ontstaat het wormgat uit gewone materie en energie, zoals een elektrisch veld,” zei hoofdonderzoeker
Gonzalo Olmo van de Universiteit van Valencia.
Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Classical and Quantum Gravity. https://youtu.be/hu6hIhW00Fk
[Independent]
http://www.ninefornews.nl/wetenschappers-zwarte-gaten-zijn-deuren-naar-andere-wereld/
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Poetin waarschuwt de westerse media: Waarom bent u stil als u weet dat de oorlog komt?
Door Kraven - Aug 1, 2016
De Russische president Vladimir Poetin richtte zich aan de
westerse media en beschuldigde hen ervan de waarheid te
verbergen.
De Verenigde Staten is hard uit de gratie aan het vallen op
internationaal gebied. Deze week waren we getuige van een
oorlogsverklaring tegen het Westen van Noord-Korea terwijl de
Koreaanse Oorlog opwarmt tot het kookpunt voor het eerst
sinds wapenstilstand uit de jaren 1950.
Dit volgde op de beangstigende waarschuwing van president
Vladimir Poetin in juni – aan het adres van de internationale
journalisten, dat de wereld op weg is naar de totale oorlog als gevolg van de Amerikaanse acties.
“Het is alleen u tegen wie ze deze fabels vertellen en u trapt erin en doet mee aan de verspreiding ervan
naar de burgers van uw landen. Uw mensen hebben niet het gevoel van het naderende gevaar, dit is wat me
zorgen baart. Hoe begrijp je niet dat de wereld in een onomkeerbare richting wordt getrokken? Dat is het
probleem. Maar ze doen alsof er niets aan de hand is … ah, ik weet niet eens meer hoe bij u door te dringe,”
verklaarde Poetin op het St. Petersburg International Economic Forum, 2016.
Deze woorden zouden voorpagina nieuws moeten zijn …
Poetin beschuldigt de VS van het destabiliseren van de wereld door het verstoren van de balans van de
macht, wat in academische kringen wordt beschouwd als essentieel voor het voorkomen van oorlog, en
somt vervolgens overtuigend argument na argument op tegen de Verenigde Staten.
Poetin waarschuwt ruimschoots, dat we op weg zijn naar de
oorlog, maar het is niet in het mainstream nieuws te vinden.
Rusland waarschuwt het Westen: Stop het offensief aanvallen,
stop met de opbouw in Roemenië en Polen… we hebben geen
andere keuze dan om onze mensen te beschermen.
Volgens de verklaring van Poetin, in 2002, kwamen zowel de VS
als Rusland overeen om te doen wat ze moesten doen om te
overleven met een offensieve strategie en reactionaire
maatregelen, de andere verzekerend dat het niet was gericht op
hen. Hij verzekert de journalisten dat, hoewel de Verenigde
Staten “ervan uitging dat met wat was overgebleven van de Sovjet-Unie deze uiteindelijk uiteen zou vallen,”
dit is niet langer het geval door noodzaak van het Russische overleven.
Aarzelend, noem ik Alex Jones en zijn analyse van de waarschuwing, die botweg vraagtekens zet bij de
noodzaak van zo veel militaire bases buiten de Verenigde Staten, zeggende: “Rusland heeft 3 militaire
bases [buiten zijn natie]. De Verenigde Staten heeft honderden ‘Maar het roept de vraag op -. De echte
vraag – waarom? Is dit echt gunstig voor de wereld, of is dit gewoon een vorm van agressie? De Russen, de
Koreanen met de THAAD implementatie en (laten we toegeven) de Chinezen zijn een beetje gefrustreerd,
dat de Verenigde Staten voortdurend haar voeten stampt in een oceaan die Australië en de Filippijnen
getrokken in een oorlog ziet voor Amerika ooit in gevaar is. Ze hebben specifiek gevraagd voor de VS om
“de inspanningen van China en de ASEAN voor de regionale
vrede en stabiliteit te ondersteunen.”
Terwijl de media druk bezig is met Rusland veroordelen voor de
DNC hacks (geenszins bewezen met geen bewijs
gepresenteerd), die Clinton de verkiezingen kan kosten, leiden
ze de massa’s naar een andere daad van “Russische agressie,”
de aandacht afleidend van de echte problemen.
NAVO allianties bouwen momenteel hun troepen op in de
Baltische staten. Roemenië, Polen, en Estland onder andere
hebben de Amerikaanse troepen en anti-raket wapens
voorbereid voor een “just in case” scenario. Ondertussen is het
Rusland dat samenwerkt met Syrië om drie veilige passages te
openen voor degenen die willen ontsnappen aan het door oorlog
verscheurde Aleppo.
https://youtu.be/kqD8lIdIMRo Poetin pleit dat het de VS waren
die opkomst van ISIS faciliteerde. Ja, of nee, het maakt niet uit
over dergelijke schoolplein tactieken. Het feit is, dat de wereld
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erg onstabiel is op dit moment. Voor degenen die onwetend zijn over de geschiedenis, Rusland heeft nog
nooit aangezet tot oorlog in het verleden. Rusland onder Stalin heeft geholpen de grenzen tegen naziDuitsland te verdedigen, en een enorme rol gespeeld in de Japanse overgave in de Tweede Wereldoorlog
met hun ground support. Toen Napoleon Bonaparte, als de agressor besloot tot oorlog met Rusland in de
achttiende eeuw, faalde hij treurig. Ja, de Koude Oorlog heeft plaatsgevonden, maar er waren twee partijen
voor nodig.
Het is deprimerend dat Rusland nog steeds wordt getoond als deze gewelddadige, autoritaire dictatuur die
zou springen op de kans om de macht te grijpen, terwijl ze echt geen enkel historisch verslag hebben van
een invasie of het creëren van oorlogen in verre landen. In vergelijking met de Verenigde Staten, is het
Russische track record niet geweldig, maar in het huidige klimaat, significant beter. Als een westerling, vind
ik het heel moeilijk om iets anders te beweren.
Het is echt tijd voor het Westen om in de spiegel te kijken; laten we niet naar Obama’s bewering in 2014 dat
de wereld ‘minder gewelddadig’ is dan ooit luisteren. Zal Obama dat ook nog beweren een decennium vanaf
nu, gezien het feit dat de genoemde 2014 inhoud niet meer beschikbaar is? Hindsight is een prachtig ding …
zonder kernwapens, dat dan weer wel… nietwaar? https://youtu.be/RMMscY7Btus
(Anonhq.com, Aljazeera.com, Reuters.com, Edition.cnn.com, Hotair.com, You Tube – Putin, 2016 St
Petersburg Economic Forum, Rt.com)
http://worldunity.me/poetin-waarschuwt-de-westerse-media-waarom-bent-u-stil-als-u-weet-dat-de-oorlogkomt/

Complottheoretici hebben gelijk: Media onderdrukken waarheid en houden gevestigde orde hand
boven hoofd
in: Binnenland Robin de Boer 6 augustus 2016
Overal zie je het sentiment terug dat de media doelbewust de
waarheid onderdrukken en zo de gevestigde orde de hand
boven het hoofd houden. “En dat sentiment klopt,” schrijft
journalist en oprichter van De Correspondent Rob Wijnberg.
Er is alleen geen sprake van een complot, zo zegt Wijnberg, die al 10 jaar bestudeert hoe de media bepalen
wat nieuws is en welke beeldvorming eruit voorkomt. Hij legt uit dat er vier belangrijke redenen zijn waarom
nieuws een door en door rechts en conservatief product is.
Ten eerste kan nieuws worden gedefinieerd als ‘negatieve uitzonderingen op de regel’. Nieuws laat
consequent zien hoe de wereld ten negatieve verandert. Nieuws is nooit: Moskeebezoek onder moslims in
Nederland neemt structureel af. Nieuws is: Deze ene moslim radicaliseerde en wilde zichzelf opblazen.
Grote blinde vlek
Dat tweede komt op de voorpagina omdat het eerste structureel, niet sensationeel, niet problematisch en
progressief is. En dat maakt eigenlijk alle nieuwsmedia conservatief: ze hebben een grote blinde vlek voor
structurele verandering ten goede en dus progressie, schrijft Wijnberg.
Ten tweede wordt nieuws altijd in hapklare brokken gepresenteerd. Omdat het kort moet zijn en onmiddellijk
te begrijpen, bevestigt het bestaande zienswijzen en opvattingen. Nieuws is dus bijna nooit nieuw.
Cognitieve dissonantie
Ten derde wordt waarheid geproduceerd door machthebbers en wordt er niet voor niets gesproken van
mainstream media. Het plaatje van de wereld dat zij produceren is een reflectie van wat de gevestigde orde
als aannemelijk beschouwt, zegt de journalist.
Tot slot werpt Wijnberg aan de hand van een voorbeeld een licht op de cognitieve dissonantie van de
nieuwsmedia. Onlangs oordeelde het IMF in een rapport vernietigend over de manier waarop de topmensen
van het IMF Griekenland min of meer hebben opgeofferd aan het europroject.
Wereldbeeld
Hoewel het IMF een autoriteit is en het rapport sensationeel is, was de aandacht in de media minimaal.
Waarom was het vernietigende rapport geen voorpaginanieuws? De media, en dan met name de NOS en
De Telegraaf, hebben de mensen lange tijd voorgehouden dat de Grieken hun schulden moesten
terugbetalen en hun zaakjes op orde moesten zien te krijgen.
Nu het IMF toegeeft dat deze strategie heeft gefaald, is het moeilijk om dat wereldbeeld opeens 180 graden
bij te stellen zonder gezichtsverlies te lijden, aldus Wijnberg. De media kijken in zo’n geval liever weg dan
dat ze het wereldbeeld veranderen.
[De Correspondent]
http://www.ninefornews.nl/theorie-over-de-media-als-complot-om-de-waarheid-te-onderdrukken-klopt/
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Franse ordediensten ontruimen kerk tijdens Eucharistieviering, priester hardhandig aangepakt
DOOR THE SCENT OF ROSES OP 03/08/2016
Speciale eenheden van de Franse politie vielen vanmorgen
binnen in een kerk in Parijs. De gelovigen moesten de kerk
verplicht verlaten, de viering werd stopgezet en de priester werd
hardhandig aangepakt. Reden: De kerk is verkocht aan een
ondernemer die haar wil slopen om vervolgens appartementen
op te trekken, met als gevolg dat de Eucharistieviering
“onwettig” werd verklaard.
Het ging er vanmorgen niet bepaald zachthandig aan toe in de
Parijse kerk. Een 30-tal gelovigen werd met veel geweld uit de kerk verjaagd. De politie verklaart dat “een
30-tal gelovigen zich in de kerk had opgesteld om zich te verzetten tegen de opeising van de plaats.” De
Sint-Ritakerk werd eerder door de staat aan een bouwondernemer verkocht.
In werkelijkheid had in de kerk gewoon een Eucharistieviering plaats, zoals iedere woensdag. Voor de
Franse ordediensten reden genoeg om de kerk binnen te vallen en de liturgie meteen stop te zetten.
Moskee
De blijkbaar dringende politie-interventie lokte op sociale media heel wat reacties uit. Politica Marie Le Pen
van Front National schrijft op haar Twitter-account het volgende: ‘En als ze nu eens parkings zouden
bouwen op plaatsen waar salafistische moskeeën staan, in de plaats van onze kerken te vernietigen?”
Iemand met pseudoniem Napoléon heeft het op dezelfde netwerksite over “een schande”: “Cazeneuve
evacueert, vernietigt de Sint-Ritakerk en laat ons weten dat er morgen een moskee zal worden gebouwd.
Welke schande!”
In de Sint-Ritakerk zijn – of waren – ook dieren welkom, zo worden – of werden – er regelmatig huisdieren
en zelfs dieren die eigenlijk in zoos thuishoren gezegend (zelfs kamelen deden er de parochianen niet raar
opkijken).
De ontruiming nam slechts enkele minuten in beslag.
Een tweede keer
Volgens nieuwssite RT werden in de kerk al springstoffen aangebracht
om haar binnenkort te kunnen opblazen. “Maar de protesteerders (de
gelovigen die gewoon naar de Mis gingen) weigerden de kerk te
verlaten. Video’s van politiediensten die de protesteerders naar buiten
slepen verschenen al snel op het internet. Harry Fear van RT was op de
plaats aanwezig, en sprak met buurtbewoners, die razend zijn omdat de
kerk op dit moment tot ontploffing wordt gebracht. ‘Het is alsof de
priester die vorige week stierf voor een tweede keer wordt vermoord’, zei een buurtbewoner.”
“De kerk is sinds vorig jaar officieel gesloten, de afbraak was al sinds oktober 2015 gepland. Maar Sint-Rita
bleef operationeel, een nieuwe parochie-associatie dienend. Er is 3 miljoen euro nodig om de kerk te
redden, meldt France TV Info. De eigenaar heeft het gebouw
verkocht omdat hij de huur niet meer kon betalen. Maar lokale
geestelijken zeggen dat ze nergens naartoe kunnen als SintRita wordt verwoest.”
Parochiepriester Dominique Philippe verloor na de hardhandige
politie-tussenkomst alle moed. “Nog niemand heeft me iets
anders aangeboden. We trouwen en dopen regelmatig. We
kunnen niet gewoon weggaan op deze manier, zonder dat
iemand ons iets anders aanbiedt. Of we zullen de vieringen op
straat moeten houden.”
Bron: rt.com
Foto’s: via liveindiatoday.com; rt.com, Twitter
https://restkerk.net/2016/08/03/franse-ordediensten-ontruimen-kerk-tijdens-eucharistieviering-priesterhardhandig-aangepakt/
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Paus blijft verwijzen naar New World Order en wereldreligie
Om alle mensen op deze wereld zover te krijgen dat ze één
wereldregering zullen accepteren met één wereldreligie moeten er
nog wel een aantal dingen gebeuren.
Maar het gaat snel nu, want satan heeft haast en zijn
Jezuïetenknecht Jorge Bergoglio, ook bekend als paus Franciscus
en vriend van Willem en Maxima, begrijpt dat als geen ander.
Een groot deel van de wereld zit gevangen in de greep van een
religie. Hierdoor zijn deze mensen perfect te controleren en aan te
sturen en zelden was er voor de elite een beter en machtiger
controlemiddel dan godsdienst.
Zoals we vorige week zagen, werd door de Romeinen religie gebruikt als een vorm van mind control voor de
Joden, waarbij ze hen precies gaven wat ze volgens hun religie verwachten, de Messias, waarna ze zo mak
als een lammetje werden en keurig hun belasting aan de Romeinen betaalden, omdat dat is wat Jezus hen
opdroeg.
Volgens de Wikipedia heeft het christendom ongeveer 2,2 miljard makke schapen, waarvan 1,15 miljard
katholieken, en de islam heeft ongeveer 1,6 miljard mensen die het verhaal geloven van een analfabete
profeet.
Hiermee is dan al een groot deel van de wereldbevolking gevangen in de mind control die religie heet.
Het satanische leger van de Jezuïeten heeft maar één doel voor
ogen en dat is een nieuwe wereldorde, met één religie, waarbij
zij uiteraard aan de touwtjes trekken.
Als eerste stap hebben ze daarom in 1963 de katholieke kerk
overgenomen, zoals wij dat beschreven hebben in een eerder
artikel, naar aanleiding van de getuigenissen van Father
Malachi.
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officieel bij de club van
Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die
een boek schreef over deze gebeurtenis.
Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a
Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens
deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan
formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze
“troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit
hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op
het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...
De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht
van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na
het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische
kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters,
bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets
af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk
dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.
Een volgende stap was de controle van die kerk formeel in
handen leggen van een Jezuïet omdat nu de tijd is gekomen om
snel volgende stappen te maken. Daarom kon er ook niet
worden gewacht op de dood van de paus, zoals gebruikelijk,
maar moest deze onder het mom van oud, ziek, zwak en
misselijk het veld ruimen voor de Jezuïet die op dit moment
paus is. Sinds Jorge Bergoglio een vreemde sinterklaashoed
heeft opgezet, heet hij opeens paus Franciscus en hangen
honderden miljoenen gelovigen en ook niet gelovigen aan zijn
lippen.
Sinds Jorge als Franciscus en Jezuïet aan de touwtjes trekt in het Vaticaan heeft hij heel duidelijk laten
merken wat zijn werkelijke agenda is. Volgens een artikel op de Daily Sheeple heeft hij de afgelopen tijd
maar liefst 12 keer gerefereerd aan de New World Order en één wereldreligie.
Het is ook niet voor niets dat hij degene was die bij de VN vorig jaar de nieuwe wereld regering inluidde met
de opvolger van Agenda 21, de 2030 Agenda.
Net zoals bij de Zionisten is alles wat je ziet deceptie en moet je vaak dingen precies 180 graden draaien om
het werkelijke beeld te kunnen ontdekken.
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Jorge, alias Franciscus, is de laatste tijd druk met het paaien van de
moslimwereld en haalde hij zelfs kortgeleden een heel belangrijke
islamitische leider,sheik Ahmed el-Taybib, naar het Vaticaan om
hiermee voor het oog van de wereld te gaan knuffelen.
Dus, wordt nu overal gesuggereerd dat de nieuwe paus druk bezig is
met het verbinden van de mensheid en dat hij misschien op deze
manier wel één nieuwe wereldreligie wil bewerkstelligen.
En daarin zit dan weer de deceptie, dat willen ze ook, maar om dat
te kunnen laten slagen, is er iets meer nodig dan het knuffelen van
een paar mannen op leeftijd. Zoals de situatie op de wereld nu
ligt, zouden de christenen en de moslims nooit vrijwillig in één
religie samen gaan. Daarvoor zijn de verschillen te groot en
geloven de mensen te fanatiek in hun eigen sprookje.
Wat er daarom nodig is, is die Derde Wereldoorlog die zal
ontstaan tussen moslim en niet moslims, waarbij de aarde zal
veranderen in een totale chaos.
En wanneer dat het geval is, zal Jorge pas echt komen met zijn:
Dit mag nooit meer gebeuren, we moeten nu als wereld samen
gaan in één overheid zodat we nooit meer met elkaar kunnen
strijden en daar hoort bij één religie, want we zijn toch allemaal
mensen en als we één religie aanhangen, dan zullen wij als
mensen ook daar nooit meer oorlog over voeren.
Terwijl de wereld brandt zal deze wolf in schaapskleren zich
voordoen als de redder van de mensheid om nooit weer zoiets
te laten gebeuren.
De nieuwe wereldreligie zal volgens Albert Pike ook geen
christendom of islam meer heten en zal zijn gebaseerd op de
zuivere leer van Lucifer:
Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een
brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen
deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog
komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand
meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.
Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:
"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 (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere
landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel,
spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheisten in de strijd
gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat
dit wordt veroorzaakt door het absolute atheisme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en
bloedige geweld.
Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen.
Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast.
Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal
worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheise, beiden zijn
overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10954:paus-blijft-verwijzen-naar-newworld-order-en-wereldreligie&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Europese Commissie wil database van Bitcoin eigenaren
De EU laat er geen gras over groeien en nadat de recente
terroristische aanslagen als een godsgeschenk uit de hemel kwamen
vallen, gaan ze voortvarend te werk.
Ze zullen zelf wel krom liggen van het lachen door het volgende
soort officiële zinnen: Om het terrorisme te kunnen bestrijden moeten
alle eigenaren van Bitcoins in een database worden geregistreerd.
Het was een kwestie van tijd. Als gevolg van de recente
terroristische aanslagen werkt de Europese Commissie aan een plan
om een verplichte gecentraliseerde database te maken van mensen
die eigenaar zijn van Bitcoins (digitaal geld). Natuurlijk is het officiële verhaal dat de Bitcoin wordt gebruikt
voor het financieren van terrorisme. Dus, in het belang van de veiligheid voor iedereen is er nog wat meer
autoriteit nodig om de financiën van de burger te bespioneren.
Vanaf het allereerste begin hebben overheden natuurlijk al een bloedhekel gehad aan Bitcoins. Het idee
allen al, dat er een gedecentraliseerde geldeenheid is die ze niet kunnen controleren. Niet voor niets dus dat
naar verluidt intussen de FBI grootaandeelhouder is.
Bij de bestaande valuta kunnen overheden banken controleren, wel met de goedkeuring van de almachtige
centrale bank, en iedere rekening in beslag nemen die ze willen. Ook worden er door overheden regelmatig
hoeveelheden contant geld van burgers gestolen, dus dat ze dergelijke dingen doen, staat buiten kijf.
Maar, met Bitcoin kunnen ze helemaal niets van dat alles.
Bitcoin is een gedecentraliseerd systeem en het is voor niemand mogelijk, ook niet voor overheden, om te
kunnen controleren. Dus, hoe meer mensen Bitcoins gebruiken, des te meer controle verliezen overheden.
De geschiedenis laat zien dat failliete overheden bijna altijd hun toevlucht nemen tot kapitaalcontrole. Het
creëren van grote obstakels waardoor het spaargeld van mensen gevangen blijft binnen het rottende
systeem.
We zien dit meer en meer gebeuren op het Europese vasteland. Veel banken daar hebben beperkingen
ingesteld over hoeveel geld mensen mogen opnemen van hun eigen spaarrekening. Daarnaast is er de
voortdurende oorlog tegen contant geld.
Met Bitcoin kun je ontsnappen aan al controlemaatregelen van overheden en banken en daarom is het ook
een regelrechte nachtmerrie voor failliete overheden.
Je zou daarom denken dat iedere failliete overheid een systeem zoals Bitcoins zou omarmen.
Dat in plaats van een duidelijke technologische trend bestrijden, zij banken en andere monetaire
beleidsmakers zouden aanmoedigen om het concept van Bitcoin te integreren in het financiële systeem,
zodat ze meer concurrerend en innovatief zouden worden.
Maar, dat is niet wat er gebeurt. Overheden hebben nu eenmaal de gewoonte om precies het
tegenovergestelde te doen van wat ze eigenlijk zouden moeten doen. De enige "oplossing" die zij kunnen
bedenken, is meer overheid, meer regels, meer spionage en meer controle.
En natuurlijk komen alle terroristische aanvallen als geroepen. Een geschenk uit de hemel zoals Erdogan
zei, na de door hem georganiseerde mislukte staatsgreep.
Het is natuurlijk de grote vraag of het overheden gaat lukken om Bitcoins onder controle te krijgen. Simon
Black van Sovereign Man denkt van niet. Hij denkt dat het soort dreigementen die overheden maken alleen
werken in de fysieke wereld en niet in de digitale en dat is de enige plek waar Bitcoin bestaat.
Simon geeft als voorbeeld, dat wanneer de overheid wapens gaat verbieden zij deze zelf zullen gaan maken
met behulp van 3D printers. Wanneer ze proberen om e-mail verkeer te bespioneren burgers dit zullen
omzeilen door gebruik te maken van de open source encryptie software die overal is te krijgen.
En als zij hun eigen valuta volledig om zeep helpen door al hun kapitaal-controlemaatregelen die zullen
komen, dan, zegt Simon, duwen we met z'n allen geld in de blockchain en gaan we Bitcoin gebruiken.
Wat ze dan wel moeten bedenken is een soort verzekering voor als er weer eens wordt ingebroken, zoals
enkele dagen geleden:
Weer is een bitcoinbeurs gekraakt. Onbekenden hebben ingebroken bij de virtuele markt Bitfinex. Ze
maakten 119.756 bitcoins buit. Bij de huidige koers zijn die 58,7 miljoen euro waard. Bitfinex heeft dat
woensdag laten weten.
De waarde van de bitcoin is na het bekendworden van de kraak met 20 procent gedaald.
Twee andere bitcoinbeurzen, Mt. Gox en Flexcoin, werden in 2014 gekraakt. Bij Mt. Gox was voor
honderden miljoenen euro's aan bitcoins gestolen. Bij Flexcoin ging het om een relatief klein bedrag. Een
jaar eerder drongen dieven binnen bij Vircurex.
Eerder dit jaar was een variant op de bitcoin, de 'ether', ook al gekraakt. Daarbij maakten de daders mogelijk
44 miljoen euro buit.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10952:europese-commissie-wildatabase-van-bitcoin-eigenaren&catid=15:financieel&Itemid=28
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Milosevic vrijgepleit door Joegoslavië-tribunaal terwijl de
oorlogsmachine van de NAVO doordendert
in: Propaganda Robin de Boer 6 augustus
Nu wijlen Slobodan Milosevic is vrijgepleit door het Joegoslaviëtribunaal, wordt eens te meer duidelijk dat we uitspraken van de
NAVO over ‘officiële vijanden’ niet met een korreltje, maar met een hele vrachtlading zout moeten nemen.
Dat schrijft de Britse journalist en blogger Neil Clark.
De afgelopen 20 jaar is ons steeds verteld dat Milosevic, een democratisch gekozen leider, een
kwaadaardige dictator was die verantwoordelijk kon worden gehouden voor alle sterfgevallen in de Balkan in
de jaren negentig.
De conclusie van het Joegoslavië-tribunaal, dat één van de meest gedemoniseerde figuren in de moderne
geschiedenis onschuldig is, zou volgens Clark wereldnieuws moeten zijn. Maar dat blijkt niet het geval.
Sterker nog: zelfs het tribunaal stopte dit eindoordeel diep weg in een 2590 pagina’s dik vonnis.
‘Slager van de Balkan’
In februari 2002, toen het proces begon tegen de ‘slager van de Balkan’, stonden de kranten bol van
berichten over Milosevic. Iedereen die het aandurfde om op te staan tegen de NAVO werd afgeschilderd als
een Milosevic-apologeet of nog erger, een genocide-ontkenner.
De Verenigde Staten claimden dat hij honderdduizenden mensen had laten ombrengen, maar in september
2001 bleek dat er nooit een genocide was geweest in Kosovo. Milosevic was niet verantwoordelijk voor de
etnische zuiveringen in Bosnië. Sterker nog: hij sprak zich ertegen uit.
In de media kreeg ‘Slobo’ overal de schuld van. Hij werd zelfs vergeleken met Hitler. Toen bleek dat het
grootste deel van het ‘bewijs’ was gebaseerd op geruchten, kwam het voor de aanklagers dan ook heel goed
uit dat Milosevic in maart 2006 plotseling overleed in zijn cel, aldus Clark.
Onrecht aangedaan
Kroongetuige Ratomir Tanic bleek te zijn betaald door de westerse veiligheidsdiensten, terwijl het
voormalige hoofd van de Joegoslavische geheime politie Rade Markovic getuigde dat hij was gemarteld om
leugens te vertellen en dat zijn verklaring was vervalst door de aanklagers.
Toen Milosevic stierf in zijn cel claimden de klagers dat hij was ontsnapt aan berechting, maar zoals het
Joegoslavië-tribunaal nu heeft bevestigd is hem juist onrecht aangedaan, benadrukt de journalist.
Volgende Hitler aan de beurt
Na Joegoslavië waren Irak, Afghanistan en Pakistan aan de beurt, waar in totaal 1,3 miljoen mensen het
leven hebben gelaten. De NAVO verwoestte ook Libië, het land dat de hoogste levensstandaard van Afrika
had, zegt Clark.
Voorafgaand aan een door Amerika geleide oorlog of ‘humanitaire interventie’ worden een aantal claims
verspreid over de leider of regering van een land, legt hij uit. Deze claims krijgen in de media maximale
aandacht en worden net zolang herhaald tot iedereen ze gelooft.
Later blijken die claims helemaal niet te kloppen of zwaar te zijn overdreven. In de tussentijd is de volgende
agressieve of genocidale Hitler alweer aan de beurt. In 1999 was het Milosevic; nu is het Assad of Poetin,
besluit de journalist.
Neil Clark werkt als journalist, schrijver en blogger en schrijft onder meer voor The Guardian, Morning Star,
Daily en Sunday Express, Mail on Sunday, Daily Mail, Daily Telegraph, New Statesman, The Spectator, The
Week en The American Conservative. Hij is ook geregeld te zien op de BBC, Sky News en RT.
[RT]
http://www.ninefornews.nl/milosevic-vrijgepleit-door-joegoslavie-tribunaal-terwijl-de-oorlogsmachine-van-denavo-doordendert/

Florida en incomplete babyhersentjes
In Florida is men druk bezig met het verspreiden van wolken
Naled. "The spray will cover a 10-mile area in Miami. Health
officials claim the chemical to be sprayed, an organophosphate
neurotoxin called Naled, is 'safe' "
Dit pesticide zou alle muggen doden. Helaas is het ook een
zenuwgif dat de hersenen van ongeboren kinderen aantast.
Geen nood, wat moet dat moet. "On Monday, Gov. Rick Scott
asked the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to
activate a CDC Emergency Response Team (CERT) to continue
going door-to-door to collect urine samples in a sort of zika martial law exercise."
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Kinderen met de aandoening microcefalie kunnen dit te danken hebben aan zika, maar de kans is vele
malen groter dat het door Naled komt. Kijk hier hoe men het zika virus *kuch* te lijf gaat:
https://www.thestar.com/news/world/2016/08/02/zika-outbreak-in-miami-neighbourhood-prompts-historictravel-warning.html
Zika Spraying In Miami
https://www.youtube.com/watch?v=m-MsHr3U24E
Het lijkt erop dat men niets geleerd heeft van het DDT schandaal, ondanks de waarschuwingen van experts.
Wie slim denkt te zijn en fijn uit te wijken naar DEET kon wel eens bedrogen uitkomen:
www.pesticideinfo.org/references/134-62-3hsdb.doc
Lees verder in https://www.sott.net/article/324189-For-your-Zika-protection-Florida-to-spray-neighborhoodswith-microcephaly-causing-insecticide
according to the Northwest Center for Alternatives to Pesticides factsheet on Naled
(https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ncap/pages/26/attachments/original/1428423409/naled.pdf?14284
23409), studies have shown that exposure of pregnant animals to just three days during brain
development resulted in 15% smaller brains in their babies, and an increase in aggressiveness and
memory deterioration. Naled also happens to be 20 times more toxic when exposure occurs due to
inhalation of Naled-contaminated air versus ingestion. Symptoms can range from fatigue, headaches and
nausea to diarrhea.
https://www.sott.net/article/324189-For-your-Zika-protection-Florida-to-spray-neighborhoods-withmicrocephaly-causing-insecticide. En dat is nog maar een kleine bloemlezing.
Die op Deet gebaseerde antie muggen shit doet ook niets meer na 15 minuten en is vreselijk duur.
Muggen zwermen worden er niet warm of koud van.
In Hongarije wordt ook regelmatig met vliegtuigen antie insecten spray geloost, het is dan even een paar
dagen lekker buiten zitten en wandelen maar is ook weer heel gauw uitgewerkt of dan komt de nieuwe golf
insecten alweer. De Hongaren weten dat je dan tijdens het sproeien even binnen moet blijven en geen gif
douche moet nemen. Ps, In de jaren 60-70 werden in Nederland ook altijd spray vliegtuigen ingezet. Het is
er alleen maar drukker op geworden kunnen we constateren.
Dit is een absoluut klassieke scam, veelvuldig door de vaccin maffia industrie toegepast.
Hoewel het bestaan van zikka al bekend was uit de 60's vorige eeuw, is er nooit enige dramatisch effect
van enig belang aan toegekend voor de algehele volksgezondheid. In zeer extreem uitzonderlijke gevallen
kon er microcefalie mee in verband gebracht worden maar het virus wordt gewoon door het immuun
systeem overwonnen zonder noemenswaardige aandoening te veroorzaken. Een angst psychose creëren
bij de bevolking moet een "maatregel" legitimeren (lees geld vrijmaken), maar dan moet er eerst ook echt
vooral veel microcefalie veroorzaakt worden (Met Naled onkruidverdelger of andere bestrijdingsmiddelen
shit z0als in Brazilië werd gedaan). Vervolgens kan er een vaccin ontwikkeld worden.
Klassieke medische maffia praktijk. Het woord gaat de miljarden aan ebola fondsen die in het water vielen
omdat ebola "mislukte", nu getracht wordt met de zikka scam binnen te halen ...
Keer op keer zien we dit zelfde patroon terug: polio, hpv, mazelen, kinkhoest etc etc
Veel vaccin's veroorzaken vaak juist zelf de verspreiding van de ziekte en legitimeren zo hun eigen
bestaan op die manier ...
From the doctors at Red Universitaria de Ambiente y Salud (the Red University of
Environment and Health):
A dramatic increase of congenital malformations, especially microcephaly in newborns,
was detected and quickly linked to the Zika virus by the Brazilian Ministry of Health.
However, they fail to recognise that in the area where most sick persons live, a chemical
larvicide producing malformations in mosquitoes has been applied for 18 months, and that
this poison (pyroproxyfen) is applied by the State on drinking water used by the affected
population.
Learn
more:
http://www.naturalnews.com/054870_Zika_pandemic_aerial_spraying_globalist_agenda.html#ixzz4G
P5FLoz0
Dus ... Miami gaat zo een explosie aan microcefalie en aanverwante aandoeningen tegemoet .... nice
spraying exercise ...
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/florida_en_incomplete_baby_hersentjes
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IS dient Bergoglio van repliek: ‘Onze oorlog is een religieuze , en we haten jou!’
DOOR CRUSADER OP 06/08/2016
De islamitische terreurgroep IS heeft publiekelijk Bergoglio’s
beweringen verworpen, die zei dat de oorlog die door de terroristen
wordt gevoerd, niet religieus van aard is. De terreurgroep verzekerde
dat hun enige motivatie religieus is en door Allah in de Koran
wordt bekrachtigd.
In de meest recente uitgave van hun tijdschrift Dabiq, waar ze zich in
het geheel tegen de christenen richten, zetten ze in een artikel getiteld “Door het zwaard” uiteen dat “dit een
goddelijk-gewettigde oorlog is tussen de moslim natie en de naties van het ongeloof.” Daarmee verwerpen
ze de naïeve bewering van Beroglio dat moslims vrede willen en dat de daden van islamitische terreur
economisch gemotiveerd zouden zijn.
IS haalt uit naar Bergoglio die beweert dat “authentieke islam en het fatsoenlijk lezen van de Koran
tegengesteld is aan iedere vorm van geweld,” waarbij IS zegt dat “Bergoglio zich blijft verbergen achter
een bedrieglijke sluier van goede wil, waarbij hij zijn ware bedoelingen, namelijk het bevredigen van de
moslim natie, verbergt.”
De terroristen geven toe dat “het uitvoeren van de jihad – de heilige oorlog tegen de ongelovigen – en de
regel van Allah verspreiden door het zwaard – een verplichting is die gevonden wordt in de Koran, het
woord van onze heer.”
“Het bevel is duidelijk. Dood de ongelovigen, zoals Allah zei. En vermoord dan de ‘polytheïsten’ (=
christenen), waar je ze ook vindt.”
Uit de Koran:
soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de
afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en
loert op hen uit elke hinderlaag.
soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun
nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de
oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo
zij het.
soera 8 vers 13: … Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der
ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van
hun vingers af.
Islamisten op het St-Pietersplein
In september 2015 schreven we over de toenemende aanwezigheid van
islamisten in de omgeving van het Vaticaan. In de wekelijkse bijdrage Venerdi
van de dagelijkse krant La Republicca, zei Vaticanist Filippo Di Giacomo toen:
“Er is een toenemende sterkere aanwezigheid van Islamitisch gebed rond St.
Pieter.” Di Giacomo meldde ook dat het meer en meer normaal wordt dat
groepen van mannen in oosterse kledij en baarden selfies maken voor de StPietersbasiliek. Met één hand houden ze hun smartphone, met de andere maken
ze een overwinningsteken.
“Terwijl hun medegelovigen in het Midden Oosten en Afrika Christenen
vervolgen, verkrachten, vermoorden en hen in ballingschap drijven, houden de
Islamisten zich ongemoeid bezig met het verkondigen van hun geloof op het StPietersplein. Terwijl het Vaticaan discussieert, heeft de Vaticaanse buurt
reeds de grootste concentratie van Islamitische gebedshuizen in heel Rome,” aldus nog Di Giacomo.
Korte pijnloze dood
In april 2015 verklaarde Bergoglio nog dat, indien hij zou worden vermoord door terroristen, hij het liefst zou
hebben dat dit zo pijnloos mogelijk zou gebeuren. Bergoglio gaf namelijk toe een broekschijter te zijn als het
aankomt op fysieke pijn. Dit is in schril contrast met de talloze martelaren, die niet aarzelden om, omwille van
hun geloof, een gruwelijke folterdood te ondergaan.
Bron: Breitbart.com
Christelijke martelaren ten tijde van keizer Nero.
De martelaren van Otranto – 813 christenen die weigerden zich te
bekeren tot de islam werden brutaal het hoofd afgehakt. Bergoglio heeft
deze christenen in 2013 zelf nog heilig verklaard.
https://restkerk.net/2016/08/06/is-dient-bergoglio-van-repliek-onzeoorlog-is-een-religieuze-en-we-haten-jou/
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Vijfde mysterieuze dood in paar weken van tegenstander van Hillary Clinton
Toch al indrukwekkende Clinton lijkenteller sinds juli aangevuld met voormalig president Algemene
Vergadering VN, bekende onderzoeksjournalist en auteur anti-Clinton boeken, Democratisch staflid die met
belastende info op weg was naar FBI, redacteur van conservatieve Breitbart News die op dag van zijn dood
anti-Clinton artikel publiceerde, en advocaat die onlangs rechtszaak wegens fraude tegen Democraten
begon
De gevestigde orde wil deze gewetenloze, moordlustige en
krankzinnige vrouw, volgens diverse experts een sociopaat met een
totaal gebrek aan empathie, hoe dan ook in het Witte Huis krijgen, en
daarmee de controle over duizenden kernwapens geven.
Sommige mensen denken nog steeds dat het slechts toeval of een
complottheorie is dat in de loop der jaren al vele tientallen
tegenstanders van de Clintons, waaronder hooggeplaatste officials en
militairen, op mysterieuze wijze om het leven zijn gekomen. Begin juli
trof dit lot een voormalige president van de Algemene Vergadering van de VN, slechts luttele dagen voordat
hij in de rechtbank een belastende verklaring tegen Hillary Clinton zou afleggen. Vorige week werd een
bekende onderzoeksjournalist, die onlangs een boekenserie met keiharde feiten over Amerika’s beruchtste
criminele echtpaar publiceerde, bij zijn huis dood aangetroffen. Daarnaast zijn nog drie anderen, waaronder
een leidinggevende advocaat in de fraudezaak tegen de Democratische Partij en Hillary Clinton, onverwacht
om het leven te gekomen.
Je moet óf ongelooflijk naïef, óf een bloedfanatieke Hillary Clinton supporter zijn –waarbij we willen
aantekenen dat personen uit de laatste categorie automatisch onder de eerste vallen- om het patroon niet te
zien: iedere keer dat iemand de carrière, de financiën of de vrijheid van de Clintons in gevaar dreigt te
brengen, pleegt die persoon plotseling zelfmoord, komt om het leven bij een bizar ongeluk, of vindt op
andere mysterieuze wijze de dood.
Op 3 juli daagden advocaat Shawn Lucas en filmproducent Ricard Villaba de Democratische Partij en –de
wegens het emailschandaal inmiddels afgetreden- voorzitter Debbie Wasserman Schultz namens de
supporters van Hillary’s tegenstander Bernie Sanders voor de rechter. Dit was nog voordat uit de WikiLeaks
documenten bleek dat de Democraten al bij voorbaat Hillary als winnaar hadden aangewezen, en de
verkiezingsstrijd met Sanders slechts schijn was. Op 2 augustus, afgelopen dinsdag, werd Lucas door zijn
vriendin dood aangetroffen op de vloer van zijn badkamer. Verdere details rond zijn overlijden worden om
‘onbekende’ redenen nog steeds niet bekend gemaakt.
Democratisch staflid op weg met info naar FBI vermoord
Er blijkt nog een ander vermoedelijk slachtoffer van de Clinton-moordelite te zijn, namelijk Steth Conrad
Rich, een 27 jaar oud Democratisch staflid, die op 8 juli in Washington werd vermoord. De dader nam niets
van hem mee, noch zijn portemonnee, noch zijn horloge, noch zijn telefoon. Kort na het nieuws van zijn
gewelddadige dood verschenen er berichten in de social media dat hij op weg was naar de FBI om daar met
special agents te praten over een ‘aan de gang zijnde rechtszaak’ waar waarschijnlijk de Clintons in
betrokken zijn.
Sinds eind juni vijf slachtoffers
Behalve Shawn Lucas (2 augustus) en Seth Conrad Rich (8 juli) hadden we al John Ashe, voormalig
president van de Algemene Vergadering van de VN, die tijdens een workout een halter op zijn keel zou
hebben gekregen (22 juni); Victor Thorn, die al tal van boeken en artikelen schreef met belastende info over
de Clintons, en daar laatst nog een trilogie over uitbracht, en Mike Flynn, redacteur bij het bekende
conservatieve Breitbart News, die op de dag van zijn plotselinge sterven (23 juli) nog het artikel ‘Clinton
Cash: Bill, Hillary creëerden in 2014 hun eigen Chinese Stichting’ publiceerde.
Gestoorde sociopaat Hillary krijgt controle over duizenden kernwapens
Enkele experts stelden vorige week dat Hillary’s soms bizarre, aan waanzin grenzende gedrag erop wijst dat
ze een psychische stoornis heeft en een sociopaat is, die een totaal gebrek aan empathie voor de
medemens heeft. Haar vreemde ticks en idiote reacties voor de camera’s zijn mogelijk het gevolg van een
bloedpropje in haar hersenen. (2)
En deze ongevoelige, ijskoude en letterlijk krankzinnige vrouw, die er overduidelijk geen enkel probleem
mee heeft om tegenstanders uit de weg te laten ruimen, zal en moet van de Amerikaanse elite ten koste van
alles de opvolger van Barack Hussein Obama in het Witte Huis worden. En daarmee de controle krijgen over
duizenden kernwapens.
Misschien dat mensen die het nogal overdreven vinden dat we al geruime tijd waarschuwen dat de Derde
Wereldoorlog een ‘zekerheidje’ is als Hillary inderdaad via stembusfraude het Witte Huis in wordt
gefrommeld, nu toch eens achter de oren gaan krabben.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Infowars / YouTube
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/Vijfde-mysterieuze-dood-in-paar-weken-van-tegenstander-vanHillary-Clinton
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