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Stadia naar een volledige overname door de islam
FASE 1: INFILTRATIE
■ Moslims beginnen zich in stijgende aantallen te verplaatsen naar niet-islamitische landen
■ Het begin van culturele conflicten worden zichtbaar, hoewel vaak subtiel.
■ Eerste migratiegolf naar een niet-islamitische gastland.
■ Vragen om een humanitaire tolerante behandeling van de samenleving die hen ontvangt.
■ Pogen de islam te presenteren als een vreedzaam geloof en moslims doen zich voor als slachtoffers
vanwege onbegrip en racisme (hoewel de islam geen ras is).
■ Hoge moslim geboortecijfers vergroten de moslimbevolking in het gastland.
■ Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land
tegen te gaan.
■ Dringt aan om “islamofobie” te criminaliseren en strafbaar te stellen..
■ Dreigen met gerechtelijke stappen voor vermeende discriminatie.
■ Het aanbieden van een “interreligieuze dialoog” om niet-moslims te indoctrineren.
Hoeveel landen lijden aan islamitische infiltratie? Een? Een handvol? Bijna elke natie? De islamitische leiding
van de moslimbroederschap en anderen wensen de ontbinding van elke soevereine natie om hen te vervangen
door een mondiale instelling van de islamitische sharia. Sharia-wetgeving, gebaseerd op de koran, sira en
hadith, veroordeelt vrijheid en verbiedt gelijkheid en is in strijd met de wetten van alle westerse landen.
FASE 2: CONSOLIDATIE VAN DE MACHT
■ Islamitische immigranten en bekeerlingen van het gastland blijven vragen naar onderwijs, sociale diensten,
financiering en sharia rechtbanken.
■ Aantal bekeerden neemt toe ; Oprichting en werving van jihad cellen.
■ Inspanningen om degene die zich van de maatschappij vervreemd voelen, te bekeren.
■ Revisionistisch streven naar islamisering van de geschiedenis.
■ Inspanningen om de ware geschiedenis van islam, het onthullende bewijs over hun veroveringsideologie te
vernietigen.
■ Verhoogde antiwesterse propaganda en psychologische oorlogvoering.
■ Inspanningen om bondgenoten te werven die gelijkaardige doelen (communisten, anarchisten) nastreven.
■ Pogingen om kinderen te indoctrineren met islamitische denkwijze.
■ Verhoogde inspanningen om te intimideren, monddood maken of elimineren van niet-moslims.
■ Inspanningen om wetten tegen godslastering en haat in te voeren om zodoende de critici het zwijgen op te
leggen.
■ Blijft zich richten op het vergroten van de moslimbevolking door middel van migratie en islamitische
geboorten.
■ Gebruikt kapitaal van goede doelen voor financiering van jihadistische activiteiten en voor het werven van
aanhangers.
■ Heimelijke pogingen om de westerse samenleving van binnenuit te vernietigen.
■ Ontwikkeling van een islamitisch politieke basis in niet-islamitische gastland.
■ Islamitische financiële netwerken financieren de islamitische politiek, aankopen van grond.
■ Zichtbare moorden op critici om de oppositie te intimideren.
■ Tolerantie naar niet-moslims vermindert.
■ Roep om de strenge islamitische gedragsnormen over te nemen.
■ Illegaal vergaren van wapens en explosieven in verborgen locaties.
■ Openlijke minachting/afwijzing van niet-islamitische samenleving, rechtssysteem en cultuur.
■ Inspanningen om de machtsbasis van alle niet-islamitische religies te ondermijnen en te vernietigen.
Is er een patroon? Theo van Gogh is vermoord voor het “beledigen” van de Islam; De organisatie van de
islamitische Conferentie vraagt de VN om wetten tegen godslastering. Frankrijk ligt regelmatig onder vuur door
‘jongeren. De opkomst van eerwraak, de ontkenning van de holocaust, antisemitisme. Misleiding is een
grondbeginselen van het Mohammedanisme. Haat jegens christenen, Joden, hindoes en boeddhisten. Het
patroon is voor iedereen te zien in de opkomst van islamitische intolerantie en de heimelijke/culturele jihad om
ontvangende samenlevingen te veranderen in sharia-geaccepteerde werelden. Een sharia-wetgeving dat
individuele vrijheden veroordeeld en gelijkheid tussen religies en seksen verwerpt. Het is een concept dat zegt
iedere natie te verwerpen dat niet islamitisch is.
FASE 3: OPEN OORLOG/ LEIDERSCHAP & CULTUUR
■ Openlijk geweld om de sharia-wetgeving en bijbehorende culturele beperkingen op te leggen; afwijzing van
de overheid [gastland], onderwerping van andere religies en gewoonten.
■ Opzettelijke pogingen om overheid & cultuur te beschadigen.
■ Daden van barbarij om burgers te intimideren en angst en onderdanigheid te bevorderen.
■ Openlijke en heimelijke inspanningen om de economie kapot te maken.
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■ Alle tegenstanders worden uitgedaagd en worden het zwijgen opgelegd.
■ Massa-executies van niet-moslims.
■ Wijdverbreide etnische zuiveringen door islamitische milities.
■ Afwijzing en het tarten van seculiere wetten en oorspronkelijke cultuur,
■ Moord op “gematigde” islamitische intellectuelen die islamisering niet ondersteunen.
■ Vernietiging van kerken, synagogen en andere niet-islamitische instellingen.
■ Vrouwen worden meer onderdrukt in overeenstemming met de sharia-wetgeving.
■ Grootschalige vernietiging van bevolking, moorden en bomaanslagen.
■ Omverwerping van de regering en de politiek macht wordt onrechtmatig vervangen.
■ Opleggen van sharia-wetgeving
De website ”religion of peace ” houdt het spoor van het aantal gewelddadige jihad aanvallen zo goed mogelijk
bij. De site bevat meer dan 14.000 aanvallen sinds september 2001. Het is zeker een bezoek waard. Wat er
gebeurt zijn aanvallen op moslims onderling omdat de één de ander niet islamitisch genoeg vind [soenieten
vs shiïeten] maar vooral niet-islamitische minderheden in landen met een moslim meerderheid zitten in een
dodelijk spiraal. In deze landen maken christenen, joden, hindoes, boedhisten en atheisten kennis met de
dood, worden eigendommen vernietigd of geconfisceerd, gedwongen bekeringen, verkrachtingen,
ontvoeringen, extreem hoge belastingheffing [de jizya], slavernij en andere vormen van islamitisch ’recht’
uitgevoerd door moslims in landen als Soedan, Kenya, Filippijnen, Maleisie, India enz. En laten we niet
vergeten, de moorden op afvalligen.
FASE 4: TOTALITAIRE ISLAMITISCHE ‘THEOCRATIE.’
■ Islam wordt de enige religieus-politieke en justitiële-culturele ideologie.
■ Sharia wordt het “recht’’ van het land.
■ Alle niet-islamitische mensenrechten worden geannuleerd.
■ Slavernij en genocide van niet-islamitische bevolking.
■ Vrijheid van spreken en persvrijheid worden uitgeroeid.
■ Alle religies behalve de islam worden verboden en vernietigd.
■ Vernietiging van al het bewijsmateriaal van niet-islamitische culturen, bevolking en symbolen. [boeddha’s,
Mariabeelden, tempels, kerken, kunst, enz].
Het huis van vrede, dar al-Islam, omvat de landen die de islamitische regels hanteren, de ziel breken, vrijheid
veroordelen en de discriminerende wetten van de sharia opleggen. De rest van de wereld behoort tot het huis
van oorlog, dar al-harb, omdat het niet door een sharia-dictatuur geregeerd wordt. De vrije westerse wereld is
in ‘staat van rebellie of oorlog’ zogenaamd met de wil van Allah.
Niet-islamitische landen en zijn burgers zijn nooit onschuldig en blijven te realiseren doelen voor een aanval
vanwege het niet geloven in ‘Allah’. De christelijke, joodse, koptische, hindoestaanse en zoroastrian volkeren
hebben geleden door eeuwenlange onderwerping. Als minderwaardige burgers werd hun het bouwen van
kerken en tempels verboden, ook het repareren van bestaande gebedshuizen werd verboden, zij werden
economisch verlamd door de zware jizya belasting, sociaal vernederd en uitgesloten, gediscrimineerd en
gecriminaliseerd. Deze niet-moslims werden door de islamitische regeringen in een permanente staat van
angst, zwakte en kwetsbaarheid gehouden.
Opgemerkt moet worden dat gedwongen bekeringen (Egypte) en slavernij (Soedan) nog steeds worden
gemeld. In Iran worden homoseksuelen op openbare pleinen opgehangen. Jonge meisjes moeten trouwen
met oude mannen. Afvalligen worden met de dood bedreigd. Eermoorden zijn routine. Vrouwen zijn wettelijk
tweederangsburgers, hoewel moslimmannen vinden dat zij hen beter behandelen dan westerse mannen. Dit
soort meningen kunnen je afleiden van belangrijkere zaken zoals
 het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek,
 beperkte vrijheid wat te schrijven,
 beperkt in wat je mag lezen,
 beperkt in het uiten met kunst,
 beperkt in het beluisteren of maken van muziek.
 niet te vergeten het seksueel gebruik en misbruik van jongeren en vrouwen,
 en de minachting voor het zich vrij uiten in vreugde en verwondering.
Kijk in de ogen van een onlangs getrouwd meisje van 12 jaar oud, om het gevolg te zien van de morele
ontberingen, voortkomend uit de islam.
Bron - http://westerse-beschaving.org/stadia-naar-een-volledige-overname/
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Waarom bestaat er geen Arabische democratie?
Leon de winter
Het valt moeilijk vol te houden dat dit door het westerse kolonialisme
en imperialisme zou komen. De Britten hebben in India de grootste
democratie van de wereld achtergelaten en in veel landen de geest
van de vrijheid opgewekt. Maar waar de bevolking grotendeels
islamitisch was, is die geest vervlogen. Is er dan een verband tussen
het ontbreken van democratie en de Arabische landen met hun
hardnekkige islamitische tradities?
Ik heb het op deze plek al vaak geschreven: de sociale structuren van
het tribalisme vormen in combinatie met de islamitische tradities een
fatale rem op de ontwikkeling van democratische instituten. Alles wat
Amerika in Irak heeft geïnvesteerd is zinloos gebleken. Niet de droom
naar vrijheid, maar hun tribale en religieuze banden bleken het gedrag van de meeste Irakezen te bepalen.
Hetzelfde zien we in niet-Arabische landen als Afghanistan en Pakistan. De vloek van tribale loyaliteiten in
combinatie met de vloek van uiterst conservatieve religieuze tradities houdt een groot deel van de islamitische
wereld gevangen in armoede en achterlijkheid.
De mensen die onder deze vloek zuchten, zijn niet bij machte hun eigen positie objectief te onderzoeken. Dat
zij achterliggen, dat zij niet bij machte zijn smartphones en moderne medicijnen te ontwikkelen, dat zij homo’s
en vrouwen onderdrukken, dat zij de wereld niet verrijken met nieuwe ontdekkingen, nieuwe inzichten, nieuwe
ideeën van hoop op het terugdringen van bijgeloof, ziektes en onwetendheid zou hen ertoe moeten brengen
de ideeën van hun cultuur kritisch te onderzoeken. Maar nee, de schuld ligt bij de ander, bij de Amerikanen
en de Joden of bij die verdomde ongelovigen.
Tradities
Zij geloven dat de eigen tradities volmaakt zijn en dat de sociale structuren van het tribalisme, dat via de
bloedband de primaire loyaliteit definieert, de beste overlevingsstrategieën vormen. Zolang Arabieren en de
meerderheid van moslims in andere landen, niet bij machte zijn fundamentele zelfkritiek en zelfreflectie uit te
oefenen, zullen zij zuchten onder het besef dat de wereld hen voorbijraast. En dat maakt velen woedend.
Deze van heilige woede vervulde mensen kunnen niet zoiets glorieus en complex bouwen als een Boeing 767.
Wat daarvoor nodig is, is een traditie van zuivere wetenschap, het vermogen kritiek te uiten en kritiek te
verdragen, het eerbiedigen van objectieve feiten, individuele discipline en inzet. Wat die woedende gelovigen
wel kunnen, is zo’n Boeing 767 transformeren in een massavernietigingswapen en er een gebouw mee
binnenvliegen.
Wat dragen de volken die gekenmerkt worden door tribale en islamitische tradities op dit moment bij aan de
vooruitgang van de mensheid? Weinig meer dan geweld en ellende, domheid, bijgeloof en vernietigingsdrang?
Aan het kleine Israël, met nauwelijks acht miljoen inwoners (van wie 20 pct. Arabisch), worden elk jaar meer
patenten toegekend dan aan alle Arabische landen met 422 miljoen mensen bij elkaar. Zijn Arabieren allemaal
dom? Natuurlijk niet. Als ze naar het Westen migreren en hun tradities relativeren, komen tallozen tot bloei.
Maar de grote meerderheid van al die mensen streeft niet naar bevrijdende kennis. Waarom niet? Het is hun
cultuur.
Onderdeel van die cultuur is het streven naar veel nakomelingen. Meer dan de helft van alle Arabieren is
jonger dan 25, terwijl de Arabische samenlevingen daar geen enkel economisch en educatief draagvlak voor
hebben. Er zijn dus veel gefrustreerde jongemannen die de schuld van het gebrek aan een volwaardige
toekomst bij ‘de ander’ leggen. Bij de Yezidi’s. Bij de Joden, Sjiieten en Alawieten.
Die heilige verwachtingen bestaan ook bij gelovigen die naar het Westen zijn gemigreerd. Veel jongemannen
verwachten dat zij zonder al te veel inspanning welvaart en respect kunnen verwerven – want aan hen, als
volgelingen van de profeet Mohammed, zijn de aardse rijkdommen beloofd. Maar de werkelijkheid op aarde is
anders. En dus kan die werkelijkheid niet deugen en moet die met geweld worden verwoest.
Wat houdt de Arabieren tegen de mensheid vooruit te helpen? Zij zijn net zo dom of getalenteerd als ieder
ander en toch weten zij, op eenvoudige agrarische producten na, niets bijzonders te produceren en vallen zij
vooral op met berichten over opstanden, massamoorden, analfabetisme en onderdrukking van minderheden.
Binnen deze zee van religieuze en tribale waanzin ligt ook Israël. Ook de Joden zijn niet verstoken van
gelovigen met extreme religieuze waarden, maar de Joodse aanwezigheid in het voormalige Britse
mandaatgebied Palestina heeft moderne vrijheid en moderne wetenschappen in het Midden-Oosten
geïntroduceerd. Er was niets van waarde in Palestina toen in de loop van de negentiende eeuw de Joden daar
naartoe migreerden. De toegevoegde waarde is het gevolg van de inzet van mensen die zich niet door hun
tribale en religieuze banden lieten beknotten. Ik herhaal: het is de cultuur.
Zolang moslims zich massaal afsluiten van discussies over de vraag of hun tradities bijdragen aan hun
wereldwijde sociaal-economische en culturele stagnatie, zullen we dagelijks meemaken hoe hun zonen
slavinnen nemen, willekeurig op straat passanten neersteken, zichzelf tussen schoolkinderen opblazen en
video’s op het internet plaatsen van primitieve onthoofdingen.

NIEUWSBRIEF 257 – 15 OKTOBER 2016 – PAG. 5

Vers 33-36 zegt geen ware democratie toe te staan, en zegt dat degene die een niet-islamitische mening heeft
duidelijk verdwaalt en dus in overtreding is. Vrijheid van meningsuiting, keuzevrijheid en stemrecht zijn
verboden wanneer het niet in overeenstemming is met de islam.
Koran 33-36
Wanneer Allah en Zijn Boodschapper over een zaak hebben beslist, past het de
gelovige niet in vrijheid daar wijzigingen in aan te brengen. En wie Allah en Zijn
Boodschapper trotseert. Waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.
http://westerse-beschaving.org/waarom-bestaat-er-geen-arabische-democratie/

Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië willen vuist maken tegen EU migrantenstroom
Tsjechische president: Alle economische moslimmigranten uitzetten naar onbewoonde eilanden of lege
stukken land in Noord Afrika
De
Tsjechische
president
Zeman
wil
uitsluitend
moslimmigranten uitzetten, ‘omdat hun cultuur absoluut
onverenigbaar is met de onze.’
98,3% van de Hongaren stemde gisteren tegen het verplichte
migranten verdelingsplan van de Europese Unie. Omdat de
opkomst 45% was, 5% lager dan de drempel, werd het
referendum echter ongeldig verklaard. Dat weerhoudt de
Hongaarse premier Viktor Orban er niet van door te gaan met
het beschermen van zijn land tegen de door Brussel geleide
islamitische migrantenstroom, want uit alle peilingen blijkt dat
80% van de bevolking achter hem staat. Ook internationaal
staat hij niet alleen; hij krijgt inmiddels volop steun van Oostenrijk en Tsjechië.
Politiek correct links en liberaal Europa reageerde natuurlijk opgetogen en vindt dat Orban nu maar meteen
moet aftreden en zijn –overigens zeer goed werkende- grenshek moet afbreken. Daarbij negeren ze dat de
opkomst bij Europese parlementsverkiezingen sinds 1999 steevast eveneens (ver) onder de 50% lag, en
volgens dezelfde normen dus ook ongeldig hadden moeten worden verklaard. (2)
Maar ondanks de te lage opkomst –waarschijnlijk omdat bijna de complete oppositie opriep het referendum te
boycotten- reageerde premier Orban vastberaden dat hij, nadat degenen die wel kwamen opdagen bijna
unaniem tegen de migrantenstroom stemden, de uitslag in de grondwet van het land wil verankeren. Daar is
weliswaar een twee derde meerderheid voor nodig in het parlement, maar die kan hij vermoedelijk behalen
door de steun van de rechtse Jobbik partij. (1)
‘Migranten bedreiging voor onze veilige levenswijze’
‘Brussel of Boedapest, en de mensen hebben Boedapest gezegd,’ verwoordde de premier de stemming van
niet enkel de Hongaren, maar ook veel andere Europeanen, die met een groeiend onbehagen zien hoe de
eurocraten steeds meer macht naar zich toetrekken, en toewerken naar een centraal geregeerde en
geïslamiseerde Europese Superstaat. Hij benadrukte opnieuw dat de enorme aantallen migranten een
‘bedreiging vormen voor Europa’s veilige levenswijze.’
Ook Oostenrijk wil van verdelingsplan af
Orban wordt vanwege zijn anti-immigratie en anti-islam koers in Brussel als een paria behandeld. Toch staat
hij niet alleen; de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken sloot zich bij hem aan en eiste dat de EU niet
langer vasthoudt aan het migranten verdelingsplan. ‘Het doel is totaal onrealistisch,’ zei hij. Als de (eerste)
160.000 ‘vluchtelingen’ in het huidige tempo over de lidstaten worden verdeeld, gaat dat 30 jaar duren. (3)
Tsjechië: Moslimmigranten uitzetten naar onbewoonde eilanden of Noord Afrika
Ook uit Tsjechië krijgt Orban bijval. In de Financial Times van afgelopen zondag riep president Milos Zeman
de EU op om alle economische migranten uit te zetten naar ‘onbewoonde Griekse eilanden’ of ‘lege stukken
land in Noord-Afrika’.
Tevens noemde Zeman de welkomscultuur van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ‘een absolute fout’.
De president schreef niets tegen immigranten uit Oekraïne of Rusland te hebben, maar uitsluitend tegen
moslims, ‘omdat hun cultuur absoluut onverenigbaar is met de onze’.
Xander - (1) Focus, (2) Guido Grandt, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Oostenrijk-Hongarije-en-Tsjechi-willen-vuist-maken-tegen-EUmigrantenstroom
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“Hoeveel leugens nog?” Franse media halen officiële versie aanslag Nice onderuit
in: Buitenland Robin de Boer 3 oktober 2016
De Franse politie heeft er niets aan gedaan om de vrachtwagen tegen
te houden waarmee in juli 86 mensen werden doodgereden in Nice.
Het voertuig remde af, zo blijkt uit een Frans tv-programma, waarin ook
werd gesteld dat de dader vier minuten lang zijn gang kon gaan en niet
45 seconden, zoals de autoriteiten zeggen.
De officiële versie van de gebeurtenissen werd onderuitgehaald tijdens het programma Quotidien, uitgezonden
op de Franse zender TMC. Journalist Azzeddine Ahmed-Chaouch zei dat de politie de vrachtwagen niet
tegenhield, maar dat het voertuig afremde.
Vier minuten en 17 seconden
De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zei eind juli dat de politie de vrachtwagen
had weten te onderscheppen, waardoor er een einde kwam aan de dolle dodemansrit. Uit notulen blijkt echter
dat de vrachtwagen begon af te remmen. Burgemeester Christian Estrosi zei vlak na de aanslag dat er 45
seconden zaten tussen het tijdstip waarop de terrorist het afgesloten gebied binnenkwam en het moment
waarop hij werd gedood. Volgens Quotidien heeft de politie op basis van bewakingsbeelden echter
geconcludeerd dat de chauffeur vier minuten en 17 seconden bleef doorrijden.
Slechts één politieauto
De beelden toonden bovendien dat er slechts één politieauto stond geparkeerd op de Promenade des Anglais.
Het programma heeft geleid tot veel verontwaardiging. “Na deze onthullingen moeten Estrosi en Cazeneuve
hun functie snel neerleggen,” schreef iemand op Twitter. “We zijn gewend aan de leugens van Estrosi en
Cazeneuve. Maar bravo jongens, jullie hebben een sterk punt gemaakt,” sprak iemand lovend. “Hoeveel
leugens nog?” vroeg een ander. Bekijk het fragment hieronder terug: (zie site).
[TF1]
http://www.ninefornews.nl/hoeveel-leugens-nog-franse-media-halen-officiele-versie-aanslag-nice-onderuit/

Betrapt: Pentagon betaalde pr-firma honderden miljoenen om nepfilmpjes van terroristen te maken
in: Buitenland Robin de Boer 3 oktober 2016 15:00 2642 keer bekeken
Het Pentagon heeft een Britse pr-firma een half miljard dollar gegeven om
nepfilmpjes van terroristen in Irak te verspreiden. De geheime
propagandacampagne is ontmaskerd door het Bureau of Investigative
Journalism, meldt The Sunday Times.
De controversiële pr-firma Bell Pottinger, die onder meer de Saoedische
overheid en de stichting van de Chileense dictator Augusto Pinochet als klant heeft, werkte in het geheim
samen met het Amerikaanse leger om propaganda te verspreiden. De firma moest verantwoording afleggen
aan de CIA, de Nationale Veiligheidsraad en het Pentagon. Zowel het Witte Huis als generaal David Petraeus,
de oud-generaal die geheime informatie deelde met zijn minnares, gaven hun goedkeuring aan de deal.
Psychologische operaties
Oud-medewerker Martin Wells vertelde aan het Bureau of Investigative Journalism dat hij naar Irak werd
gestuurd toen hij door Bell Pottinger werd aangenomen als videobewerker. In Bagdad moest hij filmpjes maken
voor geheime ‘psychologische operaties’ in Camp Victory.
De firma maakte reclamefilmpjes over Al Qaida die leken te zijn uitgezonden op de Arabische tv. Filmploegen
werden erop uitgestuurd om filmpjes van slechte kwaliteit te maken van bombardementen. De beelden werden
vervolgens bewerkt zodat het leek alsof ze waren uitgezonden op tv.
‘Geplant’
Bell Pottinger maakte ook valse propagandafilmpjes van Al Qaida, die door Amerikaanse militairen werden
‘geplant’ in huizen die ze binnenvielen. Het materiaal werd opgepikt in onder meer Iran, Syrië en de VS.
Het Pentagon heeft bevestigd de pr-firma te hebben ingehuurd, maar wilde niet in details treden. De
Amerikaanse overheid mag geen propaganda gebruiken tegen haar eigen volk, vandaar dat een buitenlands
bedrijf is ingehuurd om de filmpjes te maken.
Uit documenten blijkt dat het Pentagon tussen 2007 en 2011 ruim 540 miljoen dollar heeft betaald aan Bell
Pottinger. In 2006 kreeg de firma nog eens 120 miljoen dollar. In 2005 bleek dat de Amerikaanse pr-firma de
Lincoln Group artikelen publiceerde in Iraakse kranten die in het geheim waren geschreven door het
Amerikaanse leger.
[The Times]
http://www.ninefornews.nl/betrapt-pentagon-betaalde-pr-firma-honderden-miljoenen-om-nepfilmpjes-vanterroristen-te-maken/
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‘Omvallen Deutsche Bank zal wereldwijd financieel systeem doen instorten’
‘Achter de schermen woedt een financiële en politieke oorlog tussen de VS en Europa’ – Na de crash ontstaat
hyperinflatie, en wordt mogelijk opnieuw de goudstandaard ingevoerd
8 jaar na het uitbreken van de eerste financiële crisis in de
herfst van 2008, die begon met het bankroet van Lehman
Brothers, staat de wereld op de rand van een nog vele malen
ernstigere catastrofe: het omvallen van Deutsche Bank,
volgens velen de belangrijkste systeembank in de EU. Veel
analisten waarschuwen dat DB in zijn val het complete
wereldwijde financiële systeem met zich zal meesleuren,
waardoor alle banken binnen enkele dagen of zelfs uren hun
deuren en pinautomaten zullen moeten sluiten. Dat zal het
begin markeren van sociale en maatschappelijke chaos,
uitlopend in hyperinflatie, tekorten, rellen, opstanden,
burgeroorlogen, en vermoedelijk ook een nieuwe wereldoorlog.
Op MMNews wordt gewezen op de (later naar $ 6 miljard verlaagde) recordboete van $ 14 miljard die DB van
het Amerikaanse ministerie van Justitie kreeg opgelegd. De EU reageerde met een megaboete van € 13
miljard voor Apple. ‘Achter de schermen speelt zich een bittere strijd af tussen de VS en de EU, die op eigen
bodem allebei kampen met onoplosbare problemen, en proberen met alle mogelijke middelen de ander zo
groot mogelijke schade toe te brengen.’ Washington neemt daarbij veruit het grootste risico, want als de DB
inderdaad omvalt, dan zal het complete financiële systeem, ook in Amerika, instorten. Dat geeft echter aan
hoe wanhopig de situatie in de VS is, op werkelijk alle gebieden.
Deutsche Bank niet meer te redden
Volgens het gerenommeerde ‘Zeit’ heeft de regering in Berlijn reeds een noodplan om DB voor 25% met
staatsgeld over te nemen. Daarmee wordt het redden van wéér een door eigen schuld in problemen geraakte
bank opnieuw op de belastingbetalers afgewenteld. Vermoedelijk zal dit op grote weerstand stuiten bij het
Duitse volk, waardoor de dagen van de toch al impopulairder wordende regering Merkel geteld lijken.
‘Redden’, schreven we – maar feitelijk is Deutsche Bank niet meer te redden. De gigantische problemen van
de bank zijn onmogelijk op te lossen, ook al is men er in Frankfurt in geslaagd de blootstelling aan risicovolle
derivaten te verminderen van $ 75 biljoen naar $ 46 biljoen (€ 42 biljoen), bijna 3 x zo hoog als het totale BNP
van de hele EU.
Met andere woorden: er is in de verste verte niet genoeg geld om deze bank zelfs maar een beetje te ‘redden’.
Ook al zijn daar niet € 42 biljoen voor nodig, toch zal de ECB monstrueuze hoeveelheden digitale euro’s uit
het niets moeten creëren om DB overeind te houden. Daarmee zal het laatste beetje vertrouwen in de
eurozone en het financiële systeem verdwijnen. Met de ondergang van de DB zal ook de ECB instorten,
waarna mogelijk al binnen enkele dagen hyperinflatie een einde zal maken aan de huidige euro.
Historische ‘oplossing’: oorlog
Historisch gezien kiezen politici en machthebbers dan bijna altijd voor één specifieke ‘oplossing’: oorlog. Niet
voor niets voeren Brussel en Washington de agressieve retoriek en acties aan het adres van het Kremlin –
zoals het stationeren van steeds meer militairen, vliegtuigen en tanks langs de Russische grenzen- al enige
jaren op, en dreigt Amerika nu zelfs openlijk met een militaire confrontatie in Syrië.
De onbeperkte geld- en machtshonger, alsmede de totale gewetenloosheid van de financiële industrie kent
overduidelijk geen enkele grens, nu zelfs een wereldwijde (kern?)oorlog wordt geriskeerd -en daarmee de
dood van ontelbare miljoenen mensen- om de eigen belangen veilig te stellen. (1)
‘Niets zal meer zijn zoals het was’ en ‘Redden wie zich redden kan’
Op de onafhankelijke Duitse financiële site ‘Der Bondaffe’ wordt gezegd dat er waarschijnlijk allang een
elektronische bankrun op DB aan de gang is, maar dat deze tot op het allerlaatste moment stil wordt gehouden.
‘U wilt weten hoe dit verder gaat, wat er gebeurt als Deutsche Bank verscheurd en verslagen wordt (door
speculanten)? Niets zal meer zijn zoals het was. DB is namelijk een ‘global player’. Dan wordt het ‘redden wie
zich redden kan’. De burgers daarbuiten zullen aan zichzelf worden overgelaten.’ De politiek zal de gewone
man in de steek laten, mede omdat de politiek hulpeloos zal moeten toekijken hoe alles in elkaar begint te
storten. (2)
Hartgeld: Alle banken zullen instorten, euro waardeloos door hyperinflatie
W.K. Eichelburg schrijft op Hartgeld.com dat de instorting van DB en het financiële systeem is gepland, en al
jaren wordt voorbereid. Volgens Eichelburg zal de crash echter dermate ernstig zijn en zo ongelooflijk veel
chaos en ellende veroorzaken, dat de wanhopige bevolking zijn woede zal richten op de huidige politieke en
financiële machthebbers, en hen met geweld zal afzetten.
Na de ondergang van DB zal de crash zich vermoedelijk binnen enkele dagen over alle banken verspreiden.
Elektronisch bankieren, pinautomaten etc.. zullen volledig tot stilstand komen, en onze spaar- en
bankrekeningen zullen worden bevroren en (deels) in beslag worden genomen. De goud- en zilverkoersen
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zullen exploderen, en de euro zal daardoor vrijwel meteen het slachtoffer worden van hyperinflatie, waardoor
we er al heel snel niets meer mee zullen kunnen kopen, aldus Eichelburg.
Laten we hopen dat er in Den Haag tenminste nog een paar politici hebben opgelet de afgelopen jaren, en
voor het geval dat het bovenstaande verschrikkelijke scenario waarheid wordt, noodmaatregelen hebben
klaarstaan, die ervoor zullen zorgen dat de Nederlandse bevolking niet al binnen enkele dagen ten prooi valt
aan honger en andere tekorten. En misschien staat er stiekem ergens nog wel een pakhuis vol met guldens,
zodat we in redelijk snel tempo weer op eigen benen kunnen komen.
Of verwacht ik nu teveel vermogen van ‘onze’ leiders om vooruitziend te regeren?
Xander - (1) MM News, (2) Der Bondaffe, (3) Hartgeld
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Omvallen-Deutsche-Bank-zal-wereldwijd-financieel-systeemdoen-instorten

De oplossing voor armoede
De oplossing voor armoede op islamitische wijze.
Een bekend islamitische leider in Egypte met de naam Abu Ishak Al Huweini, die vaak op Egyptische TV
verschijnt, zei onlangs het volgende:
We beleven een tijd van jihad ter wille van Allah. Het is een waar
genoegen. Mohammeds volgelingen willen graag strijden. De reden
waarom we nu arm zijn is omdat we destijds de jihad achter ons gelaten
hebben. Daarom hoop ik nu dat wij ten minste eenmaal of als mogelijk
tweemaal of driemaal per jaar opnieuw jihadistische overvallen kunnen
uitvoeren, zodat veel mensen op aarde moslims worden. En als bepaalde
mensen onze bekeerdrift willen voorkomen of in de weg staan dan moeten
wij hen doden of als gijzelaar nemen en hun bezittingen, vrouwen en
kinderen confisqueren. Met dergelijke gevechten kunnen jihadisten zich
verrijken met 3 tot 4 vrouwen, 3 tot 4 kinderen en 3 tot 4 slaven. Dit kan
een winstgevende activiteit worden wanneer u elke gevangene met 300 tot 400 dirham vermenigvuldigd.
Deze kunnen als spaarpot dienen om in tijden van nood hen te verkopen [islamitische slavenhandel].
Niemand kan met hard werken zoveel geld verdienen, zelfs niet wanneer een moslim naar het westen gaat
om te werken of handel te drijven. In tijden van nood is het dus goed te gebruiken.
Toen ik dit audiobericht hoorde, kon ik mijn oren niet geloven. Dit is onverbloemde barbaarse en middeleeuwse
prediking door een invloedrijke moslimleider in Egypte die toegang heeft in tv-uitzendingen waar miljoenen
naar kijken. Deze sjeik, die eerlijk en onbeschaamd verteld wat jihad betekent, bevordert met dit soort
uitspraken dat moslims Mohammed als rolmodel gaan imiteren. Het is tenslotte ook de rol van een profeet om
een voorbeeld voor zijn volgelingen te zijn.
Het is moeilijk voor moslims om weg te lopen van hun religieuze geschiedenis, dat steevast in islamitische
boeken wordt herhaald. Mohammed zei zelf, waarschijnlijk met trots, dat hij met terreur rijk is geworden.
Deze geleerde Abu Ishak Al Huweini is gewoon een trouwe volgeling van de islam en dat is waarom hij pleit
voor hetzelfde soort gedrag; Hey, dit concept heeft Mohammed rijk gemaakt, dus laat het de formule voor alle
moslims zijn.
Waar vroeger de lelijke waarheid over de islam enkel door geleerden binnenkamers werd besproken, ligt het
nu op straat.
Deze audio heeft die moslims geschokt die de geschiedenis van de islam en de betekenis van jihad ontkennen.
Een geschiedenis die omschreven is als
– een oorlog tegen niet-moslims om de religie te vestigen
– na de strijd hun eigendommen te plunderen
– vrouwen en kinderen tot slaaf maken en hen als vee verhandelen.
Voor pure moslims was dit de islamitisch werkwijze in de 7th eeuw en nu voor hen het model in de 21e eeuw.
Het is geen wonder dat alle islamitische landen economisch hopeloze gevallen zijn en als het geen olie had,
zouden ook Saoedi-Arabië en andere Golfstaten tot de armste landen op aarde behoren.
Deze predikers van haat en genocide zijn het gezicht van de islam van vandaag de dag en een beschamend
voorbeeld van hoe ver islamitische religieuze leiders van de realiteit afstaan. Daarom liet ik deze religie
compleet vallen. Wanneer wordt het Westen wakker?
Nonie Darwish
http://westerse-beschaving.org/het-oplossen-van-armoede/
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Clinton campagne erkent dat Hillary zelfde belastingregeling als Trump gebruikt
Nederlandse reguliere media op schaamteloze wijze eenzijdig pro-Hillary en anti-Trump – Amerikaans
ministerie Homeland Security bereidt volk alvast voor op verkiezingsfraude met elektronische stemmachines –
Wall Street hedgefunds geven Hillary’s campagne $ 48,5 miljoen, en Trump slechts $ 19.000,De media in Amerika en Europa waren er dit weekend als
de kippen bij om te berichten dat Donald Trump in 1995
miljoenen dollars verlies van zijn bedrijven zou hebben
aangegrepen om via een ‘belastingtruc’ jarenlang geen
belasting te betalen. De valse indruk werd gewekt dat hij dit
verborgen heeft gehouden, terwijl de bron van het nieuws,
de ultralinkse New York Times, nota bene zelf toegaf dat
Trump een volkomen legale regeling had gebruikt. De
Clinton campagne erkent nu openlijk dat Hillary van exact
dezelfde ‘truc’ gebruik maakt. Daar zult u onze media echter
niet over horen, noch over alle andere enorme schandalen waardoor de Democratische presidentskandidaat
–die dit weekend wegens gebrek aan belangstelling opnieuw voor een half lege (‘zwarte’) kerk stond- wordt
geplaagd.
Hillary beschuldigde Trump onmiddellijk van belastingontduiking, maar op Clintons opgave voor 2015 staat
zwart op wit te lezen dat ze, net als zoveel andere rijke personen, en net als Donald Trump, via de genoemde
regeling verliezen uit het verleden als aftrekpost opgaf, zodat ze geen belasting hoefde te betalen. Detail: ook
de New York Times gebruikt dezelfde legale ‘truc’, waardoor dit een klassiek ‘de pot verwijt de ketel...’geval
is. (1)
Westerse media negeren enorme schandalen rond Hillary
Hetzelfde geldt voor de meeste andere reguliere media, ook in eigen land. Op het links-globalistische NU.nl
werd de in werkelijkheid niet-bestaande belasting’fraude’ van Trump uitgebreid besproken, en werd Hillary
uitsluitend weer als ‘slachtoffer’ van de ‘seksistische Republikeinen’ neergezet. In onze ‘kwaliteits’ media zult
u vergeefs zoeken naar de vele schandalen waardoor Hillary wordt geplaagd, waaronder:
* haar aangetoonde, glasharde leugens over het emailschandaal, die iedere andere Amerikaan onmiddellijk
wegens landverraad achter de tralies had doen belanden;
* de tientallen personen die belastende info over de Clintons naar buiten wilden brengen, en vervolgens op
mysterieuze wijze om het leven kwamen; tussen juni en begin augustus maar liefst vijf vreemde sterfgevallen,
waaronder een oud president van de Algemene Vergadering van de VN, die twee dagen voordat hij in de
rechtbank tegen Hillary zou getuigen, dood werd aangetroffen;
* het door ’s werelds meeste vermaarde onderzoeksjournalist Seymour Hersh bewezen leveren van wapens
aan ISIS en Al-Qaeda (via Libië, het Benghazi schandaal), inclusief saringas aan de Syrische moslimrebellen,
die daarmee de false-flag aanslag in Damascus pleegden, waarbij zo’n 1000 mensen omkwamen (in de
periode dat Hillary minister van BuZa was);
* haar openlijke contacten met en steun voor radicale islamisten, die zowel de VS als Europa willen
onderwerpen aan de islam en de Sharia;
* de leugens over haar slechte gezondheid, terwijl ze volgens vele tientallen experts, inclusief een voormalig
persoonlijk arts van president Obama, dermate ziek is, dat ze ongeschikt is om president te worden;
* de miljoenenfraude met The Clinton Foundation. De Clintons blijken honderden miljoenen ingezamelde
dollars (onder andere ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, één van de grootste Hillary donors) te
hebben gebruikt om zichzelf te verrijken, en belastinggeld om de salarissen van de medewerkers van de
stichting te betalen (8).
Lege zalen en kerken
In de door de Democraten en het Witte Huis gecontroleerde massamedia, met CNN, NBC en de New York
Times voorop, staat Clinton echter voorgeprogrammeerd om de volgende president te worden, ook al komen
er tijdens de verkiezingscampagne bedroevend weinig Amerikanen op haar toespraken af.
Vorige maand plaatsen we foto’s van de Nationale Baptisten Conventie in Kansas City, waar nog geen 3000
van de bedoelde 20.000 mensen voor haar kwamen opdagen. Dit weekend sprak ze voor een halflege ‘zwarte’
kerk in Charlotte, North Carolina, onlangs nog het toneel van ernstige rassenrellen. Ook het gegeven dat
Clinton nauwelijks mensen trekt – het zoveelste signaal dat er onder het volk bijzonder weinig steun voor haar
is-, wordt door zowel de Amerikaanse, Europese als Nederlandse media volledig genegeerd. (2)
Ministerie kondigt openlijk stembusfraude aan
Ondertussen trekt de globalistische gevestigde orde in Washington alle trucs uit de kast om te zorgen dat
Hillary toch in het Witte Huis terecht komt. Na het schaamteloos manipuleren van het eerste verkiezingsdebat
en het saboteren van Trumps microfoon –een feit dat achteraf officieel werd toegegeven, ook al werd het
slechts een ‘technische storing’ genoemd (5)- ‘waarschuwt’ het Amerikaanse ministerie van Homeland
Security de bevolking voor ‘Russische hackers’, die de stemcomputers zogenaamd zouden willen manipuleren
om Trump te laten winnen (3).
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Met deze doorzichtige afleidingsmanoeuvre probeert Washington te verhullen dat het zélf van plan is om te
frauderen met de stemcomputers, zodat Hillary als winnaar uit de bus zal komen. Daarnaast blijken de
Democraten al sinds 2005 buitenlanders zonder stemrecht –en zelfs al lang overleden personen (7)- in te
zetten, en er vervolgens alles aan te doen dit uitgelekte schandaal onder tafel te moffelen. (4)
Wall Street: $ 48,5 miljoen voor Hillary, $ 19.000,- voor Trump
In de afgelopen zaterdag gepubliceerde UPI/Cvoter peiling heeft Trump Hillary weer ingehaald, en staat nu op
een voorsprong van 49,3% tegen 47,3%. Bedenk daarbij dat de Clinton campagne een veelvoud aan geld
heeft te besteden. Zo bleek onlangs dat de Wall Street hedgefunds maar liefst $ 48,5 miljoen hebben
bijgedragen aan Hillary’s campagne, tegen slechts $ 19.000,- voor Donald Trump. Ook hieruit blijkt dat Hillary
Clinton de gewenste kandidaat is van zowel de politieke als financiële elite. (9)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Breitbart, (5) Zero Hedge,
(6) Breitbart, (7) Zero Hedge, (8) Zero Hedge, (9) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Clinton-campagne-erkent-dat-Hillary-zelfde-belastingregelingals-Trump-gebruikt

Zo ver gaat de mobiele telefoon-industrie om de schadelijke gevolgen van mobieltjes toe te dekken
in: Gezondheid Robin de Boer 1 oktober 2016
Al meer dan 20 jaar wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van
mobieltjes op de hersenen. De meeste mensen kunnen inmiddels niet meer
zonder. Gemiddeld kijken we 285 keer per dag op onze mobiele telefoon.
Wie durft te zeggen dat mobiele telefoons schadelijk zijn, wordt keihard
afgestraft. Wetenschappers zeggen dat ze systematisch worden
tegengewerkt door de machtige telecomindustrie. Deze industrie probeert hen het zwijgen op te leggen, zo
zeggen zij in het VTM-programma Telefacts. De mobiele telefoon-industrie is vandaag de dag één van de
grootste en machtigste industrieën ter wereld. In 1993 waren er nog 34 miljoen mobiele telefoons in gebruik,
tegen 6,8 miljard in 2013. In het Westen zijn er meer mobiele telefoonabonnementen dan mensen. Het
stralingsniveau door het telefoongebruik is evenredig toegenomen en blijft dat ook doen.
Toegedekt
Stralingsexpert Mike Repacholi deed voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoek naar het effect
van elektromagnetische velden op muizen. Hij ontdekte een verhoogde kans op kanker zodra de muizen in
contact kwamen met straling. Dr. Repacholi werd geïnstrueerd door de mobiele telefoon-lobby om zijn eigen
onderzoek in vraag te stellen. Tien jaar lang reisde de expert van de WHO de wereld rond om te verkondigen
dat mobiele telefoons veilig zijn. Toen hem werd gevraagd waar de fondsen vandaan kwamen, was het
antwoord veelzeggend: hij ontving jaarlijks 135.000 euro van de mobiele telefoon-industrie. Plus bonussen
voor evenementen, reiskosten en vergoedingen. Hij werkt nu als consultant voor de industrie.
De mobiele telefoon-industrie wees dr. George Carlo aan als de man die in ruil voor een grote zak geld moest
gaan aantonen dat mobieltjes onschadelijk zijn. Hij stuitte echter op problemen, die vervolgens door de
industrie werden toegedekt. Dr. Carlo besloot ze openbaar te maken.
In brand gestoken
“We hebben nu rechtstreeks bewijs dat gsm’s schadelijk kunnen zijn,” zei Carlo in gesprek met ABC News. Hij
ontdekte dat mobieltjes kunnen leiden tot DNA-schade, met kanker en andere ziektes tot gevolg, en zeldzame
hersentumoren. Na de uitzending kwam er abrupt een einde aan zijn carrière als wetenschapper. Ook werd
zijn huis in brand gestoken. In 2004 publiceerde het laboratorium van de Medische Universiteit van Wenen
een studie waaruit bleek dat straling van mobieltjes de structuur en functie van menselijke genen beschadigt.
Uit het onderzoek bleek ook dat de wettelijke stralingslimiet de consument niet voldoende beschermt.
Gedwarsboomd
De waarschuwingen werden niet serieus genomen. Sterker nog: de industrie lanceerde een lastercampagne
tegen de wetenschappers, die ervoor zorgde dat het vervolgonderzoek niet werd goedgekeurd. Het gevolg is
dat veel wetenschappers zich niet meer bezighouden met straling, omdat ze bang zijn dat ze kapot zullen
worden gemaakt door de lobby, ontdekte journalist Tina Gobel.
Stralingsexpert Igor Belyaev deed in het geheim onderzoek naar de schadelijke effecten van straling voor de
Russische regering. Vervolgens ging hij aan de slag in Zweden en Tsjechië, waar hij werd gedwarsboomd
door de industrie. Hij moest een nieuwe baan gaan zoeken. Onderzoekers die de industrie kunnen schaden,
zijn namelijk niet gewenst. Bekijk de hele aflevering hier terug.
[VTM]
http://www.ninefornews.nl/zo-ver-gaat-de-mobiele-telefoon-industrie-om-de-schadelijke-gevolgen-vanmobieltjes-toe-te-dekken/
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Links Zweden pleit openlijk voor uitroeien van mensen die geen islam willen
Honderdduizenden moslimmigranten in Duitsland krijgen twitter oproep om spoedig massaal ‘Duitse varkens’
af te slachten – Meerderheid 2e Kamer nam al in mei motie van D66/PvdA aan om speciaal de islam in
Nederland te beschermen
Links: De sociaal-suïcidale blanke zelfhaat journalist
Cecilia Hagen, die net als destijds de Nazi’s alle
tegenstanders van haar politieke kleur wil laten
vermoorden. Links: de twitter oproep van ‘Islam is Vrede’
– en die vrede bestaat uit het uitmoorden van iedereen die
geen islam wil.
Al jaren komen in Zweden de ware kleuren, de echte
intenties van ‘links’, waar de ‘goedmensen’ met onze
samenleving naar toe willen, het snelst naar de
oppervlakte. Cecilia Hagen is één van de bekendste
schrijvers, journalisten en columnisten in Zweden, en
verwoordt doorgaans hoe er in haar linkse kringen wordt gedacht. In een recente column gooide ze alle
maskers van zich af, en pleitte openlijk voor het uitroeien van alle rechtse mensen die tegen de moslim invasie
van Zweden en Europa zijn. Als een columnist zoiets over moslims had geschreven, was hij onmiddellijk in de
boeien geslagen.
Hagen verwees naar secretaris-generaal Anne Ramberg van de advocaten vereniging, die anti-immigratie
politici ‘bruine ratten’ had genoemd. Hagen haakte daarop in door te stellen dat Stockholm met een
hardnekkige ‘rattenplaag’ kampt. ‘Het zijn deze raadsleden, de bruinen, die ik op een beschaafde manier zou
willen uitroeien,’ schrijft ze. Dan vraagt ze zich retorisch af hoe Zweden dat op de best mogelijke manier kan
doen. Ze suggereert om al deze ‘menselijke bruine ratten’ te vergiftigen. (1)
De toch al felle discussie rond de islam in Europa begint hiermee een gevaarlijk, moorddadig karakter te
krijgen. Gezien het feit dat extreemlinkse groepen in Duitsland regelmatig gewelddadige rellen veroorzaken,
rechtse politici met de dood bedreigen, en openlijk oproepen tot de ‘Volkstod’ van de Duitsers door middel van
het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten, kan zonder overdrijving worden gesteld dat de échte nieuwe
‘bruinen’ in Europa de linkse groepen en partijen zijn, die klaarblijkelijk niet kunnen wachten om de autochtone
Europeanen die hun landen, culturen en samenlevingen willen behouden, en niet willen laten verwoesten door
islam, uit te roeien.
‘Het bloed komt over de Duitse varkens!’
Afgaande op Hagen en de pro-islam standpunten van bijna alle linkse partijen in Europa heeft er alle schijn
van dat zij binnenkort op hun wenken zullen worden bediend. Honderdduizenden moslimmigranten in
Duitsland hebben namelijk een twitter oproep gekregen om massaal de Duitsers, die ‘varkens’ worden
genoemd, af te slachten:
‘Spoedig is het zover, Broeder. Allah heeft ons dit land beloofd, en hij heeft woord gehouden! Spoedig komt
de dag van de afrekening. Het bloed komt over de Duitse varkens!’
De oproep van ‘Islam Is Vrede’ is beslist geen grap of hoax. En als u denkt dat alleen Duitsland wordt bedoeld:
in de islam heeft Allah de moslims de hele wereld beloofd. Ook Nederland is in hun ogen ‘bezet gebied’, totdat
het door de moslims ‘bevrijd’ wordt, en totaal wordt geïslamiseerd en onder de racistische Sharia wetten wordt
gebracht.
Grootste genocide ooit in naam van Allah
En wilt u geen moslim worden, dan wachten u en uw kinderen en familie een gruwelijke dood. De islam begon
al in zijn begintijd met het massaal uitroeien van andere volken en religies. In de 10 e eeuw vielen Arabieren
en Turken India binnen, en slachtten in de 2 eeuwen daarna in totaal zo’n 80 miljoen Hindoes en 35 miljoen
boeddhisten af, de grootste en meest bloedige genocide in de menselijke geschiedenis, waar u in onze
geschiedenisboekjes tevergeefs naar zult zoeken. Immers: de islam is de enige beschermde religie, waar
geen kwaad woord over gehoord mag worden.
Tweede Kamer besloot in mei om islam in Nederland te beschermen
Zo besloot ook onze Tweede Kamer in mei van dit jaar. Een motie van D66 en PvdA om de godsdienstvrijheid
in Nederland te blijven waarborgen, werd met steun van de SP, GroenLinks, de VVD, het CDA, de
ChristenUnie, 50PLUS de Partij voor de Dieren, en nog enkele splinterfracties aangenomen. Tot zover wellicht
niets bijzonders, ware het niet dat in de motie specifiek en uitsluitend op de islam werd gewezen. De reden
van het indienen van de motie was namelijk de zogenaamde ‘toenemende discriminatie van moslims’ in
Nederland.
‘Hoeveel Nederlandse vrouwen worden niet voor hoer uitgescholden omdat ze een rokje dragen en waarom
dienen de PvdA en D66 daarover geen motie in omdat die vrouwen het wel uit hun hoofd halen om daarover
aangifte te doen? Het is immers ‘normaal’ geworden?’ vroeg de bekende blogger Joost Niemöller, ‘De Nieuwe
Realist’, zich af.
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‘De islam, die is zielig in dit land. De islam die overigens helemaal niet in Nederland hoort te zijn, omdat de
normen en waarden van de moslimideologie niet overeenkomen met de normen en waarden in dit land, moet
van de PvdA en D66 een speciale wettelijke beveiliging krijgen.’ (3)
En worden daarin dus door bovengenoemde partijen gesteund. Besef dus goed wat u over ons land, onze
samenleving en onze toekomst afroept, als u volgend jaar opnieuw uw stem aan één van deze partijen geeft.
Xander - (1) Friatider (originele column: Expressen) via Shoebat, (2) Michael-Mannheimer, (3) Joost
Niemöller (De Nieuwe Realist)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Links-Zweden-pleit-openlijk-voor-uitroeien-van-mensen-diegeen-islam-willen

Poetin springt uit z´n vel: Rusland eist aftocht van de VS uit Oost-Europa
Geplaatst op 3 oktober 2016door E.J. Bron
Tot nu toe heeft Rusland zich veeleer terughoudend
tegenover de uitbreiding van de NAVO naar het oosten
uitgelaten. Maar nu verandert president Poetin van toon –
blijkbaar uit frustratie, omdat zijn tot nu toe eerder
conciliante houding weinig heeft opgeleverd. Rusland wil
zich niet langer voor nieuwe, voldongen feiten geplaatst
zien.
De Russische president Vladimir Poetin verandert van toon
tegenover de VS: blijkbaar geïrriteerd over de onlangs
zeer agressieve retoriek van de Amerikaanse regering en
de inmiddels openlijk tegen Rusland gerichte Amerikaanse
politiek in Syrië evenals de voortdurende nieuwe escalatie bij de sancties legde Poetin vandaag een wet aan
het Russische parlement voor, waarin Rusland bij verdere toezeggingen bij de ontwapening tegenprestaties
verlangt. Het decreet stelt, aldus TASS, vast dat de situatie nu compleet anders zou zijn dan nog enkele jaren
geleden. Talrijke Oost-Europese landen zouden zijn toegetreden tot de NAVO, de NAVO zou haar
infrastructuur hebben uitgebreid. In de nieuwe NAVO-landen zouden Amerikaanse troepen massaal present
zijn.
Volgens het decreet is Rusland pas weer bereid om verder te praten over de atomaire ontwapening als de VS
de “redenen ongedaan maken die tot een veranderde situatie hebben geleid”. Pas wanneer de Amerikaanse
troepen zich uit de nieuwe NAVO-landen hebben teruggetrokken en de situatie weer zo zou zijn als op het
moment van de ondertekening – 1 september 2000 – zou Rusland bereid zijn weer te onderhandelen. Anders
zou Rusland zich niet meer aan het akkoord met de VS ter vernietiging van plutonium waarvan wapens
gemaakt kunnen worden, houden, staat er in het decreet dat Poetin aan het parlement deed toekomen.
Rusland zou de regering in Washington er bovendien toe oproepen
alle sancties tegen het land op te heffen en zich terug te trekken uit
de NAVO-landen in Oost-Europa, deelde een woordvoerder van het
kantoor van de Russische president vandaag mee. Bovendien
verlangt Rusland een schadevergoeding voor de door de sancties en
de tegen-sancties geleden schade. Bovendien eist Rusland de
opheffing van de Magnitsky Act en de Amerikaanse wet ter
ondersteuning van Oekraïne in de strijd tegen Rusland.
Alleen als de NAVO zou reageren, zou men zich weer aan de sinds
2010 geldende overeenkomst ter vernietiging van militair plutonium
houden, deelde de woordvoerder verder mee.
Volgens het in het jaar 2000 ondertekende, echter pas in 2010 in werking getreden verdrag verplichten beide
atoommachten zich ertoe ieder 34 ton militair plutonium door gebruik in atoomcentrales te vernietigen. De
voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, had destijds gezegd dat er van het
materiaal ongeveer 17.000 atoomkoppen gemaakt zouden kunnen worden. De kosten voor de vernietiging
van het plutonium werden in het begin op 5,7 miljard dollar geschat, maar zouden op dit moment beduidend
meer bedragen.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
https://ejbron.wordpress.com/2016/10/03/poetin-springt-uit-zn-vel-rusland-eist-aftocht-van-de-vs-uit-oosteuropa/#more-127455
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Clinton gangsters zetten Wikileaks onder moordende druk (video)
Maandag, 03 oktober 2016
De belangen bij de komende Amerikaanse verkiezingen zijn groot en
een organisatie die voor Hillary Clinton roet in het eten kan gooien,
is Wikileaks.
Wikileaks zou morgen een persconferentie houden in Londen, maar heeft
dat plotseling vanwege veiligheidsredenen afgezegd.
De founder en voorman van Wikileaks, Julian Assange, zit ondertussen al
jaren opgesloten in de ambassade van Ecuador met nog geen enkel
uitzicht op een positieve verandering in die situatie.
De afgelopen tijd is Wikileaks behoorlijk actief geweest met het publiceren
van belastende berichten over Hillary Clinton en de Democratische Partij.
Zo bleek dat de partij de tegenkandidaat van Hillary Clinton, Bernie
Sanders, moedwillig saboteerde, zodat zij de nominatie kreeg voor presidentskandidaat namens de
Democratische Partij. Wikileaks had aangekondigd met nog veel meer schokkend materiaal te zullen komen
voor wat betreft Hillary Clinton en dat zou vandaag plaatsvinden.
Echter dit is door Wikileaks afgezegd op basis van “zorgen omtrent de veiligheid”. Er is verder niet verteld om
welke zorgen dat gaat en ook is er nog geen nieuwe datum aangekondigd waarop dit materiaal dan wel wordt
vrijgegeven. Niet duidelijk is of er sprake is van de veiligheid van de klokkenluiders die Wikileaks van materiaal
voorzien of dat het gaat om de veiligheid van Julian zelf.
Dat laatste is al diverse keren ter sprake gekomen, omdat er al talloze doodsbedreigingen richting Assange
zijn gegaan. Ook is bekend dat Hillary en Bill Clinton gewetenloze seriemoordenaars zijn waar de teller van
vermoorde mensen nu al staat op 114 en zij zouden dolgraag Julian Assange nummer 115 maken.
Maar, ook hun aanhangers zoals de strateeg voor de Democraten, Bob Beckel, laat luidruchtig weten wat er
volgens hem met Julian moet gebeuren. Deze opname is weliswaar in 2010 gemaakt, maar de standpunten
van Beckel zijn allerminst veranderd en hij is nu meer vastbesloten dan ooit omdat Wikileaks nu Hillary Clinton
en de Democratische Partij op de korrel heeft.
In een eerder interview met Nieuwsuur dat hieronder staat, heeft Assange al aangegeven zich grote zorgen
te maken over de klokkenluiders die Wikileaks van informatie voorzien.
Alhoewel hij het niet rechtstreeks zegt, is het voor eenieder duidelijk dat de vermoorde Seth Richards één van
die klokkenluiders was. Wij hebben al eerder over deze moord gepubliceerd en het feit dat er door Wikileaks
ook een beloning is uitgeloofd voor het vinden van de daders toont aan dat Seth Richards wel degelijk van
groot belang was voor Wikileaks.
Een klein stukje uit een eerder artikel:
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.
Omdat Wikileaks de aangekondigde publicatie heeft uitgesteld,
moet daar een dwingende reden voor zijn. En die zal
ongetwijfeld gezocht moeten worden in de hoek van de Clinton
moordmachine.
Julian Assange verkeert in groot gevaar, zoveel is duidelijk. Zijn
enige redding is misschien het overal bekendmaken van dit
bericht en als één man hem steunen en achter hem staan in
zijn eenzame strijd in een kamertje van de ambassade van Ecuador.
Deze man verdient steun en bovenal, hij is misschien de enige die de wereld kan behoeden voor een
seriemoordenaar in het Witte Huis. Dan komt er plots in de loop van vandaag, maandag, het nieuws dat Julian
Assange dan wel niet zal verschijnen op het balkon van de ambassade van Ecuador zoals gepland, maar wel
via een videolink een bijeenkomst in Berlijn zal toespreken. nDe bijeenkomst/persconferentie in Berlijn wordt
gehouden in verband met het tienjarig bestaan van Wikileaks en wat Assange bekend zal maken weten we
op dit moment niet. Wel is bekend dat er meer schokkende informatie omtrent Hillary Clinton naar buiten is
gekomen via klokkenluiders over de tijd dat zij nog Minister van Buitenlandse Zaken was.
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Wikileaks brengt gisteren het volgende Twitterbericht:
Het betreft hier een artikel op de website TruePundit waarin
bekend wordt gemaakt dat klokkenluiders binnen het
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben laten
weten dat Hillary Clinton tijdens een vergadering in 2010
voorstelde om Julian Assange te elimineren met behulp van
een drone.
Die vergadering vond plaats op
23 november 2010 rond acht uur
's morgens op het Ministerie,
omdat men schoon genoeg
begon te krijgen van Wikileaks en Assange en dat in het bijzonder vanwege
Cablegate dat toen net speelde.
Hier volgt (een deel van) het verslag van die vergadering zoals die door
Wikileaks via een Tweet naar buiten is gebracht:
We kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat dit waarschijnlijk de meest
spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen ooit zullen worden. Als ze
gehouden worden tenminste.....
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11154:clinton-gangsters-zetten-wikileaksonder-moordende-druk&catid=10:buitenland&Itemid=23

Duitsland wordt leeggeplunderd
Geplaatst op 4 oktober 2016door E.J. Bron
“Elk volk zijn eigen land, niet elk volk een stuk DUITSLAND.”
(Door: “Weethetwel”)
Een land dat zichzelf afschaft, is een gemakkelijke prooi.
Het is in de geschiedenis nog niet eerder voorgekomen dat
een land zichzelf vrijwillig opheft. De grenzen worden
opgeheven en de wet wordt niet meer nageleefd. Een
gebeurtenis die zijn weerga niet kent. Duitsland doet het
gewoon en niemand die dit voor mogelijk heeft gehouden. Tot
nu toe ligt de nadruk vooral op de hordes moslims die als
bezettingsmacht binnenmarcheren, de ziekenfondsen
leegplunderen
en
beslag
leggen
op
de
oudedagsvoorzieningen van de Duitsers. Wat zich uitgeeft als “de regering van Duitsland” heeft becijferd dat
de kosten van deze “Umvolkung” tot 2020 ongeveer 100 miljard euro zullen bedragen. Niet becijferd is de
onleefbaarheid van het land dat eens het trotse Duitse volk toebehoorde.
Maar de kelk is nog niet leeg. Duitsland heeft meer te bieden dan alleen de spaarcenten van haar burgers.
Het Duitse bedrijfsleven is vele malen meer waard dan alle immigratiekosten bij elkaar. Er zijn vele liefhebbers
voor dit onderdeel van het land dat zichzelf opheft. En zie wat er nu gebeurt: de hyena’s liggen op de loer en
de aanval is begonnen. Als opgejaagd wild worden Volkswagen en de Deutsche Bank door de jagende meute
belaagd. De Duitse politici staan langs de route om deze bedrijven ook nog messen in de rug te werpen. Bayer
heeft zelfs besloten zich maar vrijwillig op te heffen door een fusie met Monsanto. Energiereus E-ON is al bijna
ten grave gedragen door de ondoordachte (of opzettelijke?) “Energiewende”. Enorme schade wordt dagelijks
aangericht door de handel met Rusland te verbieden, nota bene één van de grootste afzetmarkten die er is
naast de deur. Het Duitse bedrijfsleven is, net als de Duitse burgers, aan zichzelf overgeleverd en wordt op
geen enkele manier meer beschermd door de in staat van ontbinding verkerende Duitse staat.
Grootste profiteur van de ondergang van Duitsland wordt zonder twijfel de VS. De VS hebben een aantal
instanties met vérgaande bevoegdheden om boetes op te leggen, vooral aan buitenlandse bedrijven. De
Duitse waanzin biedt daarvoor grote kansen en die worden volledig benut. Dat kun je wel aan de Amerikanen
overlaten. Trump en Clinton waren het op de Bühne tot nu toe maar over één ding eens: Merkel is de grootste
wereldleider van dit moment. Daar zullen ze achter de coulissen schaterend samen op geproost hebben.
Volkswagen
Volkswagen heeft niet zo veel fout gedaan. Met een omzet van 200 miljard euro per jaar is het véruit de
grootste Duitse onderneming. De Duitse staat is één van de grootste aandeelhouders. Heeft VW zich bemoeid
met de politiek van Griekenland? Heeft VW chaos veroorzaakt in Libië en Syrië? Nee, VW heeft net gedaan
alsof ze extra schone auto’s produceerde, zoals dat door ijverige ambtenaren en de milieulobby was
verzonnen en in wetten verpakt. Vanwege de onhaalbaarheid van die regels werd dat door vrijwel alle
autobedrijven met een korreltje zout genomen. Nu Duitsland als zwalkend wild over de heide strompelt, is de
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tijd gekomen om VW af te schieten. Als het met de grootste Duitse onderneming lukt, wordt de rest een
peulenschil. Verwacht niet dat de andere paradepaardjes van de Duitse auto-industrie niet aan de beurt zullen
komen, maar één voor één is effectiever. Meteen na de aanklacht tegen VW kwamen de Duitse politici al met
verklaringen die tégen VW gericht waren, het bedrijf waarvan ze zelf eigenaar zijn. Hoe stom en boosaardig
kun je zijn. Door sámen te spannen tegen VW en mede de overtreding enorm op te blazen, gaat het VW vele
miljarden extra kosten, wellicht zoveel dat het bedrijf binnen een aantal jaren in zijn huidige vorm niet meer
bestaat. De eerste miljarden zijn inmiddels naar Amerika overgemaakt. De grote claim moet nog komen.
Deutsche Bank
Een van de grootste banken ter wereld leek lange tijd een bolwerk van Duitse degelijkheid. Maar zoals bekend,
is de reputatie van een bank vooral gebouwd op vertrouwen. Het valt niet te ontkennen dat ook de Deutsche
Bank zich in de afgelopen decennia schuldig heeft gemaakt aan arrogant ondernemerschap. Wat kon hem
toch gebeuren? Maar ook hier geldt dat dit een verschijnsel was dat in de branche breed bestond, op een
enkele uitzondering na. Het leuke aan het experiment om nu met name de Deutsche Bank eruit te pikken, is
de vraag of je een bank van die omvang kapot kunt krijgen, zeker als de politici van het thuisland vijandig
tegenover het bedrijf staan en er niets om lijken te geven wat er zich in hun land afspeelt. De Amerikanen
legden daarom eerst een boete op van 14 miljard, wat een enorme schok betekende voor de toekomst van de
bank. De koers kelderde en vervolgens haalden rekeninghouders wereldwijd hun geld van de bank. Niemand
wil zijn geld kwijt raken. Het is een georganiseerde bankrun op de Deutsche Bank. Hoe het afloopt, staat in de
sterren geschreven, maar als Merkel weigert dit Duitse bedrijf te beschermen tegen de internationale
aasgieren gaat het er aan.
Bayer
Bayer lijkt een bedrijf dat geheel in harmonie met de Duitse politici het bedrijf dan maar zelf opheft. Een
overname van Monsanto, hoe krijgen ze het verzonnen. Monsanto is één van de meest gehate en omstreden
bedrijven ter wereld. Gehaat en gevreesd vanwege de gentechnologie, die tot nu toe in Oekraïne verboden is
en voor veel Nederlanders een reden was tégen het Oekraïne-verdrag te stemmen, omdat het dan wél mag.
Bij de gemiddelde boer staat het bedrijf bekend vanwege de koppelverkoop van speciaal Monsanto-zaad, dat
alleen groeit in combinatie met kunstmest en bestrijdingsmiddelen van Monsanto. Alles stevig gepatenteerd
en de boetes zijn hoog. Centraal staat de morele vraag of gewassen gepatenteerd kunnen worden en of de
natuur niet gewoon aan iedereen toebehoort. Onderzocht is ook dat de totale kosten van voedselproductie op
de Monsanto-manier bijna twee keer zo hoog zijn dan op de traditionele wijze. Monsanto had in Obama een
vurig pleitbezorger bij internationale contacten.
Door de overname van Monsanto krijgt Bayer met twee nieuwe feiten te maken: Obama is binnenkort uit beeld
en Monsanto is geen Amerikaans bedrijf meer. Aangezien niet-Amerikaanse bedrijven veel harder aangepakt
worden over allerlei wetten en wetjes zit er wat dat betreft wel het één en ander in het vat. Aangezien de
overnameprijs met 56 miljard vér lag boven wat Bayer kon betalen, zit het bedrijf dadelijk in een
financieringsklem en kunnen er niet veel claims opgelegd worden zonder dat het bedrijf in grote problemen
komt.
Energiebedrijf E-ON
Het in grootte 5e bedrijf van Duitsland (alhoewel het naar verwachting flink gaat zakken) is samen met de
andere Duitse energiebedrijven het grote slachtoffer van de spontane “Energiewende”. Van de ene op de
andere dag moesten de kerncentrales gesloten worden en zou Duitsland wereldwijd het voortouw nemen voor
de omschakeling op groene energie. Dat is uitgelopen op een groot fiasco. Door de dalende energieprijzen en
de hoge gedwongen kosten van de omschakeling kunnen deze bedrijven het hoofd nauwelijks boven water
houden. Door enorme subsidies op zonnepanelen en windmolens ontstaat ook nog extra concurrentie. De
Duitse consument en belastingbetaler betaalt voor dit alles een hoge prijs.
De verboden export naar Rusland
Pal naast Duitsland ligt Rusland, een land met een enorm exportpotentieel en met gigantische voorraden
grondstoffen. Een meer ideale handelspartner kun je je niet voorstellen. De Duitse politici hebben (net als de
rest in Europa) in hun sprookjeswereld besloten dat er geen handel meer gedreven mocht worden met
Rusland. Ook hier worden duizenden bedrijven te gronde gericht en mensen van hun broodwinning beroofd.
Dit is nog maar het begin
De ontbindende Duitse staat ligt te grabbel in de wereld. Armoedzaaiers worden uitgenodigd om daar op
kosten van de oorspronkelijke Duitsers getrakteerd te worden op huizen en inkomen. Dat gaat zo’n 100 miljard
kosten tot 2020. Het betekent tevens een nieuwe en chaotische rechtsordening in de komende decennia. Het
“Wirtschaftswunder” gaat in de uitverkoop of wordt gewoon ingepikt. Wat moet de nieuwe bevolking met al die
oude industrie? Alles komt toch vanzelf? De waarde van de Duitse economie ligt vele malen boven die 100
miljard, maar een ruwe becijfering leert dat alleen al dit jaar de Duitse bedrijven zo’n 100 miljard kwijt zijn aan
boetes en waardedalingen die grotendeels het gevolg zijn van de droomwereld waarin de Duitse politici leven.
Het is de Duitsers gegund dat ze daar snel mee af rekenen.
https://ejbron.wordpress.com/2016/10/04/duitsland-wordt-leegeplunderd/#more-127496
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Deutsche Bank ingezet voor ultieme stap New World Order?
Zondag, 02 oktober 2016
Er wordt veel gepraat en geschreven over de problemen bij de
Deutsche Bank en dan vooral over de dreigende boete vanuit
Amerika in verband met gesjoemel van hypotheken.
Dat de Deutsche onderuit gaat, is zo goed als zeker, maar de
timing en de berichten die Janet Yellen van de Federal
Reserve de wereld instuurt, laten de werkelijke bedoeling zien.
Tot nu toe is er eigenlijk nog nooit in de mainstream-media
gesproken over de problemen bij de Deutsche Bank en het
grote risico dat zij vormen voor het wereldwijde financiële
systeem.
Precies twee jaar geleden schreven wij het volgende:
Eén van de grootste risicofactoren van het huidige (financiële)
systeem is wel de Deutsche Bank.
"Maar, zoals gewoonlijk, er is niets om je zorgen over te
maken. Als het namelijk echt helemaal misgaat bij de
Deutsche Bank dan is dat risico afgedekt door een bedrag van
iets meer dan 500 miljard aan deposits (ingelegde
spaargelden). Ongeveer 100 keer mínder dan het bedrag
waarvoor de bank risico loopt."
De plaatjes die bij dat schrikbeeld hoorden zie je nu
verschijnen in de mainstream-media en waren bij ons ook al
twee jaar geleden te zien.
Keer op keer blijkt weer dat de zogenaamde alternatieve media ver vooruitlopen op zaken en dingen zien
aankomen die de rest van de bevolking dan uiteindelijk als een mokerklap treft, omdat “niemand het had zien
aankomen”.
En nu zijn we dan klaarblijkelijk op het punt aanbeland, waarbij de Deutsche daadwerkelijk kopje onder dreigt
te gaan.
Op vrijdagmorgen brak overal paniek uit, want het aandeel kelderde naar beneden en er werd geroepen dat
de bank het weekend niet zou halen. Dat bleek niet uit te komen en was puur en alleen gebaseerd op een
gerucht dat door het Franse persbureau AFP de wereld in is geholpen waarin werd gezegd dat de
oorspronkelijke boete van 14 miljard dollar voor het sjoemelen met hypotheken was teruggebracht tot een
bedrag van rond de 5,4 miljar dollar.
Op basis van dit gerucht schoot het aandeel weer de andere kant op, maar de werkelijke problemen van de
bank zijn natuurlijk niet opgelost. Het grote probleem waar Deutsche nu mee te kampen gaat krijgen, is dat
het vertrouwen bij veel beleggers, hedgefondsen en normale klanten weg is, waardoor je ondanks alle
komende geruststellende berichten een soort bankrun zult gaan krijgen.
De vergelijking met de Lehman Brothers bank en het faillissement uit 2008 gaat ook nog akelig nauwkeurig
verder. Ook daar zag je kort voor het faillissement enkele oplevingen door geruchten met prijsstijgingen van
meer dan 10 procent.
Een aantal financiële experts hebben aangegeven dat er sowieso iets moet gebeuren met de Deutsche en dat
er eigenlijk een keuze is uit vier opties:
1) De Deutsche verkoopt een deel van haar bezittingen en probeert extra geld binnen te halen via de
aandeelhouders.
2) Er komt een bail-in (rekeninghouders draaien op voor het overeind houden van de bank).
3) Er komt een bail-out (de overheid helpt).
4) De ECB (Europese Centrale Bank) schiet te hulp.
De eerste optie zal waarschijnlijk niet genoeg geld opleveren, de tweede zou moeten gebeuren volgens de
nieuwe Europese regels, maar dat betekent waarschijnlijk het einde van het huidige banksysteem omdat
iedereen zijn geld zal weghalen bij de bank en de derde is, voorlopig althans, categorisch door Merkel
uitgesloten.
Blijft over optie nummer vier.
We schrijven nu al langere tijd dat de Chazaren achter de schermen bezig zijn met het opkopen van de
complete wereld via de door hen gecontroleerde centrale banken. De manier waarop ze dit doen, is door “te
helpen”. Ze doen niets anders op dit moment dan de economie manipuleren, onbeperkt geld bijdrukken, rente
laag of negatief maken en in feite daardoor de complete wereldeconomie de nek om te draaien.
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Zelfs bekende mainstream financieel analisten zoals Rick Santelli van CNBC roepen nu vertwijfeld de centrale
banken op om te stoppen nog langer “te helpen”.
Hij roept: “Stop asjeblieft met helpen. Op wat voor manier heeft hun hulp de afgelopen 7 jaar positief resultaat
gehad?”.
Hij zei dit naar aanleiding van een bericht dat bekend werd net op het moment dat de Deutsche op omvallen
stond. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) Janet Yellen kwam met de
suggestie dat het misschien wel een goed idee zou zijn dat de FED in de toekomst direct aandelen koopt van
bedrijven om zo de economie te stimuleren. Formeel mogen ze dat op dit moment niet omdat er dan eerst
goedkeuring moet komen van het Congres, maar Yellen liet doorschemeren dat dit wellicht binnenkort een
goede optie zou zijn om zo de markten te ondersteunen.
Nu kopen ze ook al veel aandelen, maar doen dat via een omweg en gebruiken daarvoor het grote hedgefonds
Citadel, waar toevalligerwijze de voormalige voorzitter van de FED, Ben Bernanke, adviseur is geworden.
Ze brengt de boodschap heel geraffineerd, want politici weten dat wanneer ze slechts een kleine wetswijziging
doorvoeren, de Dow Jones voor altijd hoog zal blijven en nooit meer zal kelderen. De verleiding voor het
Congres is dan ook heel groot om deze wetswijziging er in no time doorheen te fietsen, zodat de FED de
beurzen voor altijd kan opkrikken door aandelen te kopen. Niet omdat ze graag eigenaar worden van alles in
de wereld uiteraard, maar omdat ze zo graag willen helpen. En m'n grootmoeder speelt blokfluit!
Andere centrale banken, zoals de Japanse en de Zwitserse, zijn al volop bezig met het opkopen van aandelen.
Het maakt niet uit welke centrale bank ze gebruiken, het eindresultaat is in alle gevallen hetzelfde. Het
eigendom van alle nog resterende privébanken en grote bedrijven zal uiteindelijk in handen vallen van de
Chazaren.
En met de nodige handelsverdragen (TTIP, CETA) hebben de grote bedrijven straks de macht, dus wie regeert
er zo meteen de wereld? Dat zet de overname van Monsanto door Bayer is een begrijpelijker daglicht en ook
waarom die overname, tenij er iets écht heel onverwachts gebeurt, goed zal worden gekeurd.
Maar goed, ook hiermee zijn we onze tijd weer vooruit en zullen we zoals gewoonlijk wel weer voor gek worden
versleten. Net zoals twee jaar geleden toen we de Deutsche Bank een tikkende tijdbom noemden.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11146:deutsche-bank-ingezet-voor-ultiemestap-new-world-order&catid=15:financieel&Itemid=28

Artsen waarschuwen: Ledverlichting gelinkt aan kanker, hart- en vaatziekten en gezichtsproblemen
in: Gezondheid Robin de Boer 2 oktober 2016
Steeds meer gemeentes gaan op straat over op ledverlichting. Dit om te
besparen op energie en onderhoud. Artsen waarschuwen nu voor de
schadelijke effecten van ledverlichting op de menselijke gezondheid. Een
gloeilamp heeft een kleurtemperatuur van 2400 kelvin. De ‘witte’
ledverlichting, die op steeds meer plekken wordt gebruikt, heeft een
kleurtemperatuur van 4000 tot 5000 kelvin. Ledlichten zorgen ervoor dat de pupillen samentrekken en kunnen
zelfs het netvlies beschadigen, zo waarschuwt de American Medical Association (AMA). Ook verhogen ze de
kans op kanker en hart- en vaatziekten.
Probeer maar eens in de lampjes van je nieuwe wasmachine of een ander apparaat te kijken: het doet zeer
aan je ogen. Straatverlichting kan hetzelfde effect hebben.
Biologische klok
Artsen waarschuwen dat ledverlichting, die in lampen maar ook in schermen van tablets, computers en gsm’s
verwerkt zit, ook onze biologische klok verstoort. Verlichting kan ingrijpende gevolgen hebben voor onze
gezondheid en beïnvloedt slaap. Ledlicht kan melatonine ’s nachts vijf keer effectiever onderdrukken dan
normale verlichting. De onderdrukking van melatonine leidt tot de verstoring van het slaap-waakritme.
Tablets
Ook de Hoge Gezondheidsraad van België heeft in een recent verschenen rapport geconcludeerd dat een te
hoge blootstelling aan ledverlichting schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
Dokter Jacques Vanderstraeten stelt dat ledverlichting het netvlies kan beschadigen en/of slaapproblemen
kan veroorzaken. “Het lichtspectrum dat ledverlichting uitstraalt heeft een groter aandeel ‘blauw licht’ dan
natuurlijk zonlicht,” zei hij. “In de ochtend en avond is dat verschil het grootst, waardoor de effecten van led op
die momenten het sterkst zijn.”
Vooral voor ouderen en jonge kinderen zijn de risico’s van ledverlichting aanwezig, stelt Vanderstraeten. “Die
twee groepen hebben sowieso al een netvlies dat gevoeliger is en daarom makkelijker blauw licht toelaat. We
zien dat kinderen jonger dan acht jaar op het einde van de dag vaak in de weer zijn met tablets en ander
speelgoed met ledschermen. Dat raden we af.”
[The Conversation]
http://www.ninefornews.nl/artsen-waarschuwen-ledverlichting-is-schadelijk-voor-de-gezondheid/
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Machteld Zee schreef een onderzoek over de shariaraden in Engeland.
© Wouter van Vaerenbergh/Lumen
'Achter islamisering zit een plan 'SHARIA-ONDERZOEK De islamisering van
Europa gaat volgens een bepaalde strategie, geeft Machteld Zee aan in haar
boek Heilige Identiteiten dat vandaag verschijnt. “Pas als je de kennis bezit, zie
je wat er gaande is." Wierd Duk 04-10-16
Ik ontdekte een compleet rechtssysteem dat in strijd is met onze seculiere
wetgeving. Onderzoek naar shariaraden
Politicologe Machteld Zee (32) promoveerde in 2015 aan de Universiteit Leiden
op een onderzoek naar de shariaraden in Engeland.
Als een van zeer weinig buitenstaanders kreeg zij toegang tot zittingen van
deze islamitische rechtbanken, die voor 95 procent echtscheidingen
behandelen. Zee's pamflet Heilige Identiteiten is gebaseerd op dit onderzoek. “Vergelijk Nederland in de jaren
80 met nu", zegt politicologe en juriste Machteld Zee, die promoveerde op een onderzoek naar
shariarechtbanken. “Dan zie je de toegenomen invloed van de islam overal. Vanuit Saoedi-Arabië en andere
landen is de wereld overspoeld door duizenden imams, lesboeken, moskeeën en enorm veel geld."
In nog geen 150 pagina's schetst Machteld Zee (32) de achtergronden van het moslimfundamentalisme, dat
ook in westerse landen wortel schiet. Heilige Identiteiten: op weg naar een shariastaat?is een analyse van de
problemen van de multiculturele samenleving.
U stelt dat conservatieve moslims hun geloofsgenoten willen overhalen om de sharia, de islamitische wet, te
omarmen. Die fundamentalisten zouden worden geholpen door 'nuttige ongelovigen': niet-islamitische
intellectuelen, politici en opiniemakers die moslims niet voor het hoofd willen stoten.
“Ja, leidende multiculturalisten menen letterlijk dat moslims gevrijwaard moeten blijven van kritiek omdat zij
daarvan psychologische schade zouden ondervinden. Weliswaar vinden ook veel islamieten dit een idioot
standpunt, maar andere moslims gebruiken het om hun critici uit te maken voor 'islamofoob' of 'racist'."
U stond zelf, zoals u zegt, 'links in D66' toen u met uw onderzoek naar shariarechtbanken in Engeland begon.
Nu waarschuwt u voor een gebrek aan kennis van en weerstand tegen de oprukkende radicale islam.
“Ik ontdekte een compleet rechtssysteem - veel gesystematiseerder dan ik had verwacht - dat in strijd is met
onze seculiere wetgeving. Veel moslimvrouwen zitten vast in een religieus huwelijk omdat hun omgeving een
scheiding voor de staat niet voldoende vindt. Voor deze moslims is het shariahuwelijk veel belangrijker. Die
vrouwen moeten aan een shariarechter of een imam vragen hun huwelijk te ontbinden, bijvoorbeeld omdat
hun man hen mishandelt. Ook Nederlandse moslima's reizen naar die rechtbanken in Engeland. Dat is een
parallelle samenleving. Ik verzet me daartegen omdat die praktijk indruist tegen de rechten van vrouwen." U
analyseert de activiteiten van de Moslimbroederschap. Die politiek-religieuze beweging is uit op
'werelddominantie', gesteund met veel geld uit fundamentalistische kringen. De shariaraden zijn deel van dat
project, schrijft u.
“Daarom is het zo belangrijk dat wij er kennis van nemen. De auteurs die ik bestudeerde stonden meest
welwillend tegenover die shariaraden. Maar wat bleek? Geen van hen was ooit bij zo'n zitting geweest. Ja,
dan weet je dus niet wat zich daar afspeelt. Nu vragen ze mij: 'Vertel eens'. Vrouwen worden door die rechters
aangeraden polygamie te accepteren en bij huiselijk geweld geen aangifte te doen, kinderen worden aan een
gewelddadige vader toegewezen. Ik heb wel de indruk dat, nu dit bekend is, het debat kantelt. Ik hoor de
voorstanders van shariarechtbanken nauwelijks meer."
We zullen veel weerbaarder moeten worden en grenzen moeten stellen aan de islamisering
In uw boek zoekt u de polemiek met de politiek correcte elite, die misstanden binnen de islam zou verdoezelen
en de dreiging van de fundamentalistische islam zou bagatelliseren.
“Volgens mij stel ik vooral zaken vast. Als ik constateer dat invloedrijke westerse intellectuelen criticasters van
de islam ontmoedigen en zodoende de fundamentalisten helpen om moslimgemeenschappen te isoleren en
hen te 'islamiseren', dan is dat niet meer dan een constatering. Ik wil vooral in een kort betoog de lezers
bijpraten over de fundamentalistische islam." Hoe ziet u de toekomst?
“We zullen veel weerbaarder moeten worden en grenzen moeten stellen aan de islamisering. Niet ingaan op
de eis dat afbeeldingen van schaars geklede vrouwen moeten worden afgeplakt, bijvoorbeeld. 'Just say no'.
En burgers moeten niet telkens een beroep doen op de overheid. Je kunt zelf immers ook laten zien wat je
normen en waarden zijn. Waarom haalt de Hogeschool Den Haag preventief de kerstboom weg? En waarom
wordt op plekken waar moslims komen alcohol geweerd? Dat hoeft allemaal niet, we doen het zelf."
Vreest u de kritiek? U zult ongetwijfeld in het rechtse kamp worden gedrukt.
“Bij lezingen merk ik daar niets van. Ook een 'links' publiek reageert positief op mijn verhaal. En rechts? Hou
op. Gelijke rechten voor vrouwen en verzet tegen vertegenwoordigers van een religie die dreigen met geweld
- dat kun je ook common sense noemen."
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/achter-islamisering-zit-een-plan~a88e1806/
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40 miljoen Russen oefenen deze week op kernoorlog met het Westen
Amerikaanse stafchef Defensie waarschuwt dat no-flyzone boven Syrië de Derde Wereldoorlog zal ontketenen
Als de hoogste baas van de Amerikaanse strijdkrachten letterlijk
waarschuwt voor de Derde Wereldoorlog met Rusland, dan is er
écht iets aan de hand. In Rusland begrijpt men dat, maar in
Europa doet iedereen alsof het nooit kan gebeuren – net als vlak
voor WO-1 en WO-2. Inzet: de geplande concurrerende
pijplijdingen waar het allemaal om gaat.
Omdat de toch al gespannen verhoudingen met het Kremlin
steeds slechter worden, de NAVO almaar meer troepen, tanks en
vliegtuigen naar het nieuwe Oostfront stuurt, en de WesterseTurkse-Arabische coalitie weigert zijn militaire steun voor de
islamitische terreurgroepen in Syrië op te geven, zag president Putin geen andere keus dan de in 2000 met
Amerika afgesproken vernietiging van plutonium stop te zetten. Dat de agressiviteit van met name de VS in
Moskou bloedserieus wordt genomen, blijkt wel uit het feit dat vanaf vandaag maar liefst 40 miljoen Russen
deelnemen aan een landelijke oefening op een enorme ramp, waarin nadrukkelijk ook rekening met een
kernoorlog wordt gehouden. Naast 40 miljoen burgers zetten de Russen 200.000 man van ‘reddingsdivisies’
in, en 50.000 stuks materieel. De oefening begint vandaag en duurt tot en met 7 oktober. Het Russische
ministerie van Civiele Defensie publiceerde een aantal richtlijnen, waaruit blijkt dat met tal van rampen
rekening wordt gehouden, zoals ‘grote branden’, die massale evacuaties noodzakelijk maken, maar ook de
noodzaak om de burgerbevolking te ‘beschermen tegen straling en chemische- en biologische substanties’
(2). Daaruit blijkt dat de Russen serieus rekening houden met een ‘full scale’ oorlog met het Westen, inclusief
de mogelijke inzet van nucleaire wapens.
Stafchef waarschuwt voor Derde Wereldoorlog
Vorige week waarschuwde de Amerikaanse stafchef van de strijdkrachten generaal Joseph Dunford het het
Senaatscomité voor Gewapende Diensten dat de door minister van BuZa John Kerry voorgestelde no-flyzone
boven Syrië de Derde Wereldoorlog zal ontketenen. Dat gebeurde nadat de VS het staakt-het-vuren in Syrië
op grove wijze schond door een bombardement op het Syrische leger uit te voeren. Het vertrouwen van de
Russen in de oprechte bedoelingen van Washington zakte daarmee onder het nulpunt.
Op de vraag van senator Roger Wicker (Mississippi) of het mogelijk is om het luchtruim van Syrië te gaan
controleren, ‘zodat er geen bomvaten meer kunnen worden afgeworpen,’ antwoordde generaal Dunford dat
‘dit betekent dat wij oorlog tegen Syrië en Rusland moeten voeren. Dat is een behoorlijk heftig besluit dat ik
absoluut niet ga maken.’
Kliek rond Obama pleit voor militair ingrijpen
Ondanks de eerdere waarschuwingen van diverse andere generaals en admiraals, en nu van de hoogste baas
van de strijdkrachten, pleit de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton al sinds oktober 2015 voor
zo’n no-flyzone boven Syrië. Haar Republikeinse tegenstrever Donald Trump wil exact het tegenovergestelde,
namelijk veel nauwer samenwerken met Rusland om ISIS en andere moslim terreurgroepen te vernietigen,
zodat de burgeroorlog in Syrië zo snel mogelijk kan worden beëindigd.
Clinton heeft overigens zeker 50 diplomaten achter haar staan. Die stelden in juni een memo op waarin ze
eisten dat de regering direct militair gaat optreden tegen de Syrische president Assad, inclusief het afdwingen
van een no-flyzone. Dat plan wordt almaar serieuzer overwogen nu de Amerikaanse VN-ambassadeur
Samantha Power naar een manier op zoek is om Rusland in de Veiligheidsraad buitenspel te zetten, zodat de
VS zonder de benodigde resolutie militair kan ingrijpen.
Rusland waarschuwt al tijden dat het machtsvacuüm dat na de val van Assad zal ontstaan onmiddellijk zal
worden opgevuld door ISIS en andere radicale islamistische groepen, waardoor het gevaar van het
internationale moslimterrorisme nog groter zal worden. Dat gebeurde tenslotte ook in Libië.
Strijd gaat om pijplijdingen naar Europa
De strijd in Syrië gaat feitelijk om een gewilde pijpleiding van de Arabische oliestaten naar Turkije en Europa.
Die pijpleiding moet via Syrië lopen, maar de huidige regering is bondgenoot van Rusland, en dat wil zijn
dominante positie op de Europese aardgasmarkt niet kwijt. Een concurrerende geplande pijplijn vanuit Iran –
bondgenoot van Assad- naar Europa moet eveneens via Syrië, maar daar zijn de Verenigde Staten, Saudi
Arabië en de andere oliestaten mordicus op tegen. (1)
Hillary in het Witte Huis ergste wat wereld kan gebeuren
Wat de oefening in Rusland betreft kunnen we alleen maar hopen dat het hierbij blijft, en nooit realiteit wordt.
Maar als Hillary Clinton inderdaad via allerlei vormen van stembusfraude het Witte Huis in wordt gerommeld,
dan vrezen we het ergste voor de wereld. Dat Europa dan opnieuw in de vuurlinie komt te liggen en volledig
in puin zal worden geschoten, behoeft geen uitleg.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Emercom of Russia
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De Russische tragedie
Geplaatst op 4 oktober 2016door E.J. Bron - (Door: “Taljaard”)
Deze maand zal het 99 jaar geleden dat het grootste volk van Europa in de maalstroom van een rampzalige,
bloedige burgeroorlog werd gesleurd, die uiteindelijk uitmondde in een alles verstikkende en een al even
bloedige en rampzalige rode dictatuur die 74 jaar aanhield. Deze burgeroorlog was een reactie op de
machtsovername van de bolsjewieken, die slechts ondersteund werden door hoogstens 25% van de
bevolking. Maar omdat zij ijverden voor vrede met de Centrale mogendheden werden de bolsjewieken krachtig
financieel ondersteund door het toenmalige Duitse Rijk, dat er ook voor had gezorgd dat Vladimir Iljich Uljanow,
alias Lenin, met zijn aanhang vanuit diens Zwitserse verbanningsoord naar St. Petersburg kon reizen.
Dankzij deze Duitse gelden wisten de bolsjewieken een uitgebreid propaganda-apparaat op te zetten,
waarmee zij vooral veel invloed konden verkrijgen in de twee grote westelijke steden van Rusland:
St. Petersburg en Moskou. Maar in de rest van het land waren de bolsjewieken beslist niet populair. En hoewel
het afzetten van de tsaar en de democratische februari-revolutie wel op een relatief brede steun kon rekenen
onder de bevolking en het merendeel van het leger was dit bepaald niet het geval met de communistische
oktober-revolutie. Het gevolg was een burgeroorlog, die zich tot 1922 voortsleepte en aan een onvoorstelbaar
aantal van 15 miljoen mensen het leven kostte, wat meer was dan het aantal slachtoffers van de hele Eerste
Wereldoorlog.
Het Duitse keizerrijk wist, ten koste van grote Russische concessies, vrede met de communistische regering
te sluiten en daarmee troepen vrij te maken voor de oorlog in het Westen. Men hoopte hiermee de overwinning
te behalen. Later zou dan men wel orde op zaken stellen in Rusland en Lenin en zijn kliek uitschakelen, zo
veronderstelde men in Berlijn. In de lente van 1918 leek het er ook even op dat een Duitse overwinning niet
ver meer was, maar de Amerikaanse deelname aan het Westelijke strijdtoneel deed in de zomer van dit laatste
oorlogsjaar de balans definitief en beslissend in het voordeel van de toenmalige Geallieerden doorslaan. Een
gevolg hiervan was dat Rusland eerst verzonk in een ongeëvenaard bloedige chaos en daarna aan een rode
dictatuur onder Stalin werd overgeleverd, die erger was dan welke tsaar dan ook ooit had kunnen verzinnen.
Het is een nogal populaire misvatting onder voornamelijk linkse westerse historici dat Lenin en Trotski veel
humaner zouden zijn dan Stalin en dat zij als het ware diametraal tegenover elkaar stonden. Maar het Rode
Leger onder Lenin en Trotski roeide tijdens de burgeroorlog hele dorpen uit. En zij waren de feitelijke stichters
van beruchte Tsjeka onder hun Poolse stroman Felix Dherzjinski.
De terreur die door de Tsjeka en het Rode Leger, met expliciete goedkeuring van Lenin en Trotski en met
actieve medewerking van Stalin, onder de Russische bevolking tijdens de burgeroorlog werd uitgeoefend,
deed zelfs die van de latere SS-Einsatzgruppen nog verbleken. De moord op het gezin van de voormalige
tsaar geschiedde ook op uitdrukkelijk bevel van Lenin zelf, een met haat vervulde fanaticus, middels een
gecodeerd telegram aan de Ural Sowjet. Maar deze moord is slechts een flauwe afspiegeling van de Rode
terreur onder de bevolking. Vooral Russisch Orthodoxe priesters, monniken en nonnen en christenen in het
algemeen moesten het ontgelden. Maar ook officieren en soldaten van de antibolsjewistische zgn. Witte
coalitie konden op een vaak gruwelijke dood rekenen wanneer zij het ongeluk hadden om levend in handen
van de Roden te vallen.
Niet alleen geestelijken, christenen en anticommunisten hadden te lijden van deze Rode terreur. Het loutere
feit dat iemand kon lezen en schrijven, een bril droeg, of een andere taal dan alleen Russisch kende, maar
niet bij de communistische partij hoorde, was vaak al voldoende reden voor de Roden om tot executie over te
gaan, omdat zo iemand een bourgeois en geen proletariër was. Het zal niemand verbazen dat de Witte coalitie
hierdoor soms tot net zulke wreedheden als haar communistische tegenstanders vervielen, wat het
moorddadige karakter van dit conflict nog versterkte. En het waren op hun beurt, waar het de burgerbevolking
betrof, vooral de Joden die het van de zijde van de Witten moesten ontgelden. Met als reden dat een aantal
prominente bolsjewieken, waaronder Trotski, Joods waren.
De Witte coalitie werd ondersteund door de Westelijke mogendheden. Maar Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk waren oorlogsmoe en de Verenigde Staten hadden bij nader inzien geen belang bij een stabiel en
op den duur weer sterk Rusland. Daarom was de Westerse militaire assistentie volstrekt onvoldoende om het
Rode tij te kunnen keren. Bovendien werd deze buitenlandse inmenging door een groot deel van de bevolking
allerminst op prijs gesteld, wat aanmerkelijk bijdroeg aan een verbrokkeling van het draagvlak en de
populariteit van de Witte coalitie. De enige toenmalige Geallieerde mogendheid die nog wel in staat was om
een aanzienlijk aantal troepen naar Rusland te sturen, was het Japanse keizerrijk. Maar velen van deze
Japanse manschappen kwamen om door kou en honger in de Oost-Siberische taiga, omdat zij volstrekt
onvoldoende voorbereid waren op een oorlog in een dergelijk enorm en onherbergzaam gebied. En ook omdat
zij door de hele plaatselijke bevolking van welke partij dan ook werden gehaat en veracht. De Russische
ressentimenten van de oorlog met Japan tussen 1904-1905 waren, vooral in deze regio, namelijk nog steeds
sterk. Deze Japanse militaire interventie in de Russische burgeroorlog draaide dus uit op een fiasco. Het
uitblijven van voldoende en beloofde steun van Amerikaanse zijde zorgde daarna ook voor een grote
verslechtering van de wederzijdse relaties tussen Japan en de Verenigde Staten. De gevolgen daarvan zijn
bekend, maar dat is een ander verhaal.
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Nadat de burgeroorlog door de Roden was gewonnen, lag het land in puin, waren hele regio’s op het platteland
feitelijk ontvolkt dan wel ontdaan van nagenoeg de hele volwassen mannelijke bevolking, en bestond er
eigenlijk geen infrastructuur meer. Het gevolg daarvan was voedselgebrek in de steden. De oplossing die door
Stalin, Lenin´s opvolger sinds 1924, voor dit probleem werd gevonden, was een totale en meedogenloze
plundering van alle voedselreserves op het platteland ten gunste van de steden. Dit had dan weer catastrofale
hongersnoden op het platteland tot gevolg, met name in de Oekraïne, waardoor er naar schatting nog eens 2
miljoen mensen omkwamen.
De nog overgebleven boeren werden enkele jaren nadien als ”koelakken” bestempeld en van hun land beroofd
tijdens de collectivisatie van de landbouw, waarmee Stalin het weerbarstige Russische platteland aan het
Rode regime wilde onderwerpen. De boeren werden naar Siberische dwangarbeidkampen gedeporteerd,
waarbij opnieuw honderdduizenden het leven lieten. Het land en de productiemiddelen kwamen in handen van
zgn. Kolchozen; agrarische collectieve staatsbedrijven. Hoewel er een actieve politiek van mechanisatie en
rationalisatie werd doorgevoerd, bleef de voedselvoorziening gedurende de jaren `30 in de Sovjet-Unie precair
en gebrekkig en moest men daarom noodgedwongen graan uit de Verenigde Staten importeren om nieuwe
hongersnoden te voorkomen.
Intussen werd de Sovjet-Unie onder Stalin en communistische partij in één groot dwangarbeidskamp
veranderd, waarin absoluut niemand zeker was van zijn of haar leven en relatieve vrijheid. Geen tsaar, ook
geen Iwan de Verschrikkelijke of een Peter de Grote, kon zich met Stalin meten waar het massale
dwangarbeid, onderdrukking en een niets en niemand ontziende terreur van staatswege betrof. Pas omstreeks
halverwege de jaren `30 werd het leven voor de gewone Rus materieel iets beter. Men hoefde niet meer direct
bang te zijn om te verhongeren. Maar daar stond tegenover dat er wel een gerede kans bestond om, zonder
enige aanwijsbare reden, in handen van de Tsjeka en later de NKVD te vallen en dan spoorloos te verdwijnen
in de Siberische goelag´s of gewoon te worden vermoord of doodgemarteld in een gevangenis.
Het slaan van een kruis, het bezit van een Bijbel of een ander verdacht boek, het fluiten of het zingen van een
tsaristisch liedje, een grapje over Stalin etc. was vaak al voldoende om te worden aangebracht door een
verklikker en dan te worden gearresteerd. Slechts in de meest afgelegen gebieden was men nog in staat om
van een dergelijke terreur gevrijwaard te blijven. Ironisch genoeg was men in ballingsoorden daarom vaak nog
het veiligste en deed het oude gezegde uit de tsarentijd, “Petersburg en Moskou zijn ver weg” opnieuw opgeld.
Ondanks alles leek zich het leven in de Sovjet-Unie te stabiliseren. De schade van de burgeroorlog was
hersteld. De industrie kwam gaandeweg weer op het peil van voor 1914 en overtrof deze sinds 1938. En ook
de voedselvoorziening was redelijk geworden.
Maar een blunderende Stalin meende Hitler te kunnen vertrouwen. En dankzij de nazi’s een deel van Polen,
alle Baltische staten en Finland onder Sovjet heerschappij te kunnen brengen. Waar het Finland betrof,
mislukte dit bijna door de onverwacht sterke tegenstand van het Finse leger. Op 22 juni 1941 viel een enorme
Duitse legermacht de Sovjet-Unie binnen; iets waar Stalin helemaal niet op had gerekend. De Sovjet troepen
in oostelijk Polen waren een bezettingsmacht, die niet berekend was op oorlogsvoering. Zij werden binnen
enkele weken omsingeld, onder de voet gelopen, dan wel gevangen genomen. En ook de rest van het
toenmalige Rode Leger was onvoorbereid op een dergelijke invasie. Daar kwam nog bij dat Stalin enige jaren
daarvoor de hele legertop had geëlimineerd van alle commandanten en hoge officieren, die ook in de tsarentijd
al militair waren geweest, en die dus ervaring hadden in het leiden van troepen in oorlogstijd. Het leger deed
daarom denken aan een enorme kudde schapen zonder herders. En de Duitsers konden daarom met relatief
gemak vele honderden kilometers oprukken en honderdduizenden manschappen omsingelen en gevangen
nemen. Op sommige plaatsen werd er verbeten en heldhaftig tegenstand geboden, maar daar wist de Duitse
oorlogsmachine wel raad mee.
De Duitsers gedroegen zich tegenover de bevolking in de veroverde gebieden als veroveraars, plunderaars
en moordenaars in plaats van als bevrijders. Had men dit laatste gedaan, dan zouden de kansen voor Stalin
klein zijn geweest. Maar nu was hun terreur minstens zo erg als tijdens de nog vers in het geheugen liggende
burgeroorlog. Met als gevolg dat vrijwel de hele Russische bevolking, enkele uitzonderingen daargelaten, zich
tegen hen keerde met een verbetenheid en een doodsverachting die hun weerga in de geschiedenis niet
kennen. Stalin was dan weliswaar een “swinja” (varken), maar hij was HUN “swinja”. En Hitler was nog veel
erger. De Duitse invasie liep vast voor de poorten van Moskou en Leningrad/St.Petersburg. Mede door de,
ook voor Russische begrippen, strenge winter van 1941-1942 moesten de Duitsers zich bij Moskou
terugtrekken en was de Wehrmacht voor het eerst verslagen.
Het jaar daarop verschoof het Duitse aanvalsplan zich naar het zuiden. Men wist de hele Oekraïne te
veroveren en ver door te dringen naar het oosten en het zuiden, tot aan Stalingrad en de oevers van de Wolga,
en tot aan de Krim en de Kaukasus toe. Maar het Rode Leger, dat nu de facto het Russische volksleger was
geworden, had zich van de aanvankelijke schok van 1941 hersteld en bleek volkomen tegen de Wehrmacht
te zijn opgewassen. En naarmate de oorlog zich voortsleepte, kreeg het de overhand. Stalin had, na de bijnaramp van 1941, het commando overgedragen aan competente generaals als Zhukow en Rossokowski. Ten
koste van enorme offers en een voor moderne Nederlandse begrippen onvoorstelbare moed, volharding en
opofferingsgezindheid werden de Duitsers uit Rusland verdreven en tot aan Berlijn achtervolgd, waar men er
tenslotte genadeloos mee afrekende.
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Deze overwinning had een prijs in bloed en mensenlevens die nauwelijks te bevatten is. Niet alleen waren
miljoenen Russische soldaten gesneuveld, maar de Duitsers waren in de bezette gebieden als beesten tekeer
gegaan en hadden minstens 10 miljoen mensen gedood en laten verhongeren. Daar komt nog bij dat het Rode
Leger onder toezicht van de NKVD stond. Elke officier vanaf de rang van kapitein had een politieke officier
naast zich aan wie hij in de praktijk ondergeschikt was op straffe van degradatie of arrestatie en executie.
Deze NKVD´ers deelden in feite de lakens uit, maar wisten vaak niets van oorlogsvoering. Dit had tot resultaat
dat talloze soldaten onnodig een zekere dood in werden gejaagd. Alleen generaals met een gevestigde
reputatie en de eenheden onder hun commando konden zich aan de verwurging door deze incompetente,
maar op macht en bloed beluste rode bureaucraten in uniform onttrekken.
De schattingen van het aantal slachtoffers dat de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie heeft geëist, lopen
uiteen van 20 tot 27 miljoen slachtoffers, waarvan de meesten burgers. Deze zeer duur betaalde overwinning
heeft het Russische volk en het Rode Leger niet behaald dankzij Stalin en de communistische partij, maar
ondanks Stalin en de communisten. En de hoogbejaarde en steeds minder in getal zijnde Russische mannen
en vrouwen, die zich op gedenkdagen tooien met hun medailles, krijgen en verdienen daarom dan ook veel
respect.
Een lugubere optelsom kan de Russische tragedie van 1914-1945 samenvatten:
Slachtoffers Eerste Wereldoorlog: 1,5 miljoen.
Slachtoffers revolutie en burgeroorlog: 15 miljoen.
Slachtoffers hongersnoden en Stalin-terreur (bij benadering): 3 miljoen.
Slachtoffers Tweede Wereldoorlog: ca. 25 miljoen.
Totaal: 44,5 miljoen doden!
Is het een wonder dat het merendeel van de hedendaagse Russen niets wil weten van het socialisme? En is
het een wonder dat zij wantrouwig en afwijzend staat tegenover westerse inmenging en buitenlandse
overheersing? Wat wel een wonder mag heten, is de schier ongelooflijke veerkracht van het Russische volk.
Na al deze onvoorstelbare ellende is Rusland, ook al onder de Sovjets, als een Feniks uit haar as verrezen.
En heeft het volk, na de val van het rode beest, ook nog zijn trotse geschiedenis, zijn identiteit en zijn prachtige
culturele erfgoed hervonden. Rusland leeft nog. God zij dank. Want wij in West Europa zullen dit volk en deze
mensen in de nabije toekomst nog hard genoeg nodig hebben in de strijd tegen de islam. En het zal ons niet
in de steek laten. Al was het alleen maar omdat zij nooit een geïslamiseerd Westen naast zich zal dulden.
Want dat is nog gevaarlijker.
Ben ik een Russofiel? Ja, onverbeterlijk. En ook nog eens erfelijk, want mij door wijlen mijn vader met de
paplepel ingegoten. Wie mijn geschriften hier een beetje kent, weet waarom. Hij is door de Russen in februari
uit een Duits werkkamp in Silezië bevrijd en heeft daarna met het Rode Leger meegevochten tot aan het einde
van de oorlog. Mijn jongere broer heeft zijn orde van de rode vlag in bezit. Mijn vader was fel
anticommunistisch. Maar over de Russen zelf wilde hij geen kwaad woord horen. Hij was van mening dat er
op de hele wereld geen betere mensen zijn te vinden. En toen “Dr. Zhivago” op de Duitse tv werd uitgezonden,
zag ik deze harde man als puber voor het eerst in mijn leven huilen als een kind.
https://ejbron.wordpress.com/2016/10/04/de-russische-tragedie/#more-127494

Rekeninghouders bij Deutsche Bank de klos? (video)
Maandag, 03 oktober 2016
De hele kwestie rond de Deutsche Bank stinkt op werkelijk alle
denkbare fronten. De reden dat het aandeel vrijdag niet volkomen
onderuit ging, was een gerucht dat met opzet werd verspreid maar
gewoon een leugen blijkt te zijn.
In de loop van afgelopen vrijdag begon overal de paniek toe te slaan,
want het aandeel Deutsche Bank ging fors onderuit en sleurde de
rest van de markt mee. Het aandeel stond op een historisch
dieptepunt en dichtbij de psychologische grens van 10 euro per
aandeel en zelfs heel kort even eronder. Analisten hadden al
aangeven dat wanneer het aandeel door die 10 euro per aandeel
grens zou zakken, het hek van de dam zou zijn.
Dan, ineens het Franse persbureau AFP met het bericht dat ze “van bronnen” hadden vernomen dat er een
schikking was getroffen tussen het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de geplaagde bank om tot een voor
de Deutsche meer gunstige schikking te komen in het kader van de boete voor het sjoemelen met hypotheken.
De Amerikanen hadden laten doorschemeren dat die boete zal uitkomen op een bedrag van rond de 14 miljard
dollar en volgens AFP zou dit terug gebracht zijn naar 5,4 miljard dollar.
Hierdoor schoot het aandeel omhoog en in haar kielzog de rest van de markt. Echter, naar nu blijkt, is het een
leugen dat er een akkoord bereikt zou zijn.
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Reuters had al vergeefs bij beide partijen geprobeerd een bevestiging te krijgen van het bericht en gisteren
kwam de Frankfurter Allgemeine met het bericht dat vertegenwoordigers van de bank op korte termijn naar
Amerika zullen vertrekken om daar te gaan onderhandelen over de boete.
Er is dus helemaal geen bedrag overeengekomen omdat de onderhandelingen daarover nog moeten
beginnen. Hetgeen betekent dat afgelopen vrijdag een bewuste media afleiding werd gecreëerd om te zorgen
dat men min of meer zonder bankrun het weekend kon halen.
Want, tot op dit moment heeft de Duitse bevolking nog zo’n 300 miljard euro op rekeningen bij de Deutsche
Bank. En laat nu het toeval willen dat vandaag een vrije dag is.
Dan komt er overheen nog een rampbericht voor de bank uit Italië op zaterdagmorgen.
Deutsche bank is dit weekend officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij de
Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena. Daarmee heeft het geplaagde financiële concern er weer een
nieuwe kopzorg bij.
Een rechter in Milaan heeft het verzoek van de Italiaanse justitie om een strafzaak in gang te zetten tegen
Deutsche Bank, een medewerker van het concern en vijf oud-bestuurders, toegewezen.
Ook enkele oud-bestuurders van de Japanse zakenbank Nomura en Monte dei Paschi zelf moeten voor de
rechter verschijnen. Bij Monte dei Paschi, de oudste bank ter wereld, zouden tussen 2008 en 2012 via
ingewikkelde financiële constructies forse verliezen zijn gemaskeerd.
En via de Monte dei Paschi komen we weer terug bij de moorden in de bankwereld, waar nu recent wéér een
voorval was. Moorden die tot nu toe nooit goed zijn onderzocht, maar waarvan in veel gevallen de sporen
leiden naar de Deutsche Bank.
Een deel uit een artikel uit juni dit jaar:
Toen in 2008 de Lehmann Brothers investeringsbank omviel, was dit het begin van een ongekende financiële
crisis.
Tot medio vorig jaar hebben wij een lijst bijgehouden van vreemde en verdachte sterfgevallen binnen de
financiële wereld.
Bij al die sterfgevallen waren er meestal twee mogelijkheden. Het was een “ongeluk” of het was een
“zelfmoord”. Nooit kwam het woord “moord” ter sprake, tot nu.
In juni vorig jaar schreven wij het volgende:
Auteur Jospeh Farrell is een heel andere mening toegedaan. Juist omdat de mensen die een vreemde en
onnatuurlijke dood sterven in de financiële wereld bekend staan als vriendelijke mensen zonder veel
problemen en volgens Farrell allemaal mensen die een soort hoge morele code zouden kunnen hebben.
Mensen die dan vanuit de functie die ze bekleden toegang hadden tot gegevens die hoe dan ook geheim
moeten blijven. Mensen die juist vanuit morele overwegingen waarschijnlijk besloten hadden dat ze het
vanwege hun geweten niet langer konden volhouden om te zwijgen over de dingen die ze wisten.
Terug naar de doden en de verbanden met de Deutsche Bank:
Waar het steeds meer op begint te lijken, is dat in ieder geval een groot aantal van de doden op onze lijst, zo
niet alle, het slachtoffer zijn geworden van moord, omdat ze waarschijnlijk dreigden hun mond open te doen.
Dan wordt er voor wat betreft Deutsche Bank als snel gezegd dat die moorden dan wel verband zullen houden
met het zogenaamde Libor schandaal (gerommel met rentetarieven) waar ook Deutsche Bank bij betrokken
was.
Een ander mogelijk scenario wat misschien nog wel waarschijnlijker is, is dat deze mensen op de hoogte
waren van de werkelijk zeer precaire situatie van de Deutsche Bank en dat wanneer zij hun mond hadden
opengedaan dit wellicht een vervroegde (want uiteindelijk moet het wel degelijk gebeuren) instorting van de
bank tot gevolg had kunnen hebben.
De New York Post heeft een soort eigen onderzoek gehouden naar de dood van drie van die bankiers en die
allemaal gelinkt aan elkaar én aan de Deutsche Bank.
We beginnen met de 51-jarige David Rossi. Hij was directeur communicatie bij de oudste bank ter wereld, de
Italiaanse Monte dei Paschi di Sienna. Deze bank stond in 2013 op omvallen dankzij zware verliezen die ze
hadden geleden met derivaten.
Op 6 maart 2013 viel David Rossi van de derde etage van het gebouw van Monte Paschi naar beneden en
stierf. Officieel zelfmoord, maar zonder enige twijfel een regelrechte moord.
Ten tijde van de moord op Rossi liep er een onderzoek naar Monte dei Paschi vanwege het faciliteren van
biljoenen euro’s aan riskante derivatentransacties van Deutsche Bank en Merril Lynch.
In de hiernavolgende video zie je Rossi vallen en terechtkomen op de grond (heftige beelden!), met zijn gezicht
richting gebouw. Dat is vreemd voor iemand de zelf springt en komt meer overeen met de houding die je zou
verwachten wanneer iemand wordt geduwd.
Door de val stierf Rossi niet onmiddellijk. Bijna 20 minuten lang lag de bankier op de keien en bewoog af en
toe een been of een arm.
Terwijl hij daar lag te sterven, zie je twee schimmige figuren verschijnen. Ze kijken naar de bankier en doen
niets om hulp te bieden. Kalm wandelen ze, na hem hem te hebben"geinspecteerd", weer weg.
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Ongeveer een uur later wordt het lichaam ontdekt door een collega van Rossi. Naar bleek waren zijn armen
gekneusd en had hij een hoofdwond die volgens de plaatselijke dokter wees op de mogelijkheid dat er een
worsteling had plaatsgevonden voordat hij viel.
De weduwe van Rossi Antonella Tognazi protesteerde hevig toen bekend werd dat men dit officieel zou af
doen als zelfmoord. Zij vertelde de pers dat haar echtgenoot “teveel wist”.
Daarnaast wees ze onder andere ook op de gevonden zelfmoordbrief waarin hij haar Toni noemt, iets dat hij
in zijn hele leven nog nooit had gedaan. https://youtu.be/jcqNf3c6y8g
In oktober 2014 werden twee bankiers van Monte dei Paschi veroordeeld voor het dwarsbomen van de
autoriteiten bij hun onderzoek door ze op een dwaalspoor te zetten voor wat betreft de transactie van de
aankoop van de Banca Atonveneta. Een transactie die zwaar was gefinancierd door de Deutsche Bank.
In januari van dit jaar zijn door de Italiaanse autoriteiten drie bankiers van de Deutsche Bank aangeklaagd
voor het samenspannen met de bankiers van Monte dei Paschi bij het vervalsen van de boekhouding, het
manipuleren van de markt en het dwarsbomen van justitie.
Vandaag zullen de markten beseffen dat ze zijn voorgelogen door het Franse persbureau APF en dat er
helemaal geen deal is.
Hoe zullen deze reageren en hoe zal de Duitse bevolking dinsdagmorgen wakker worden?
Is er dan nog een Deutsche of is nu het moment gekomen dat het echt de afgrond in duikt?
Zullen de mensen nog kunnen inloggen of zullen ze een Cyprus scenario meemaken en van het ene op het
andere moment niet meer bij hun rekening kunnen omdat de Deutsche tot nader order gesloten blijft?
Het zal voor veel Duitsers ongetwijfeld een onrustige nacht worden.
Een lezer stuurde ons het volgende bericht (dank!), met daarin een aantal interessante punten met betrekking
tot de Deutsche Bank:
De val van de DB is een vooropgezet plan. Ben ervan overtuigd. Georchestreerd net zoals Lehmann. Draghi
heeft beweert met droge ogen dat er teveel banken zijn in Europa. Duidelijk! Het is een moeilijk onderwerp
waarvan het merendeel van de mensen in Nederland de risico's zwaar onderschatten. Ben blij dat jullie meer
duidelijkheid geven. Ik wil toch graag een duit in het zakje doen.
Eerst raken ze de belangrijke stoel kwijt in de London GoldFix. April dit jaar heeft de DB toegegeven in een
Amerikaanse rechtzaak jaren lang de goud en zilvermarkt te hebben gemanipuleerd. Ze hebben zichzelf de
doodssteek gegeven door te zeggen dat men alle grootbanken zou verraden die het spel hebben
meegespeeld.
Maandag is DE dag en deze komt perfect uit! Het aandeel zal worden gedumpt. Als de belegger het niet doet
zal Goldman Sachs het wel doen in opdracht van....
3 Oktober een dag na einde Super Jubilee Shemitah 7x7. Toevallig is morgen ook nog een Bankholiday voor
Duitsland. Komt dat even mooi uit!
De info van vandaag over die rechtzaak wist men natuurlijk vrijdag ook al. Maar nee die bewaren we voor
Zaterdag. Dan kan niemand meer posities innemen op de beurs.
Vrijdag eerst de prijs opgedreven (vraag me af door wie) zodat de Amerikaanse (elite) belegger zijn aandelen
op vrijdag nog even kwijt konden tegen een redelijke prijs. Zie het maar als de sluiting van alle banken op
Cyprus, maar in London en Moskou laten we twee filialen nog even open zodat de "insiders" hun geld nog
even in veiligheid kunnen brengen.
Onze "vrienden van de Telegraaf" melden dit soort nieuws van de DB nooit als groot voorpagina nieuws op
het internet. Een rechtzaak die aangespannen wordt tegen een bank... Toen er voor Biljoenen fraude werd
bekend door de DB in het manipuleren van goud en zilver hoorden en zagen we niets. Volgens mij hebben ze
opdracht gekregen het grote publiek geestelijk voorbereiden voor wat komen gaat.
De ontwikkelingen passen perfect in het plan welke start vanaf 1 april 2012. (start nieuw Millenium conform
Babalonian Calendar System)
Dit is het plan voor 2018 van de Phoenix (zie 1988 Economist) Het jaar 2017 is voor de elite het jaar van de
dead and rebirth.
Nummer 17 is weer het nummer wat boven komt drijven. Osiris is gestorven op de 17e dag van de Gregorian
Kalander. Uit zijn dood komt iets nieuws. Nummer 5 (vijfde jaar na 2012) verwijst ook naar zilver.
Op de periodic table 5 is zilver nummer 11. 2017 zal dan ook het jaar voor zilver worden. Zoals jullie weten is
de ratio zilver goud veel te laag 70:1 tov de verhouding waarbij het gedolven wordt. 9:1
Ja we zullen zien. Best wel spannend.
En over zilver gesproken:
Deze link naar een zilverwinkel ontvingen wij van een andere lezer (dank!):
DEZE WEBSHOP IS GESLOTEN I.V.M. Nieuws dreiging Financieël systeem.
Weten ze daar misschien iets dat wij nog niet weten?
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11152:rekeninghouders-bij-deutsche-bankde-klos&catid=15:financieel&Itemid=28
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Kweek je eigen Kurkuma In een Pot
Door HealthUnity - Okt 4, 2016
Kurkuma is een van de gezondste, voedingsrijke kruiden
die u kunt eten. Leer hoe u uw eigen kurkuma thuis kunt
kweken. Kurkuma kan helpen kanker te voorkomen, het
verlicht artritis symptomen, het kan maagklachten
kalmeren, het kan helpen het hart gezond te houden, het
is een natuurlijke vetverbrander, het helpt de ziekte van
Alzheimer te voorkomen, het kan helpen cholesterol te
verlagen, en het kan helpen bij de behandeling van
depressie! Dit zijn slechts een paar van de vele
voordelen van dit verbazingwekkende kruid.
Kurkuma is een overblijvend kruid dat opnieuw opkomt
elk voorjaar. kurkuma organisch kweken in potten is niet moeilijk.
Hoewel kurkuma gedijt in tropische klimaten, kan het worden gekweekt in gematigde gebieden in de zomer.
U kunt altijd uw planten binnen halen wanneer de temperaturen beginnen te dalen.
Kurkuma kweken
Kurkuma kan worden gekweekt in tuin bedden of in containers. Zorg ervoor om ze te laten groeien in goed
doorlatende containers omdat het vasthouden van water tot wortelstokken rot zal leiden, waardoor de
opbrengst verminderd. Ik groeide 4 wortelstokken in een pot die ongeveer 30 inches lang en 12 duim diep
waren, en ze doen het goed.
Kurkuma kan groeien in USDA Zones 7 tot en met 10. De planten kunnen niet overleven in klimaten kouder
dan 18 graden Celsius. Kurkuma doet het goed in het voorjaar tot de zomer omdat de wortels goed ontkiemen
wanneer de bodem warm is.
Kurkuma gedijt goed in de directe of indirecte zon, maar het kan ook groeien in lichte schaduw. Zware schaduw
voor een langere tijd zal het rendement verminderen.
Kurkuma doet het het beste in goed gedraineerde leemachtige vruchtbare gronden. Meng koemest, compost,
rivierzand, en een aantal algemene organische meststoffen en je plant zal je dankbaar zijn.
Planten
Koop wat kurkuma wortels op de markt (zorg ervoor dat het biologische zijn). Kies kleine wortelstokken met
één of twee knoppen. Plant de wortelstokken ongeveer 17 tot 25 cm uit elkaar en begraaf ze in natte grond
ongeveer 5 tot 7 cm diep. Geef geen water tot er scheuten veschijnen. De wortels zullen ontkiemen in 3-6
weken, afhankelijk van de bodemtemperatuur. Kurkuma scheuten verschijnen in ongeveer 20 tot 45 dagen na
het planten. Groei verse planten om de 3 tot 4 jaar of laat een paar wortels binnen, tjdens het oogsten. Zodra
de planten groeien, houd ze goed bewaterd.
Breng uw kurkuma binnen zodra de temperatuur wordt onder de 18 graden komt. U kunt ook beginnen met
kurkuma in potten binnen en het buiten zetten wanneer de temperatuur begint te stijgen.
Bewatering
Kurkuma planten vereisen een consistente en voldoende aanvoer van water. Maar overwatering kan de groei
vertragen. Als u het kurkuma kweekt in een container of in een tuin bed, geef alleen water wanneer je voelt
dat de bodem licht droog aanvoelt. Hiermee wordt uitloging van nutriënten als gevolg van overwatering
voorkomen. Als uw kurkuma wordt geteeld in een zanderige bodem of als het groeit in een droge, lage
luchtvochtigheid omgeving, bewater vaak of nevel de bladeren.
Oogsten
Een goede indicatie dat de plant tot wasdom is gekomen is als de bladeren geel beginnen te kleuren en de
stengels beginnen te drogen. De plant rijpt meestal in 9 tot 10 maanden na het planten. Op dit moment kunnen
de kurkuma wortelstokken worden geoogst. Oogsten is eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is alles op
te graven de gehele plant met inbegrip van de wortels.
Opslag
Veeg verse kurkuma wortels schoon en wikkel ze in een papieren handdoek en leg ze in een zip-lock plastic
zak. Plaats ze vervolgens in de koelkast. Zo zullen ze vers blijven gedurende 3-4 weken. Snijd de benodigde
stuk af en bewaar in de koelkast. Voor langere opslag, snijd, wikkel, en invriezen voor maximaal 2 maanden.
U kunt ook de wortelstokken schillen en ze in een pot met wodka stoppen en in de koelkas bewaren. Op deze
wijze is de kurkuma voor minstens een jaar houdbaar.
Of u kunt kurkuma schillen en deze in honing plaatsen, ook voor minstens een jaar.
Links:
Zo laat je thuis onbeperkt je eigen kurkuma groeien
Vijf kruiden die je kunnen helpen te overleven bij een wereldwijde pandemie
Dit is wat gebeurt er met je lichaam als je een theelepel kurkuma eet elke dag!
http://www.healthunity.pw/kweek-je-eigen-kurkuma-in-een-pot/#.V_O10z-ujIo.facebook
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Opstap naar een wereldmunt?
Geplaatst door Ad Broere - 2 oktober 2016
In de door geruchten over een grote beurzen en
bankencrash geteisterde wereld, is iets vrijwel
onopgemerkt gebleven. Vaak blijkt achteraf dat juist
deze gebeurtenissen veel belangrijker zijn geweest dan
waar het grote gekrakeel over ging.
Al sinds 1969 bestaat de SDR. SDR staat voor special
drawing rights. Het is geen officiële valuta, net zomin als
de Ecu, de voorloper van de euro dat was. De SDR was
tot 1 oktober 2016 een claim op een ‘mandje’ van valuta,
bestaande uit de dollar, de euro, het pond sterling en de
yen. De ‘bedoeling’ van de SDR was om een complementaire rol te spelen als wereldreservemunt. De dollar
is sinds de Bretton Woods conferentie in 1944 tot op heden de wereldreservemunt. Deze positie heeft de VS
geen windeieren gelegd en het land heeft er alles aan gedaan om de centrale rol van de dollar te handhaven.
Vooral daardoor is het tot dusver niet gelukt om de SDR een rol van betekenis te laten spelen.
Na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd de rol van de dollar en de VS door met name China op
de korrel genomen. China manifesteerde zich in 2009 als voorstander van een nieuwe wereldreservemunt die
niet meer gekoppeld was aan één economie (Ending the Global Casino, Ad Broere pp. 92-94). Het lijkt erop
dat er op 1 oktober 2016 – in alle stilte- een belangrijke stap in de richting van de vervulling van de wens van
de Chinezen is gedaan. De Chinese yuan is opgenomen in het SDR-mandje, samen met dollar, yen, pond
sterling en euro. De verhoudingen in dit mandje zijn: dollar 41,7%, euro 30,9%, yuan 10,9%, yen 8,3% en pond
sterling 8,1%. De yuan komt binnen op drie met stip. Het belang hiervan kan nauwelijks worden overschat.
China is bezig met een herschikking van de verhoudingen in de wereld. De conculega VS moet de opkomende
reus naast zich dulden. De VS was nauwelijks bereid om daarvoor in de verhoudingen binnen het mandje in
te leveren. Voor de toetreding van de yuan was het aandeel van de dollar in het mandje 41,9% en erna is het
41,7%. Vooral de euro, de yen en het pond sterling hebben moeten inleveren.
Belangrijker nog dan deze herschikking is het antwoord op de vraag of de SDR nu ook echt de nieuwe
wereldmunt gaat worden, in circulatie gebracht door IMF en Wereldbank en gecreëerd door ‘dark horse’ de
BIS Bank. Als het aan China ligt wel en misschien wel eerder dan door velen wordt gedacht. Als er een nieuwe
crash zou komen – niet ondenkbaar – dan zou dat de genadeklap kunnen betekenen voor de dollar als
wereldreservemunt. Verder zouden de verhoudingen binnen het mandje door een nieuwe crisis -niet
ondenkbaar- heel drastisch kunnen verschuiven ten gunste van China. China heeft dan bereikt wat het land –
niet ondenkbaar- al langer voor ogen heeft en dat is een nieuwe wereldmunt, die de weerspiegeling wordt van
de grote wereldeconomieën in hun werkelijke verhoudingen naar sterkte.
Zo ontstaat er misschien wel veel sneller dan verwacht een nieuwe wereldorde. ‘Voor het oog’ misschien
anders dan door velen werd gedacht en met China als bankier van de wereld. De macht achter de macht op
het wereldtoneel maakt het mijns inziens echter weinig uit wie de uitvoerende pionnen zijn, zolang ze geschikt
zijn om hun taak uit te voeren. Hoogstwaarschijnlijk worden Wall Street en de City van Londen in de nieuwe
wereldorde stevig aan banden gelegd, waardoor een grote destabiliserende en inkomens – en
vermogensongelijkheid veroorzakende factor in het financiële stelsel wordt weggenomen. Dat is goed voor
heel veel mensen over de hele wereld. Het blijft echter een hiërarchie en een die weleens heel erg strikt zou
kunnen zijn. Bovendien blijft de wereld worden geregeerd door het geld. Ook de individuele vrijheid komt dan
in het geding. Wordt de wereld er een betere plek door om op te leven? We gaan het meemaken, misschien
sneller dan ons lief is en wellicht denken dan velen terug aan de tijd dat de kansen er nog waren om zelf
initiatieven te nemen en door samenwerking ons los te maken van de hiërarchie.
© Ad Broere
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/opstap-naar-een-wereldmunt/

Gezond realisme...
Geplaatst op 3 oktober 2016door E.J. Bron
“De enige onderhandelingen die ik wil voeren met moslims zijn de volgende:
Je kunt je koran houden, je “respect” voor vrouwen en je “vrede” voor jezelf.
Breng het niet hier naartoe en verwacht niet van mij dat ik mijn clitoris, mijn
vrijheid en mijn leven voor een boerka opgeef. Ik ben een Amerikaanse vrouw,
geen slachtoffer voor jullie krankzinnige doodscultus...”
https://ejbron.wordpress.com/
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‘Regering Obama dichtbij besluit over oorlog tegen Rusland in Syrië’
Amerikanen zouden nog voor Obama’s aftreden Syrië willen aanvallen en Assad willen uitschakelen –
Brandbrief van veteranen-inlichtingenofficials aan Obama: Militaire actie in Syrië zal gewapend conflict met
Rusland veroorzaken, met ‘catastrofale gevolgen’ –Officiële Russische TV-zender waarschuwt voor
aanstaande kernoorlog
Gisteren berichtten we over de massale landelijke oefening
deze week in Rusland op een grote crisis, waaronder een
nucleaire ramp / oorlog. Ook haalden we de hoogste baas van
de Amerikaanse strijdkrachten aan, stafchef generaal Joseph
Dunford, die vorige week het Congres waarschuwde dat een
no-flyzone boven Syrië tot de Derde Wereldoorlog met
Rusland zal leiden. Desondanks lijkt de regering Obama onder
grote druk van het Pentagon en diverse ‘haviken’ in het
Congres, zoals de senatoren McCain en Graham, dichtbij een
besluit om het Syrische leger te gaan bombarderen. Gezien de
geluiden die deze week uit het Kremlin kwamen, betekent dit
dat de VS en Rusland in oorlog met elkaar zullen raken.
Syrië nog vóór 2017 met kruisraketten bestookt?
Generaal Dunford werd tijdens de hoorzitting met het Senaatscomité voor Gewapende Diensten hevig onder
druk gezet om zijn uitspraak dat hij niet verantwoordelijk wil zijn voor een oorlog met Rusland, af te zwakken
of terug te nemen. Uit de reacties van hardliners in de Senaat blijkt dat men serieus overweegt om er nog vóór
Obama’s aftreden in januari 2017 voor te zorgen dat de Syrische president Assad met militaire middelen is
uitgeschakeld.
De CIA, die de islamitische terreurgroepen in Syrië bewapend en ondersteund, en delen van het Pentagon
zouden inmiddels grote druk op president Obama uitoefenen om Syrische vliegvelden met kruisraketten te
bestoken. Die zouden moeten worden afgevuurd vanaf marineschepen van de Westerse-Turkse-Arabische
coalitie. Verder ligt ook het al vaker geopperde plan om de moslimrebellen met zware wapens uit te rusten
nog steeds op tafel.
‘Kinetische aanval’
Om de VN Veiligheidsraad te omzeilen, zou de aanval op Syrië niet worden aangekondigd en zoveel mogelijk
geheim moeten worden gehouden. Daarmee geven de hardliners impliciet toe dat een oorlog tegen Syrië
tegen het volkerenrecht ingaat. Sowieso is de inmenging van de coalitie de laatste jaren in strijd met dat recht,
omdat deze tegen de wil van de legitieme Syrische regering ingaat. Alleen de Russen opereren op uitnodiging
van Damascus in Syrië, en voldoen daarmee al enige aan het volkerenrecht.
Deze ‘kinetische operatie’ zou inmiddels op brede steun in Washington kunnen rekenen. Het plan zou al
dermate dicht bij uitvoering zijn, dat de belangrijkste NAVO partners in Europa deze week op de hoogte zullen
worden gesteld.
Kerry vs. McCain
Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry dringt er volgens de Washington Post echter op aan om de
onderhandelingen met de Russen in Genève nog niet af te breken, en met de Russische president Putin in
gesprek te blijven. Hij krijg daarin steun van Midden Oosten adviseur Rob Malley en ISIS-specialist Brett
McGurk, die net als stafchef generaal Dunford tegen een militaire escalatie zijn.
De Amerikanen zouden echter snel willen optreden, omdat men bang is dat Aleppo ‘valt’ (= bevrijd wordt van
de door het Westen gesteunde radicale islamisten), en de onderhandelingspositie tegenover de Russen dan
een stuk zwakker zal zijn. Men vreest nu voor het lot van John McCains ‘assets’, zoals hij de rebellen noemt.
Media liegen over Amerikaanse provocaties
In onze media wordt nog steeds gebagatelliseerd dat de met Rusland Syrië afgesproken wapenstilstand
eenzijdig door de VS werd gebroken met een bombardement op het Syrische leger. Niemand gelooft dat dit
inderdaad ‘een vergissing’ was, maar een rechtstreekse provocatie aan het adres van de Russen. Verder
worden we nog altijd voorgelogen dat Rusland een humanitair hulpkonvooi zou hebben gebombardeerd, terwijl
onafhankelijke analisten op grond van de videobeelden zeker menen te weten dat het om een raket van een
Amerikaanse drone ging.
De doorgaans zeer bezonnen en diplomatieke Russische minister van BuZa Sergey Lavrov verklaarde
tegenover de BBC dat het gezien het gedrag van de VS wel duidelijk is dat de Amerikanen weigeren tegen de
islamitische terreurorganisatie Al-Nusra, verbonden aan Al-Qaeda, te vechten. Lavrov zei de sterke indruk te
hebben dat de regering Obama Al-Nusra pertinent uit de wind wil houden, omdat ze nodig zouden zijn voor
‘plan B, of als de tijd is gekomen om het regime ten val te brengen’. (1)
Brandbrief voormalige hoge inlichtingenofficials aan Obama
President Obama kreeg tevens een brandbrief van enkele (voormalige) hoge inlichtingenofficials, waaronder
William Binney, voormalig Technisch Directeur van de NSA. Daarin waarschuwen ze de president dat ‘de
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gevolgen van het beperken van uw adviseurskring tot een klein, relatief onervaren clubje met een dubieuze
reputatie op het gebied van wijsheid, desastreus kunnen zijn.’
Ze wijzen Obama op het feit dat de Russen –in hun ogen terecht- hebben gewaarschuwd voor ‘verschrikkelijke
gevolgen voor de hele regio’ en zelfs ‘een totale oorlog’ als Amerika besluit om Syrië aan te vallen.
De inlichtingenexperts wijzen erop dat de Russen hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt na het Amerikaanse
bombardement op het Syrische leger. ‘Dit was geen ‘fout’, maar een bewuste poging om het gedeeltelijke
staakt-het-vuren aan gort te schieten.’ Ook benadrukken ze dat de Russen nog steeds willen blijven praten en
onderhandelen, en de eerder gemaakte afspraken over Syrië willen honoreren.
De brievenschrijvers dringen erop aan dat Obama de hardliners in het Congres en de media, die oproepen tot
militair ingrijpen, negeert. ‘De beste kans is het weer oppakken van de directe dialoog met president Putin...
Wij bevelen u krachtig aan om Putin uit te nodigen, en te proberen om de boel op een rijtje te zetten, en te
voorkomen dat het Syrische volk het nog slechter krijgt.’
Officiële Russische zender waarschuwt voor aanstaande kernoorlog
Zvezda, de officiële landelijke Russische TV-zender van het ministerie van Defensie, waarschuwde vorige
week de bevolking al dat ‘schizofrenen in Amerika hun kernwapens voor Moskou op scherp stellen’. Afgelopen
vrijdag verklaarde overheidsofficials dat er in Moskou inmiddels voldoende schuilkelders zijn gebouwd voor
12 miljoen mensen – de hele bevolking van de hoofdstad.
Zowel Rusland als de NAVO houden meer dan 1500 strategische kernkoppen op scherp, die op ieder moment
kunnen worden ingezet. Daarnaast hebben beide machtsblokken nog duizenden kernbommen op voorraad.
President Putin zei ooit dat hij in zijn jeugd heeft geleerd dat als je merkt dat een confrontatie met een
tegenstander niet meer te vermijden valt, je het beste als eerste kunt toeslaan. Laten we hopen dat het Westen,
met de Amerikanen voorop, tijdig bij zinnen komt, voordat dit fatale moment bij de –overigens buitengewoon
geduldige- Putin bereikt is.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) Metro via Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Regering-Obama-dichtbij-besluit-over-oorlog-tegen-Rusland-in-Syri

“Voorspellingen NASA over dodelijke asteroïde sluiten aan op Bijbelse profetie”
in: Universum Robin de Boer 5 oktober 2016
NASA zegt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de aarde
wordt getroffen door een dodelijke asteroïde. Een dergelijke
catastrofe wordt al voorspeld in de Bijbel, schrijft CBN News.
Openbaring 8:8 leest als volgt: “En de tweede engel heeft
gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur
brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is
bloed geworden.” Wetenschappers stellen dat een grote asteroïde zware aardbevingen en enorme
vloedgolven zal veroorzaken, waarbij miljoenen om het leven zullen komen.
In Openbaring wordt verder gesteld dat de zon drie dagen lang niet te zien zal zijn. Bijbelonderzoekers zeggen
dat bij een asteroïde-inslag genoeg stof zal vrijkomen om de zon aan het zicht te onttrekken.
100 ton
NASA investeert miljoenen om asteroïden die in de buurt van onze planeet komen te volgen. Volgens het
ruimteagentschap wordt de aarde iedere dag gebombardeerd met 100 ton aan meteorieten. Elke miljoen jaar
komt er een ruimterots voorbij die groot genoeg is om een dodelijke asteroïde te kunnen zijn.
In het boek ‘The End of the Age’ gaat Pat Robertson dieper in op de vervulling van de Bijbelse profetie over
het einde van de wereld na een wereldwijde catastrofe. Nog nooit was er zoveel interesse in de eindtijd.
Onbekend
Robertson verwacht echter niet dat razende oceanen ervoor zullen zorgen dat het donker wordt op aarde, dat
de zon en de maan worden afgedekt en dat mensen in paniek afwachten wat er te gebeuren staat. “Dat zal
niet gebeuren,” zei hij.
Geregeld scheren er asteroïden rakelings langs de aarde. Dat het zomaar kan gebeuren bleek in 2013, toen
een meteoriet met de kracht van een kleine atoombom boven de Russische stad Tsjeljabinsk explodeerde.
Veel gebouwen werden verwoest en 1000 mensen raakten gewond. Na drie jaar is de oorsprong van de
meteoriet nog altijd onbekend.
[CBN]
http://www.ninefornews.nl/voorspellingen-nasa-over-dodelijke-asteroide-sluiten-aan-op-bijbelse-profetie/
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Jihadisten richten zich op Spanje
"De daden van jullie voorvaders zijn de reden voor onze daden vandaag."
door Soeren Kern - 5 Oktober 2016 - Oorspronkelijk Engels Item: Jihadists Target Spain
 In het document van de Islamitische Staat, staat dat sinds de
oprichting van de Spaanse inquisitie in 1478, Spanje "er alles
aan heeft gedaan de Koran te vernietigen." Er stond in dat
Spanje moslims heeft gemarteld, dit was inclusief levend
verbranden. Om deze reden is Spanje, volgens de Islamitische
Staat, "een criminele staat die onze grond steelt." Het document
roept jihadisten op om "vlieg- en treinroutes te onderzoeken
voor aanslagen." Tevens roept het volgelingen op om "drinken
en water te vergiftigen" met insecticiden.
 "We zullen elke 'onschuldige' Spaanse ongelovige die we in moslimlanden vinden vermoorden, en... of we
nou Europees zijn van afkomst of niet, we zullen jullie vermoorden in jullie steden en dorpen, zoals ons
plan zegt." – document van de Islamitische Staat, 30 mei 2016.
 "We zullen al-Andalus heroveren, naar Allahs wil. Oh geliefde Andalus! Je dacht dat we je vergeten waren.
Ik zweer het op Allah; we zijn je nooit vergeten. Geen moslim kan Córdoba, Toledo of Xàtiva vergeten. Er
zijn vele trouwe en eerlijke moslims die zweren dat ze terug zullen keren naar al-Andalus." – video van de
Islamitische staat, 31 januari 2016.
 "Spanje is het land van onze voorvaders en we gaan het terugveroveren met de kracht van Allah." – video
van de Islamitische Staat, 7 januari 2016.
Islamitische militanten bereiden een propagandaoorlog voor tegen Spanje. In de afgelopen maanden, hebben
de Islamitische Staat en andere jihadistische groepen een groot aantal video's en documenten geproduceerd
waarin ze moslims oproepen om al-Andalus te heroveren.
Al-Andalus is de Arabische naam voor de gebieden in Spanje, Portugal en Frankrijk die van 711 tot 1492 in
de handen waren van islamitische veroveraars (ook wel bekend als de Moren). Veel moslims geloven dat deze
gebieden die de moslims kwijt zijn geraakt tijdens de Reconquista nog steeds gelden als islamitisch gebied.
Zij beweren dat de islamitische wet hen het recht geeft om de islamitische regelgeving daar weer in te voeren.
Een recent document van de Islamitische Staat bevat een lijst met klachten over Spanje omtrent de fouten die
ze hebben begaan jegens moslims sinds de Slag bij Las Navas de Tolosa op 6 juli 1212, toen de christelijke
troepen van Koning Alfons VIII van Castilië het Kalifaat van de Almohaden versloegen in het zuiden van het
Iberisch Schiereiland. Meer dan 100,000 moslims zijn vermoord in de strijd, wat een grote overwinning
betekende voor de Reconquista van de Katholieke Koningen van Spanje.
In het document staat dat sinds de oprichting van de Spaanse inquisitie in 1478, Spanje "er alles aan heeft
gedaan de Koran te vernietigen." Er stond in dat Spanje moslims heeft gemarteld, dit was inclusief levend
verbranden. Om deze reden is Spanje, volgens de Islamitische Staat, "een criminele staat die onze grond
steelt." Het document roept jihadisten op om "vlieg- en treinroutes te onderzoeken voor aanslagen." Tevens
roept het volgelingen op om "drinken en water te vergiftigen" met insecticiden.
Het document concludeert: "De daden van jullie voorvaders zijn de reden voor onze daden vandaag."
Op 15 juli 2016, lanceerde de Islamitische Staat zijn eerste propagandavideo met Spaanse ondertiteling. De
hoge kwaliteit van de Spaanse vertaling, syntactisch en qua spelling, heeft ertoe geleid dat een aantal
specialisten hebben kunnen concluderen dat de moedertaal van de vertaler Spaans is en dat de ondertiteling
wellicht geproduceerd zou kunnen zijn binnen Spanje.
Op 3 juni lanceerde de Islamitische Staat een video – "Maand van de Ramadan, Maand van Verovering" –
waarin al-Andalus vier keer wordt genoemd. Spanje is het enige niet-moslimland dat genoemd wordt in de
video.
Op 30 mei, bracht de Islamitische Staat een document naar buiten van twee pagina's in het Spaans, waarin
bedreigingen stonden die direct gericht waren naar Spanje. In het document staat:
"We zullen elke 'onschuldige' Spaanse ongelovige die we in moslimlanden vinden vermoorden, en zo niet, dan
komen we bij jullie land aan. Onze religie en ons geloof leeft voort bij jullie, en ondanks dat jullie onze namen
niet weten noch hoe we eruitzien, en ook niet weten of we nou Europees zijn van afkomst of niet, we zullen
jullie vermoorden in jullie steden en dorpen, zoals ons plan zegt, op dezelfde manier als hoe jullie onze families
aan het vermoorden zijn."
Op 31 januari, lanceerde de Islamitische Staat een video waarin een van hun Spaanse jihadisten Spanje
waarschuwde dat het land een "enorme prijs zal betalen" voor het wegjagen van moslims uit al-Andalus. De
acht minuten durende video bevatte het volgende:
"Ik zweer het op Allah, jullie zullen een enorme prijs betalen en jullie dood zal heel pijnlijk worden. We zullen
al-Andalus heroveren, naar Allahs wil. Oh geliefde Andalus! Je dacht dat we je vergeten waren. Ik zweer het
op Allah; we zijn je nooit vergeten. Geen moslim kan Córdoba, Toledo of Xàtiva vergeten. Er zijn vele trouwe
en eerlijke moslims die zweren dat ze terug zullen keren naar al-Andalus."
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Een bewapende, gemaskerde jihadist van de Islamitische Staat verschijnt in een propagandavideo, waarin hij
Spanje waarschuwt dat ze "een enorme prijs" zal betalen voor het wegjagen van moslims uit al-Andalus
honderden jaren geleden. Op de Spaanse ondertiteling op de foto staat: "Oh geliefde Andalus! Je dacht dat
we je vergeten waren. Ik zweet het op Allah; we zijn je nooit vergeten. Geen moslim kan Córdoba, Toledo of
Xàtiva vergeten."
Op 7 januari, lanceerde Al-Qaida een video in het Islamitische Maghreb, dit is een strijdende Islamitische Staat
voor het heerschap van Noord-Afrika. In de video riepen ze jihadisten op om aanslagen te plegen in Madrid,
en met deze strategie de moslims te helpen om hun Spaanse Noord-Afrikaanse exclaves, Ceuta en Melilla, te
heroveren.
Een andere video van de Islamitische Staat zwoor dat ze al-Andalus zullen bevrijden van niet-moslims. Een
Spaanssprekende Jihadist met een sterk Noord-Afrikaans accent zei:
"Ik zeg dit voor de hele wereld als een waarschuwing: We leven onder de islamitische vlag, het islamitische
Kalifaat. We zullen ervoor sterven tot we de bezette landen hebben bevrijd, van Jakarta tot Andalusië. En ik
verklaar: Spanje is het land van onze voorvaders en we gaan het terugveroveren met de kracht van Allah."
Ondertussen zijn er volgens de Spaanse Minister van Binnenlandse Zaken 33 jihadisten gearresteerd in
Spanje tijdens 17 verschillende rellen in de eerste negen maanden van 2016.
Onlangs zijn er 2 Spaanse staatsburgers met een Marokkaanse achtergrond – Karim El Idrissi Soussi, 27, en
een tweede man die geïdentificeerd werd als de 18-jarige O.S.S.A –gearresteerd in Madrid als verdachten
van jihadistisch terreur. Een van de gearresteerden is een 27-jarige ICT-student, die jihadistische
propagandavideo's aan het kijken was in de les en gedreigd heeft zijn medestudenten uit te moorden.
Volgens de Minister van Binnenlandse Zaken heeft Soussi geprobeerd zich aan te sluiten bij de Islamitische
Staat, maar werd hij opgepakt door de Turkse autoriteiten toen hij probeerde de grens over te steken naar
Syrië. Hij werd gedeporteerd en is pasgeleden teruggekeerd naar Spanje.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat Soussi's interesse in radicale islam duidelijk werd in november
2015, toen het technische trainingscentrum waar hij ICT studeerde, een minuut stilte hield uit respect voor de
slachtoffers van de jihadistische aanslagen in Parijs. Volgens zijn docenten en medestudenten, schreeuwde
Soussi slogans die de aanslagen – waarbij 130 mensen zijn omgekomen, inclusief de 89 in het Bataclantheater
– steunden.
Op andere momenten, rechtvaardigde Soussi publiekelijk jihadistische aanslagen van de Islamitische Staat,
waarvan hij zei dat het de ideale regeringsvorm is voor alle moslims. Volgens het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, bezocht Soussi bijna dagelijks een openbare bibliotheek om verbinding te maken met het internet en
daarop te surfen op jihadistische websites. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij nepprofielen aangemaakt en
plaatste hij daarmee jihadistisch materiaal op social-media-sites. Soussi had tevens kritiek op zogenaamde
gematigde moslims, en uitte zijn hoop dat Spanje op een dag een islamitische emiraat zal worden.
Waarschijnlijk bekeek Soussi propagandavideo's van de Islamitische Staat tijdens zijn ICT-lessen, en heeft hij
herhaaldelijk gedreigd om wapens naar school te brengen en zijn klasgenoten te vermoorden.
De andere jihadist, O.S.A.A., werd gearresteerd wegens het 'ophemelen van jihadistisch terreur' en
'zelfindoctrinatie voor terroristische doeleinden.' Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigerde meer details
naar buiten te brengen.
Een totaalaantal van 636 jihadisten is opgepakt in het land sinds de treinaanslagen in Madrid in 2004, waarbij
bijna 200 mensen zijn vermoord en meer dan 2,000 gewond zijn geraakt.
Een recent onderzoek van het in Madrid gevestigde Elcano Instituut, wees uit dat van de 150 gearresteerde
jihadisten in Spanje van het afgelopen vier jaar, 124 (81.6%) gelinkt zijn aan de Islamitische Staat en 26
(18.4%) zijn gelinkt aan al-Qaeda.
Van degenen die gelinkt zijn aan de Islamitische Staat, is 45.3% Spaans staatsburger, 41.1% is Marokkaans
en 13.6% heeft een andere nationaliteit. Gezien de geboortes, is 45.6% geboren in Marokko en 39.1% is
geboren in Spanje. Slechts 15.3% is geboren in andere landen.
Gezien de immigratie, 51.7% zijn immigranten van de eerste generatie, 42.2% zijn immigranten van de
tweede- of derde generatie, en 6.1% had geen immigratie-verleden, wat impliceert dat het Spanjaarden zijn
die zich bekeerd hebben tot de islam.
In termen van verblijf, 29.8% werd gearresteerd in Barcelona, 22.1% in de Noord-Afrikaanse Spaanse exclave
van Ceuta, en 15.3% in Madrid. De anderen werden gearresteerd in tientallen andere locaties door het hele
land heen.
De Islamitische Staat heeft te maken gehad met tegenslagen op het slagveld in het Midden-Oosten, maar de
jihadistische
terreurdreigingen
blijven
onverminderd.
Spaanse
terrorisme-analist,
Florentino
Portero's woorden hierover waren: "De Islamitische Staat beantwoordt militaire nederlagen met nog meer
terreur."
Soeren Kern is een Senior Fellow bij het in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is tevens Senior
Fellow bij Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische
Studiegroep. Volg hem op Facebook en op Twitter.
https://nl.gatestoneinstitute.org/9067/jihadisten-spanje
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Stille Oceaan compleet vergiftigd door Fukushima (Update)
Woensdag, 05 oktober 2016
Nog steeds is de wereld niet doordrongen van het feit dat de
grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis langzaam maar zeker
het leven op aarde vernietigt.
Zullen wij pas wakker worden als ook de Nederlandse vissersboten de
haven binnenkomen zonder dat ze één enkele vis hebben gevangen?
Update: 5 oktober 2016
De kaart van NOAA zoals die in het originele artikel wordt bijgevoegd
is een kaart die wereldwijd door veel websites wordt gebruikt om de
verspreiding van het radioactieve water in de Stille Oceaan te laten
zien, zo ook bij het bronartikel van het originele artikel hieronder.
Echter, van een lezer ontvingen wij het bericht (dank!) dat die kaart
helemaal niet de verspreiding van radioactief water door de Stille Oceaan laat zien, maar dat het een kaart in
van NOAA uit maart 2011 die de mogelijke tsunami's uitbeeldt na de aardbeving.
Niet dat het gek veel verschil maakt, want het vergiftigde radioactieve water volgt min of meer hetzelfde patroon
zoals de te zien is in de volgende animatie video over de verspreiding van radioactief materiaal over een
periode van tien jaar. https://youtu.be/3l8TT1dv-PM
De bijgevoegde afbeelding in het originele artikel is niet goed
uiteraard, maar wat het wel laat zien, gebaseerd op gegevens van
NOAA, is hoe het vergiftigde water uit Fukushima zich aan het
verspreiden is en nog zal in de loop van de tijd.
Origineel artikel: 4 oktober 2016
De mainstream-media heeft haar taak, het verdedigen van de
belangen van machtige aandeelhouders van grote bedrijven, weer
eens heel goed uitgevoerd. De doorsnee inwoner van Nederland en
België heeft misschien weleens van Fukushima gehoord, maar dat is
al weer zolang geleden en er zijn belangrijkere dingen zoals Sinterklaas in de Jumbo.
Daarom is het grootste deel van de wereld zich er niet van bewust dat nu de complete Stille Oceaan al is
vergiftigd door het radioactieve materiaal uit de Fukushima kerncentrale.
Kijk naar het volgende plaatje van NOAA en huiver.
De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is in de Verenigde Staten de instantie die zich
bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Het is een agentschap van de federale overheid.
Het is inmiddels meer dan vijf jaar geleden dat de ramp plaatsvond en nog steeds wordt er iedere dag meer
dan 300 ton radioactief water in de oceaan gedumpt of gelekt.
Na de meltdown van maar liefst drie nucleaire reactoren hebben we de grootste stroom radioactief materiaal
ooit in de open zee gehad. Drie maandenlang lekte dit materiaal ongehinderd de zee in. Radioactief materiaal
dat volgens sommige experts vele malen heftiger was dan wat er vrijkwam bij Chernobyl. Zoals gewoonlijk
bleek later dat de officieel opgegeven hoeveelheden vrijgekomen radioactief materiaal niet te kloppen en was
de werkelijke hoeveelheid veel groter.
Op de volgende foto zie je radioactief materiaal, afkomstig van Fukushima, de Amerikaanse kust naderen.
Die drie maanden ongecontroleerde stroom radioactief afval en ander materiaal was al erg genoeg, maar dat
was nog lang niet het einde. Want, daarna is Fukushima tot op de dag van vandaag radioactief materiaal
blijven lekken in de oceaan. En het zal dat blijven doen omdat de bron van de lekkage niet kan worden
aangepakt vanwege de extreem hoge temperaturen. Mensen kunnen dat niet, maar ook robots niet,
omdat deze ter plekke smelten. Het zou dan eigenlijk voor niemand als een verrassing moeten komen dat de
complete Stille Oceaan nu is vergiftigd.
Iets dat zich steeds verder ontwikkelt als de grootste milieuramp ooit in de geschiedenis van de mensheid
wordt volledig uit het nieuws gehouden. Het zal dan ook geen toeval zijn dat de operator van Fukushima, het
inmiddels beruchte bedrijf TEPCO, een (onderdeel/partner) is van General Electric, ook bekend als GE. Deze
laatste is een van de grootste bedrijven ter wereld en heeft enorme macht en invloed over talloze
nieuwsorganisaties en uiteraard ook politici.
En daarmee heb je de verklaring waarom de mainstream-media iets meer dan een jaar na de ramp braaf
berichten dat het weer volkomen veilig is om te zwemmen bij Fukushima.
Inmiddels hebben 1.400 Japanners General Electric aangeklaagd voor hun rol bij de ramp. Het was namelijk
al jaren bekend dat de GE-reactoren zoals die bij Fukushima werden gebruikt niet deugden en vervangen
hadden moeten worden. Dat kost geld, dus deed GE niets.
Probleem met dit soort enorme milieurampen is dat we het niet kunnen zien. De oceaan ziet er van buitenaf
uit zoals altijd. Alleen zijn het de vissers die vaak als eerste merken dat er iets niet deugt.
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Zo ontdekten vissers uit Canada dat vissen bloedden bij hun kieuwen, bek en oogballen. Deze “vreemde
ziekte” is door de overheid volledig genegeerd en heeft er intussen voor gezorgd dat een fiks deel van de
zeebewoners inmiddels zijn verdwenen.
Onafhankelijke wetenschappers hebben aan de kust van Canada een toename gemeten van 300 procent in
de straling. Volgens hen neemt de hoeveelheid straling in de oceaan ieder jaar toe.
Het is inmiddels een bekend feit dat landen zoals Amerika, Canada en Japan er alles aan doen om te zorgen
dat de bevolking volkomen onwetend blijft over de werkelijke situatie omdat ze niet willen dat “de bevolking in
paniek raakt”.
Zelfs de BBC bericht over het feit dat Canadese wetenschappers door de overheid onder druk worden gezet
om bepaalde zaken niet te publiceren.
Volgens wetenschappers is de Stille Oceaan al radioactief en is
het op dit moment al meer dan vijf tot tien keer meer radioactief
dan in de tijd dat de Amerikaanse overheid diverse
atoombommen in het water tot ontploffing bracht tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog.
Wanneer de wereld de ramp bij Fukushima blijft negeren zoals
nu het geval, dan kunnen wij ons als mensheid voorbereiden op
een aantal heel onplezierige verassingen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11164:stille-oceaan-compleet-vergiftigddoor-fukushima-update&catid=37:wereld&Itemid=50

Amerikaanse generaal dreigt Rusland met totale vernietiging
Stafchef leger VS: ‘Volgende conflict zal dodelijker zijn dan ooit, met gevechten in dichtbevolkte gebieden’ Russische S-300 luchtafweerraketten naar Syrië om Amerikaanse aanval af te slaan
Keiharde taal aan het adres van Rusland, afkomstig van
generaal Mark Milley. De stafchef van het leger gaf tevens
duidelijk aan dat ook Europa het strijdtoneel van deze
volgende wereldoorlog zal worden.
In een dreigement dat overduidelijk tegen Rusland was
gericht heeft de Amerikaanse generaal Mark Milley,
stafchef van het leger*, gedreigd met de ‘totale
vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan,
waarbij Rusland, China, Iran en Noord-Korea bij name
werden genoemd. ‘Vergis jullie niet: Wij zullen jullie
stoppen en jullie harder raken dan ooit tevoren.’
Volgens Milley hebben Rusland, China, Iran en Noord-Korea geleerd van de jarenlange ervaringen van
Amerika met de ‘war on terror’. ‘Ze zijn bij ons in de leer geweest,’ zei de generaal. ‘Ze hebben onze doctrine,
onze tactiek, onze uitrusting, onze organisatie, onze training en ons leiderschap bestudeerd. Daarna hebben
ze hun eigen doctrines bijgesteld, en moderniseren nu in snel tempo hun strijdkrachten om onze sterke punten
te vermijden, in de hoop dat ze ons op zeker moment in de toekomst kunnen verslaan.’
Derde Wereldoorlog zal ook in Europa worden uitgevochten
De stafchef waarschuwde dat het volgende grote conflict ‘zeer dodelijk zal zijn, erger dan het leger ooit heeft
meegemaakt, althans niet sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Hij voegde daaraan toe dat deze nieuwe
(wereld)oorlog ook ‘in zeer dichtbevolkte gebieden’ uitgevochten zal worden.
‘Vergeet niet dat wij nu de capaciteit hebben en zullen behouden om razendsnel toe te slaan. Wij zullen iedere
vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Milley maakte tevens duidelijk wat het toekomstige strijdtoneel
van de Derde Wereldoorlog zal zijn door een Russische official te citeren: ‘Rusland kan nu een conventionele
oorlog in Europa voeren, en winnen.’
Gaat het Obama, zoals we al na zijn verkiezing in 2008 ‘voorspelden’, dan toch lukken om nog tijdens zijn
ambtsperiode de Derde Wereldoorlog tegen Rusland (en mogelijk ook China) te ontketenen, en daarbij Europa
aan totale vernietiging over te geven? Of laat hij deze even verraderlijke als afschuwelijke taak over aan zijn
gedoodverfde opvolger Hillary Clinton.
Russische afweerraketten naar Syrië
Om een Amerikaanse aanval te kunnen afslaan heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd
dat er een extra batterij S-300 raketten naar Syrië is gestuurd. Er staan reeds S-300 en ook S-400
afweersystemen in Syrië opgesteld. (2)
* De in eerder genoemde artikelen generaal Joseph Dunford is de leider van de ‘joint chiefs of staff’, de
gezamenlijke stafchefs van het leger (generaal Milley), de marine en de luchtmacht.
Xander - (1) Infowars, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Amerikaanse-generaal-dreigt-Rusland-met-totale-vernietiging
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Voor de vierde dag op rij problemen met Duitse pinautomaten
Woensdag, 05 oktober 2016
Volgens de Deutsche Bank worden de problemen die klanten
hebben met internetbankieren en sommige pinautomaten
veroorzaakt door IT-problemen.
Voor de vierde dag op rij meldden bewoners uit Duitsland
problemen, maar de bank houdt vol dat er geen enkel
probleem is.
De Deutsche Bank leeft nog steeds en de aandelen van deze
geplaagde bank zijn zelfs weer enigszins geklommen. De
insiders noemen dit een “dead cat bounce”, zelfs een dode
kat die van een grote hoogte valt, zal nog even omhoog
stuiteren.
Ondanks dat er geen deal is over de voorgenomen Amerikaanse boete, schijnen beleggers toch te geloven
dat die er wel degelijk gaat komen en dat de schade voor de bank daarom zal meevallen. Een andere groep
beleggers koopt nu het aandeel omdat ze vermoeden dat er toch wel een redding zal komen van de Duitse
overheid en de koers dan wel eens met zo'n 40 procent zal gaan stijgen.
De politiek gaat zich er nu ook mee bemoeien, want de voorzitter van het economisch comité van het Duitse
parlement, Peter Ramsauer, zegt dat Amerika een economische oorlog is begonnen tegen Duitsland.
Ramsauer is ervan overtuigd dat de dreigende boete door de Amerikanen voor de Deutsche Bank van 14
miljard dollar niets anders is dan een economische oorlogsverklaring.
Het toeval wil dat diezelfde Deutsche Bank gisteren voor de vierde dag achter elkaar volgens eigen zeggen
IT-problemen had. Klanten klaagden gisteren dat ze al vier dagen lang problemen hebben met
internetbankieren en pinautomaten die niet of niet goed werken.
De kosten voor het zich verzekering tegen wanbetaling door de Deutsche Bank stegen de pan uit gistermiddag
en op een gegeven moment zagen zelfs beursexperts in New York door de bomen het bos niet meer, omdat
er compleet onlogische dingen gebeurden. De beurs schoot de ene kant op, dan weer de andere kant op,
waarbij het kenners het beursgedragvergeleken met die van een maniak.
Ondanks alle verhalen van de bank zelf dat alles in orde is en er geen problemen zijn, komt er nu toch het
bericht dat ze bonussen zullen gaan bevriezen en dat men toch een kapitaalsuitbreiding overweegt. Het is een
soort onwerkelijke situatie op de financiële markten. Iedereen weet dat er iets in de lucht hangt en dat de
problemen bij de Deutsche te groot zijn om op te kunnen lossen. En toch lijkt alsof men tegen beter weten in
hoopt dat het vanzelf weer allemaal zal weggaan.
Hoelang deze situatie nog zal voortduren, is moeilijk te voorspellen. Met machines die tegenwoordige
grotendeels de beurzen manipuleren, is het goed mogelijk dat deze zombiebank voor het oog nog even blijft
functioneren.
Maar het einde is onafwendbaar:
Volgens het gerenommeerde ‘Zeit’ heeft de regering in Berlijn reeds een noodplan om DB voor 25% met
staatsgeld over te nemen. Daarmee wordt het redden van wéér een door eigen schuld in problemen geraakte
bank opnieuw op de belastingbetalers afgewenteld. Vermoedelijk zal dit op grote weerstand stuiten bij het
Duitse volk, waardoor de dagen van de toch al impopulairder wordende regering Merkel geteld lijken.
‘Redden’, schreven we – maar feitelijk is Deutsche Bank niet meer te redden. De gigantische problemen van
de bank zijn onmogelijk op te lossen, ook al is men er in Frankfurt in geslaagd de blootstelling aan risicovolle
derivaten te verminderen van $ 75 biljoen naar $ 46 biljoen (€ 42 biljoen), bijna 3 x zo hoog als het totale BNP
van de hele EU.
W.K. Eichelburg schrijft op Hartgeld.com dat de instorting van DB en het financiële systeem is gepland, en al
jaren wordt voorbereid. Volgens Eichelburg zal de crash echter dermate ernstig zijn en zo ongelooflijk veel
chaos en ellende veroorzaken, dat de wanhopige bevolking zijn woede zal richten op de huidige politieke en
financiële machthebbers, en hen met geweld zal afzetten.
Na de ondergang van DB zal de crash zich vermoedelijk binnen enkele dagen over alle banken verspreiden.
Elektronisch bankieren, pinautomaten etc.. zullen volledig tot stilstand komen, en onze spaar- en
bankrekeningen zullen worden bevroren en (deels) in beslag worden genomen. De goud- en zilverkoersen
zullen exploderen, en de euro zal daardoor vrijwel meteen het slachtoffer worden van hyperinflatie, waardoor
we er al heel snel niets meer mee zullen kunnen kopen, aldus Eichelburg.
Niets is meer wat het ooit was in de volkomen krankzinnige wereld waarin wij nu leven. Ieder houvast dat je
ooit dacht te hebben, schijnt te zijn verdwenen. Misschien daarom toch hoog tijd om een deel van je aardse
bezittingen om te zetten in iets tastbaar, iets dat altijd zijn waarde houdt en iets dat de Deutsche Bank nu heel
graag zou bezitten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11160:voor-de-vierde-dag-op-rijproblemen-met-duitse-pinautomaten&catid=15:financieel&Itemid=28
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Legendarische complottheoreticus: “De
buitenaardsen”
in: Het Complot Robin de Boer 5 oktober 2016

goden

die

mensen

aanbidden

zijn

reptielachtige

Al sinds de jaren negentig schrijft David Icke over de Nieuwe
Wereldorde, de Illuminati en de plannen om een wereldregering en
-leger te vormen en de wereldbevolking te chippen. Icke stelt dat
het duidelijk moge zijn dat deze plannen nu worden uitgewerkt,
schrijft de krant OC Weekly. Aan de hand van
wereldgebeurtenissen ontmaskert Icke de zogeheten ‘Verborgen
Hand’. Wie stuurt het systeem aan en waarom? Zijn meest
controversiële theorie stelt dat interdimensionale reptielachtige
buitenaardsen de mensheid al sinds de oudheid controleren door
middel van bepaalde bloedlijnen. Icke sprak met de krant over het boek 1984 van George Orwell, de film The
Matrix, satanisme en pedofilie. Hij zei dat er steeds meer wetenschappers zijn die zeggen dat we echt in een
soort Matrix leven.
Droomwereld
George Orwell, die eigenlijk Eric Blair heette, was volgens Icke nauw verbonden met de elite. Hij zegt dat veel
van wat in zijn boeken staat vandaag de dag echt gebeurt. “Orwell beschrijft Big Brother tot in detail en dingen
als Skype, smartphones en het gebruik van terrorisme, angst en hersenspoeling om het volk te bespelen,” zei
hij. Net als in The Matrix zijn mensen een bron van energie voor niet-menselijke entiteiten, de reptielachtigen,
aldus Icke. The Matrix is een droomwereld waar de mensheid in opgesloten zit, gecreëerd door een
kunstmatige intelligentie. “Dat is precies wat ik zeg,” zei hij. “We leven in een hologram dat gecreëerd is en
gemanipuleerd wordt door deze niet-menselijke entiteiten. Ze hebben ons in een droomwereld gestopt, een
simulatie.” Hij wijst erop dat er de laatste jaren wetenschappelijke studies zijn verschenen in India, Japan en
de VS waarin de vraag wordt gesteld of het universum een projectie of een hologram is. In New York was in
april een bijeenkomst waar topwetenschappers discussieerden over de vraag of ons universum een simulatie
is.
Energie
Mensen als Ray Kurzweil van Google zeggen dat ze willen dat mensen tegen 2030 ingeplugd zijn in de ‘Cloud’.
Dit is eigenlijk hetzelfde als ingeplugd zijn in de ‘Matrix’, stelt Icke.
De ‘goden’ die mensen aanbidden zijn volgens hem die niet-menselijke entiteiten. “Satanisme bestaat echt,”
zei hij. “Het draait allemaal om energie. Mensen voeren overal ter wereld rituelen uit en dat stelt deze entiteiten
in staat om te verschijnen.” Icke legt uit dat deze entiteiten teren op emoties als angst, pijn en lijden en dat de
samenleving en wereldgebeurtenissen om die reden zoveel mogelijk gericht zijn op deze emoties.
Hoop
Wat deze entiteiten volgens hem het meest nodig hebben is de energie van kinderen. “In Groot-Brittannië sta
ik erom bekend dat ik pedofielen binnen de elite ontmasker,” zei hij. “De reden waarom er zoveel pedofielen
op hoge functies zitten, is dat zij letterlijk worden bezeten door deze entiteiten.” Maar er is hoop, aldus Icke.
Hij reist al 26 jaar de wereld rond en merkt dat mensen eindelijk wakker beginnen te worden. Jaren geleden
stond hij in kroegjes en tegenwoordig staat hij voor zalen met duizenden mensen. [OC Weekly]
http://www.ninefornews.nl/legendarische-complottheoreticus-de-goden-die-mensen-aanbidden-zijnreptielachtige-buitenaardsen/
KPN geeft kijkwijzer voor ‘rechtse’ programma’s
KPN geeft een soort kijkwijzerwaarschuwing bij de “rechts
georiënteerde ochtendshow” WNL op Zondag. Geinig, dat
hebben we nog nooit gezien bij het linkse DWDD, het linkse
Nieuwsuur, het linkse Pauw, het linkse NOS-Journaal, het
linkse.. nou ja u snapt het punt: kennelijk is het zó uitzonderlijk
dat er ook programma’s op de NPO vertoond worden die niet
links zijn, dat KPN de behoefte voelt er wat extra nadruk op te
leggen. Dat je niet per ongeluk de tv aan zet, enorm
geconfronteerd wordt met iemand die heel rechts in de
camera kijkt en daarna iets zegt waar je zo hard van schrikt
dat je achterover van de bank lazert en met je hoofd tegen de
hoek van de salontafel aan komt, waarna je ineens wartaal begint te brabbelen over ‘grenzen dicht’ en ‘de
islamisering een halt toeroepen’ terwijl je door glansbrochures met dikke BMW’s bladert en klaagt over de
hoge belasting & BPM op nieuwe auto’s. En dat allemaal omdat er geen waarschuwing bij het programma
stond. Bedankt KPN! http://www.geenstijl.nl/
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Dit is precies de reden waarom Big Pharma zich zo fel verzet tegen medicinale cannabis
in: Gezondheid Robin de Boer 5 oktober 2016
Tegenstanders van medicinale cannabis zeggen vaak dat het
legaliseren van cannabis zal leiden tot drugsmisbruik. Nu
medicinale cannabis in een aantal Amerikaanse staten al
enkele jaren is gelegaliseerd, blijkt het tegenovergestelde
waar te zijn. Sterker nog: medicinale cannabis blijkt pijn op
zo’n effectieve manier te kunnen bestrijden dat veel patiënten
niet langer naar de huisarts gaan voor pijnstillers, die een veel grotere bedreiging vormen voor de samenleving.
Uit een recente studie blijkt dat er in 2013 165,2 miljoen dollar minder is uitgegeven aan medicatie die wordt
gebruikt om aandoeningen te behandelen die ook kunnen worden behandeld met cannabis. Denk aan
depressie, pijn, epileptische aanvallen, misselijkheid, angstgevoelens en slaapstoornissen.
Medicijn
Voor vrijwel alle aandoeningen werden minder medicijnen voorgeschreven. In staten waar medicinale
cannabis legaal is, werden 1826 dagelijkse doses minder pijnstillers geregistreerd in vergelijking met staten
waar medicinale cannabis verboden is.
De onderzoekers schatten dat de overheid 468 miljoen dollar kon hebben bespaard op medicijnen als
medicinale cannabis in iedere staat legaal zou zijn. “De resultaten suggereren dat mensen cannabis echt als
medicijn gebruiken en niet alleen voor recreatieve doeleinden,” zei hoofdonderzoeker Ashley Bradford.
Winst
Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC sterven in de VS elke dag 40 mensen aan een overdosis
opioïden, sterke pijnstillers. Onderzoekers van de Universiteit van Michigan ontdekten dat patiënten met
chronische pijn die medicinale cannabis gebruikten, 64 procent minder opioïden gebruikten. Ze hadden ook
minder last van bijwerkingen. Big Pharma is hierover minder te spreken, aangezien medicinale cannabis een
bedreiging vormt voor de winst. Cannabis heeft echter veel minder bijwerkingen en is vaak een stuk goedkoper
dan de pillen die Big Pharma aan mensen probeert op te dringen. https://youtu.be/H1VKVAE9RzQ
[Health Affairs]
http://www.ninefornews.nl/dit-is-precies-de-reden-waarom-big-pharma-zich-zo-fel-verzet-tegen-medicinalecannabis/
Minister Kerry geeft tijdens privégesprek toe dat oorlog tegen ‘wettige’ Syrische regime illegaal is
in: Buitenland Robin de Boer 4 oktober 2016
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is in
verlegenheid gebracht door het uitlekken van een geluidsopname van een
privégesprek over Syrië dat hij heeft gevoerd met een Syrische delegatie bij
de Verenigde Naties in New York. De New York Times publiceerde de
geluidsopname op zijn website. De minister gaf tijdens het gesprek toe dat de
Amerikaanse interventie in Syrië illegaal is. De gelekte geluidsopname onthult
dat Washington volledig op de hoogte is van het feit dat de Amerikaanse
betrokkenheid op het strijdtoneel in Syrië in strijd is met de internationale
wetten. De minister zei dat de Russen zich – in tegenstelling tot de Amerikanen
– niets aantrekken van internationale wetten, hoewel hij zichzelf kort daarna tegenspreekt.
Wettige regime
“Onze advocaten vertellen ons dat we geen wettelijke basis hebben [om in te grijpen], tenzij we een mandaat
van de VN-Veiligheidsraad krijgen, waar de Russen hun veto over uit kunnen spreken, worden aangevallen of
een uitnodiging krijgen,” zei Kerry, zo blijkt uit de geluidsopname (audiofragment 2). “Rusland is in Syrië op
uitnodiging van het wettige regime, dat in onze ogen onwettig is.”
De minister zei in het gesprek achter gesloten deuren dat het Amerikaanse Congres niet zal instemmen met
een Amerikaanse aanval op Assad. Kerry zei enkele medestanders gehad te hebben voor een harde aanpak
binnen de regering van Obama. Maar hij zei het argument verloren te hebben.
Nederland
Een woordvoerder van Kerry liet weten: “Hoewel we zullen weigeren om commentaar te leveren op een
privégesprek, was minister Kerry dankbaar voor de kans om deze groep Syriërs te ontmoeten en onze
voortdurende focus uit te spreken over het beëindigen van de burgeroorlog.”
Bij het gesprek, dat is gevoerd in de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VN, waren volgens de krant
ongeveer 20 mensen aanwezig. Nederland ontkent iets te maken te hebben met het lek.
[New York Times]
http://www.ninefornews.nl/minister-kerry-geeft-tijdens-privegesprek-toe-dat-oorlog-tegen-wettige-syrischeregime-illegaal-is/
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Referendum in Hongarije was niet mislukt. Integendeel!
Arpad brug bij de Margitsziget. Foto: Rob Kern;
Door gastauteur Rob Kern
Het referendum heeft veel stof doen opwaaien in Europa. Martin Schulz,
voorzitter van het Europees Parlement, noemde het referendum een
gevaarlijk instrument. En de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken
en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, noemde
het referendum in Hongarije zelfs een vergiftigd referendum, omdat het
niet solidair, en wel xenofoob was.
De media in Europa bliezen ook graag een toontje mee. En, zoals altijd,
lichtten zij de burger verkeerd voor. Zo beweerde de Volkskrant dat de
stemming in Hongarije tegen migranten negatief was, omdat Hongarije
geen multiculturele samenleving kent en de meeste Hongaren nog nooit
een vluchteling hebben gezien. De Volkskrant vergat te melden dat in
Hongarije al eeuwen een grote Roma-gemeenschap woont van meer dan een half miljoen mensen en dat
vorig jaar meer dan vijfhonderdduizend migranten door Hongarije richting Oostenrijk en Duitsland trokken. Het
Algemeen Dagblad kopte: ‘Onmenselijke toestanden aan de Hongaarse grens’. Om daarna een rapportage te
maken over de Servische grens met Hongarije.
De gemiddelde Hongaar weet dus veel meer van vluchtelingen dan de meeste Nederlanders. De Hongaren
beweren dat de meeste migranten 80 à 90 procent jonge mannen zijn, die agressief eisend door hun land
trokken. De Hongaarse premier Orbán zei zelfs dat het een soort invasie was van een agressief leger. Dat
hebben de Hongaren met eigen ogen gezien, terwijl in Nederland erover gezwegen wordt wie hier opgenomen
zijn en men informatie krijgt over zielige kinderen die veel hebben meegemaakt. De Nederlander wordt zand
in de ogen gestrooid door Rutte en co.: ‘Het aantal vluchtelingen valt mee, er zijn minder AZC’s nodig’. De
Hongaren wijzen erop dat alleen al vanuit Libië meer dan een miljoen migranten de reis naar Europa dreigen
aan te vangen, en dat in Syrië en Irak meer dan tien miljoen mensen op drift zijn. Zij vinden het heel erg, maar
Europa kan niet het leed van de hele wereld op zich nemen. Een oudere Hongaarse man bij een stembureau
zei: ‘Degene die de gast heeft uitgenodigd, moet ook voor hem zorgen. Wij hebben niemand uitgenodigd,
Merkel wel’.
Nu terug naar het referendum. Wat was de vraag die de Hongaarse regering aan het volk stelde? Op 2 oktober
hield Hongarije een referendum over de vluchtelingencrisis of, zoals zij het noemen, de illegale
migrantenproblematiek. De Hongaren konden zich uitspreken over het verplichte vluchtelingenquotum, dat de
Europese Unie de lidstaten oplegt. In het referendum draait het om de vraag van de Hongaarse regering aan
haar bevolking of de Europese Unie mag bepalen dat Hongarije zonder instemming van het nationale
parlement verplicht is mensen te huisvesten, die niet de Hongaarse nationaliteit hebben. De vraag ging niet
over het wel of niet opvangen van migranten, maar of de EU Hongarije een quotum zou mogen opleggen voor
de opvang van migranten.
Hoe moet de uitslag worden geïnterpreteerd?
Na het referendum over de ‘vluchtelingen’quota in Hongarije is er een discussie losgebarsten over de
deelname en het resultaat. Toen de stemmen geteld waren, werd duidelijk dat 43,9% van de stemgerechtigde
Hongaren naar de stembus ging. Voor de geldigheid van het referendum was een opkomst van 50% van de
Hongaarse stemgerechtigden nodig. Het referendum over de vraag of de Europese Unie Hongarije mag
dwingen om ‘vluchtelingen’ op te nemen, bleef dus ongeldig. Dat schrijft die Weltlaatdunkend. Tagesschau,
het Duitse journaal, meldt met leedvermaak: ‘Duidelijke klap voor Orbán’. Om met 98,2% nee-stemmers te
spreken van een klap is echt een gedurfde interpretatie. Ook om ervan uit te gaan dat de overige 56,1%
voorstander zou zijn van ‘vluchtelingen’ is absurd. Lees Thomas Heck.
In 2003 stemden de Hongaren met 3.057.027 stemmen bij een verkiezingsdeelname van 45,62% voor
toetreding tot de EU. Nu stemden 3.282.723 mensen met een verkiezingsdeelname van 43,91% tegen de EU‘vluchtelingen’-quota. En dat wordt door onze media aan ons verkocht als een ongeldig referendum. De laatste
EU-verkiezingen hadden overigens een verkiezingsdeelname van gemiddeld 42,54% in heel Europa.
Gelukkig trekt Orbán zich hier niets van aan. Wilders feliciteerde hem met de uitslag en Orbán gaat de uitslag
in een wet gieten: geen opgelegde quota worden gevolgd, tenzij de Hongaarse regering het quotum
accepteert.
De Jobbik-partij en de Socialisten eisten maandag het vertrek van Orban in verband met het ongeldige
referendum en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders, die in Boedapest op bezoek is,
gaat Orbán duidelijk maken dat de EU meer solidariteit wenst van Hongarije. Daar trekt de Hongaarse premier
zich helemaal niets van aan. Hij is overtuigd van zijn gelijk. Ik trouwens ook.
Meer dan 98% van degenen die gestemd hebben, is duidelijk tegen de opname van migranten in Hongarije.
Die stem moet worden gehoord. Anders dan Jean Claude, Mark en Angela luistert Viktor wel naar zijn volk.
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De media en de EU juichen vanwege dit ongeldige referendum. Het referendum is misschien wel ongeldig,
maar niet een mislukt referendum. Integendeel.http://joostniemoller.nl/2016/10/referendum-hongarije-wasmislukt-integendeel/
Reactie
Hongarije is toegetreden tot de EU na een ander ongeldig referendum met een opkomst van 45% en 85 % ja
stemmers. Dat referendum is toen gehonoreerd omdat de nee-stem nooit de meerderheid kon krijgen, dat
dient nu ook zeker te gebeuren.

Hoe jarenlange programmering uw realiteit mogelijk heeft aangepast
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 9 oktober 2016
U kent ze wel die hypnose shows van mensen als Rasti Rostelli. Dat
zijn van die shows waarbij de hypnotiseur u dingen laat doen of geloven
die u nooit zou doen als u bij bewustzijn was. Het wordt pas interessant
als u gaat ontdekken dat er ook hypnosemethodes zijn die u niet in de
trance-achtige ‘met voorover knikkend hoofd’ modus brengen. De
meest bekende en lichte variant daarvan is NLP. Deze techniek komt
in de buurt van de gesprekshypnose techniek. Het interessante hiervan
is dat de ‘gehypnotiseerde’ bij zijn/haar volste bewustzijn blijft. Iemand
geeft ogenschijnlijk natuurlijke en ‘wakkere’ responses op alles wat er
om zich heen gebeurt. Daarnaast hebben we nog allerlei
overrompelingstechnieken die het ‘slachtoffer’ eveneens in
ogenschijnlijke staat van bewustzijn houden. Derren Brown laat in zijn tv shows goed zien hoe je bijvoorbeeld
de bewuste denkprocessen van mensen via overrompeling kunt gebruiken om te zakkenrollen. Ook zie je hoe
hij mensen kan laten vergeten wat hun bestemming is terwijl ze in de metro van Londen naar hun werk reizen.
De reden waarom zo weinig mensen maar kunnen zien wat er duidelijk zichtbaar voor hun neus gebeurt, is
dat velen de hele dag naar de massahypnotiseur kijken en luisteren. De media hebben als taak u via een
combinatie van de genoemde technieken fulltime in een wakkere vorm van hypnose te houden. “Hoe kom je
daar nu weer bij Vrijland? Is dat weer 1 van je complottheorieën?” Welnu, stelt u zich voor ik laat het u zien?
Stelt u zich voor dat ik met onomstotelijk bewijs kom dat u in de maling wordt genomen door de media en dat
zij u een waarheidsbeeld inprogrammeren dat simpelweg niet de waarheid is? Dus stelt u zich bijvoorbeeld
voor dat ik redelijk aantoonbaar kan maken dat PowNed u rondom de Poelenburgse vloggersrel in de maling
heeft genomen met geregisseerd acteerwerk? Zo schreef ik daar dit artikel over en liet ik beelden zien die
redelijk aannemelijk maken dat er sprake is van een filmset rondom de Vomar. Weet u wat de reactie van
misschien wel 99% van de mensen die het bestuderen, zal zijn? Ze zullen het niet geloven of ze zullen het
bagatelliseren door te zeggen dat het net zo goed een interpretatie van de filmende lezer (die de beelden
maakte) kan zijn. Mogelijk denken ze zelfs dat het eenmalig was en misschien incidenteel wel eens gebeurt.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over het effect van groepsdruk en de neiging om de mening van de
meerderheid te volgen.
Kijkt u maar eens naar onderstaand filmpje om te ontdekken hoe dit komt. Stelt u voor de hypnotiseur deelt u
een zure citroen uit, maar vertelt u onder hypnose dat het een zoete sappige vrucht is. Ziet u wat er gebeurt?
En stelt u zich voor dat iemand genaamd Martin Vrijland op het moment dat u de “sappige zoete vrucht” aan
het eten bent, binnenkomt en zegt: “Het is geen zoete sappige vrucht, het is een citroen!” U raadt het al? U en
de rest van de groep zullen zeggen: “Je bent knettergek man! Het is een zoete vrucht en hij smaakt heerlijk!
Hou je mond complotdenker!” Ik laat u het bewijs zien en zeg: “Kijk hij is geel en heeft de welbekende vorm
van een citroen. Ook de pitten lijken op die van een citroen.” U zult het bewijs niet kunnen en willen zien voor
wat het waard is. U staat immers net te genieten van die zoete vrucht en u herkent de smaak toch echt niet
als dat van een citroen. De complotdenker is gewoon knettergek en denkt dat hij bewijs levert. Wat denkt hij
wel niet? En waarschijnlijk zullen velen ook niet willen zien dat de media überhaupt een hypnotiserend effect
op hen hebben. Laat staan dat we het eens kritisch gaan hebben over religieuze- en onderwijsinstellingen.
“Maar waarom wil je mensen zo graag vertellen dat ze een citroen zitten te eten Vrijland? Laat ze lekker in
hun realiteit geloven!” Dat is de vraag die de kern raakt van de reden waarom ik schrijf. “Denk je mensen te
moeten redden voor dreigend gevaar? Heb je niks beters te doen?” Om het antwoord op die vraag te krijgen,
verwijs ik u naar dit artikel. Denkt u eerst nog eens na over bovenstaande. Neem de moeite om op de linkjes
te klikken. Laat het eens rustig tot u doordringen en stelt u zichzelf dan de vraag of uw perceptie van de realiteit
wel altijd zuiver gebaseerd is op bewuste overwegingen of dat u de échte waarheid niet onder ogen kunt zien.
Het is een hele zware dobber om mensen uit hun diepgewortelde hypnose te krijgen. Weet u nog wat uw
bestemming is?
https://youtu.be/ZskJp1M75jA
http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/hoe-jarenlange-programmering-uw-realiteit-mogelijk-heeftaangepast/
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Rusland waarschuwt Amerika: Aanval op Syrië is aanval op ons
Extra marineschip met kruisraketten richting Russische vlooteenheid bij Syrië – ‘Westen bekommert zich niet
om humanitaire situatie in Syrië, maar beschermt Al-Qaeda tegen luchtaanvallen’
Russische S-400 luchtafweersystemen in Syrië.
Het Russische ministerie van Defensie heeft in scherpe
bewoordingen
gereageerd
op
de
Amerikaanse
oorlogsdreigementen. Iedere aanval op het Syrische leger zal
als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische militairen
worden gezien, en met militaire middelen worden
beantwoord. Ook zullen de S-200, S-300 en S-400
luchtafweerraketten vanaf nu zonder waarschuwing vooraf op
ieder vliegtuig worden afgeschoten dat niet in het Syrische
luchtruim thuishoort en dat zich niet kan identificeren.
De meeste Russische militairen in Syrië zijn er om
humanitaire hulp te verlenen en te proberen een dialoog aan te gaan met de diverse bewapende groepen. Om
die reden zal iedere bom of raket die op gebied valt dat door het Syrische leger wordt gecontroleerd, als een
agressieve bedreiging voor deze militairen worden opgevat. Rusland kon niets anders besluiten nadat de
Amerikanen het staakt-het-vuren doorbraken met een provocatieve luchtaanval op het Syrische leger. Volgens
de VS was dat een ‘vergissing’, maar buiten Washington en het immer naïeve Europa wordt dat nergens
geloofd.
Luchtafweerraketten staan klaar; extra marineschip met kruisraketten
Het ministerie vat de uitlatingen en dreigementen van Amerikaanse politici en militairen op als een
aankondiging van een militaire interventie in Syrië. Die zal niet door het Kremlin worden geaccepteerd. De
defensieve Russische luchtafweersystemen in Syrië zullen daarom zonder waarschuwing op ieder vliegend
object worden afgeschoten dat een bedreiging voor de Russische of Syrische strijdkrachten kan vormen.
Vanuit Sevastopol is vandaag de korvet ‘Mirasj’ vertrokken. Het marineschip, dat kruisraketten aan boord
heeft, zal zich voegen bij de Russische vlooteenheid in de wateren bij Syrië.
‘Westen bekommert zich niet om humanitaire situatie, maar beschermt Al-Nusra’
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vandaag dat de aanval van Al-Nusra (/Al-Qaeda)
op de ambassade in Damascus een direct gevolg is van de Amerikaanse dreigementen tegen Rusland. ‘Het
Westen schijnt zich niet om de humanitaire situatie in Syrië te bekommeren. In plaats daarvan beschermt het
Westen het Al-Nusra front tegen luchtaanvallen,’ aldus een woordvoerder van het ministerie. (1)
Kwade genius George Soros uit op oorlog met Rusland
De kwade genius achter onder andere de Oekraïense staatsgreep, de Westerse agressie tegen Rusland en
de moslim migranteninvasie van Europa, de nauw met Brussel samenwerkende ultralinkse miljardair George
Soros, beschuldigt president Putin inmiddels van ‘afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid’, omdat die
weigert de luchtaanvallen op ISIS, Al-Nusra en andere islamitische terreurgroepen te stoppen.
Soros beweert weliswaar dat de Russen de burgerbevolking bestoken, maar daar is geen enkel bewijs voor.
Waar wél overvloedig bewijs voor is, is dat de Amerikanen er alles aan doen om te voorkomen dat de Russen
en Syriërs de radicale islamisten van ISIS, Al-Nusra en het Free Syrian Army vernietigen.
De top globalist roept Europa en de wereld op om niet werkeloos toe te zien. Hiermee volgt hij hetzelfde
scenario als in 2013, toen de regering Assad werd beschuldigd van een chemische aanval in een buitenwijk
van Damascus, waarbij zeker 1000 mensen omkwamen. Later werd aangetoond dat het de door het Westen
gesteunde rebellen waren die deze ‘false flag’ aanval hadden uitgevoerd met saringas, dat hen met
medeweten en actieve hulp van toenmalige minister van BuZa Hillary Clinton werd geleverd.
Deze keer wel de Derde Wereldoorlog?
Het zorgde in september 2013 bijna voor een militaire confrontatie tussen Amerika en Rusland. De
Amerikaanse vliegtuigen waren (letterlijk!) al aan het warmdraaien voor een aanval op Syrië, toen president
Putin het Witte Huis te verstaan gaf dat de Russische vloot voor de kust op alles zou schieten dat zou proberen
naar Syrië te vliegen. Uiteindelijk besloot president Obama op het laatste moment om de aanval –en daarmee
misschien wel de Derde Wereldoorlog- af te blazen. (2)
Nu staat hij kort voor zijn aftreden opnieuw voor de keus: luisteren naar de haviken in het Pentagon en in zijn
regering, naar George Soros, en het bevel geven voor luchtaanvallen, waarmee een oorlog met de Russen in
Syrië een zekerheid wordt, en het risico op een nog veel hevigere oorlog in de regio en daarbuiten, heel groot
is; óf er ook deze keer voor zorgen dat het verstand prevaleert, en de mensheid niet wordt blootgesteld aan
een conflict dat met een beetje pech op een wereldwijde kernoorlog zou kunnen uitlopen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Rusland-waarschuwt-Amerika-Aanval-op-Syri-is-aanval-op-ons
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De Top 5 van de uitvluchten van de moslims
Geplaatst op 8 oktober 2016door E.J. Bron - (Door: Kaya Cahit – Vertaling: E.J. Bron)
1. Dat heeft niets met de islam te maken
Als er weer eens een dader met “Allahu Akbar!”-geschreeuw en de
koran (en een bijl) in de hand zichzelf en vele anderen de dood in
sleurt, heeft dat in principe niets met de islam te maken. Waarmee
het dan wel te maken heeft? Misschien met een vereniging van
bijenkwekers in Sachsen. Maar zeer zeker niet met de islam. Dat
de daders stamgasten in moskeeën zijn, meer over de islam weten
dan de hobbymoslim van hiernaast doet niet ter zake. Het heeft
niets met de islam te maken, omdat het niets met de islam te maken
mag hebben. Wie daar dan nog over doorzaagt, wordt van
islamhaat beschuldigd en omdat hier sprake is van haat is men al
niets meer waard en wordt men als ophitser bestempeld. In aansluiting daarop gaat men naar de volgende
moskee om de hand te schudden met homovijanden, antisemieten en radicale islamieten. Iedere stem telt.
Dat is echte democratie.
2. Dat zijn geen echte moslims
Een standaardfrase, die men ook steeds opnieuw in kroegen en bars hoort als je met moslims eentje tegen
de dorst drinkt. Zoals we allemaal weten, heeft Mohammed zijn openbaringen (een netter woord voor leugens
en haat-preken) in kroegen ontvangen en was daarbij vermoedelijk stomdronken, net zoals veel echte moslims
tegenwoordig vaker drinken dan bidden. Zo moet je dan ook in de toekomst van hobbydrinkers blijven
aanhoren dat diegene die niet drinkt, niet gokt en ook op andere wijze zo islam-conform mogelijk probeert te
leven, geen echte moslim kan zijn. Als de bier drinkende en hasjiesj rokende moslim dat zegt, dan is dat
gewoon zo. Dat ook ISIS, Hamas, de Taliban en andere islamitische pacifisten precies met deze spreuk hun
vervolging van vooral andere moslims rechtvaardigen, dat noemen we echter liever niet. Dat zou namelijk
islam-vijandig, anti-islamitisch racisme zijn en dat doen alleen slechte nazi´s. Dus beter maar gewoon een
keer je bek houden en verder braaf zijn.
3. DE moslims bestaan niet
Weliswaar verbeeldt de meerderheid van de moslims zich dat ze Mohammed´s leven zou moeten nadoen en
DE moslims de wereld over zullen nemen, zoals Mohammed het voorspelde. Maar wanneer iemand dit dan
daadwerkelijk doet en daarbij anderen het hoofd afslaat, dan heeft dat 1. niets met de islam te maken en 2.
zijn dat geen echte moslims en 3. DE moslims bestaan niet, want zo kan men de dubbelstrategie volgen dat
men tegelijkertijd ontkent dat het überhaupt moslims waren, maar omdat men hier niet altijd mee wegkomt,
bestaan DE moslims gewoon niet. Zo kan men uit een afwijkende en minder fraaie stroming van de islam
praten. Maar de echte...
4. Islam is vrede
De echte islam. Hij betekent vrede. Dat de kern van de islamitische ideologie eigenlijk onderwerping betekent?
Dat interesseert geen hond. En als een meisje dit bijvoorbeeld interesseert, zal haar broer het er wel bij haar
uitslaan. Totdat ze zich onderwerpt, want eigenlijk is hier de islam voorwendsel voor een grens-debiele wantto-be-macho om macht over anderen uit te oefenen. Het liefst over zwakkeren, want tegen sterkeren optreden
is niet altijd gemakkelijk. Wie weet immers of de 40 neven zomaar spontaan de tijd hebben om dat ene type
te verbouwen?
Dat alle landen met een islamitische meerderheid en religieuze partijen aan de macht zonder uitzondering
pacifistisch handelen, is gewoon een feit. Tenminste wanneer men aan de drugs is en overal gekleurde lichtjes
in de lucht kan zien. Saoedi-Arabië onthoofdt, Iran stenigt, Turkije sluit jarenlang op, Afghanistan stenigt ook
(maar in nog lelijker kleding), Indonesië gebruikt de zweep, Egypte verminkt meer dan 90% van zijn meisjes
en vrouwen genitaal, Duitsland heeft Merkel. Behalve deze enkele uitzonderingen is werkelijk iedere
islamitisch bepaalde samenleving vreedzaam en tolerant. Wie ontkent dat islam vrede betekent, moet hier
gewoon op gewelddadige wijze aan herinnerd worden. Per slot van rekening is het voor een goede zaak. De
wereldvrede.
5. Hoerenzoon, ik neuk je moeder
Op alles waarvoor (nog) geen uitvlucht bestaat of waarvoor de oude uitvluchten op grond van de steeds beter
geïnformeerde islamcritici (= neonazi´s, die hun muren met Hitler-posters beplakken en in de kelder een privé
vernietigingskamp exploiteren) niet meer werken, is deze zin van toepassing. Maar omdat men deze slechts
van één op de vier moslims hoort en niet van allemaal (er bestaan immers daadwerkelijk heel veel moslims
die je aardig kunt vinden) zijn dit slechts incidenten.
Bron: www.fischundfleisch.com
Auteur: Kaya Cahit
https://ejbron.wordpress.com/2016/10/08/de-top-5-van-de-uitvluchten-van-de-moslims/
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Britse pond en beurzen kelderen; Deutsche Bank probeert zichzelf (vergeefs?) te redden
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 7 oktober 2016
Het Britse pond (GBP) is vandaag 6% onderuit gegaan, maar
herstelde zich en wist het verlies tebeperken tot 2,6%. Het
onderuit vallen van het Britse pond zou een gevolg zijn van
uitspraken van de Franse president Hollande. Hij zou bij de EU
hebben aangedrongen op strengere onderhandelingen
aangaande de Brexit. De AEX staat op het moment van schrijven
net als andere beurzen wereldwijd in het rood. Geen dramatisch
rood, maar er heeft weer een kleine aardbeving plaatsgevonden.
Waar moeten beleggers nog naartoe met hun geld? Welke
investering is nog veilig in deze roerige markt? De Deutsche
Bank zou volgens anonieme getuigen aan de website Bloomberg gemeld hebben dat de Deutsche Bank
overweegt 5 miljard euro aan liquide middelen op te halen door aandelenverkoop. Andere banken zouden
deze aandelen dan opkopen. Welke banken dat dan zijn wordt niet genoemd. De
website Zerohedge.com vraagt zich terecht af waarom de bank kapitaal op zou moeten halen middels
aandelenverkoop als tot nu toe steeds geroepen is dat er geen liquiditeitsprobleem was. Als de bank in staat
is om een schikking te treffen met DOJ (Department of Justice, de Amerikaanse justitie), dan zou die 5 miljard
wel eens genoeg kunnen zijn aldus Bloomberg. Banken als Morgan Stanley en Goldman Sachs waren eerder
in staat om dergelijke deals te sluiten, zo meldt Bloomberg. We kunnen ons echter afvragen of dit niet weer
een zoveelste gerucht is om de aandelenkoersen van Deutsche Bank door het pushen van een gerucht te
doen opveren. Who benefits?
Er is nog helemaal niets zeker over de Deutsche Bank. Anonieme getuigen die Bloomberg iets melden? Eerst
zien dan geloven. Een deal met de Amerikaanse justitie? Idem dito. Maar de Deutsche Bank werd
afgelopen weekend ook nog even officieel in staat van beschuldiging gesteld voor een derivatenschandaal bij
het Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena. Het financiële lek bij de Deutsche is dus groter dan de door
Bloomberg omschreven ‘vinger in de dijk’. De storingen aande pinautomaten van de Deutsche Bank van de
afgelopen dagen werden toegeschreven aan softwareproblemen, maar als tussen de regels door steeds meer
doorschemert dat de liquiditeit van de bank toch wel problematisch is, kunnen we ons afvragen of de bank
zich straks gaat verschuilen achter dit alibi om er voor te zorgen dat mensen geen geld meer op kunnen nemen
(omdat het er simpelweg niet meer is).
Het kelderen van de Britse pond – of liever gezegd; de uitspraken van Hollande – lijken een beetje bedoeld te
zijn om het Groot Brittannië extra zwaar te maken om de Brexit feitelijk door te zetten. We zouden echter
kunnen bedenken dat er ook een gunstig effect voor GB bestaat. Vastgoed en Brits personeel worden relatief
weer goedkoper bij een dalende pond en export wordt aantrekkelijker. Een lagere pond maakt het immers
weer aantrekkelijker om in GB te kopen vanuit het buitenland. Het effect van een dalende pond op de import is
echter negatief. En aangezien Groot Brittannië ongeveer 40% meer importeert dan het exporteert (althans dat
was de balans in 2014), zal de balans dus erg ongunstig uitpakken voor GB. Is dit de manier van de EU om
landen te laten zien dat wie zich af wil splitsen, zal bloeden? Ondertussen kost het verlaten van de Britten de
EU ook flink geld. Dat ligt simpelweg aan de verplichte afdracht die ieder EU land moet doen aan de EU.
Doordat de Britten weg gaan, scheelt dat de EU miljarden. Dat gat moet ergens gedicht worden.
Al met al kunnen we wel stellen dat de financiële onrust in de markten niet bepaald minder aan het worden is.
Op de redding van de Deutsche Bank middels een aandelen emissie kunnen we nog niet bepaald gerust zijn.
Een bail-out of bail-in (of een combinatie van die twee) moet nog steeds niet worden uitgesloten. Ook de
gevolgen van een Brexit worden nu al tastbaar. Was dat de reden dat banken eind augustus dit jaar
aankondigden zich voor te bereiden op een financiële nucleaire winter? Was dat de werkelijke reden van de
Duitse regering om in augustus van dit jaar op te roepen een noodrantsoen aan te leggen? De Bank of
Japan staat er trouwens ook niet zo best voor; net als de grote Italiaanse banken. Het omvallen van nr. 7 op
de ranglijst van ‘s werelds grootste scheepvaart containertransporteurs Hanjin, was al een voorteken van wat
er kan gebeuren als banken de kraan dichtdraaien en containers op zee blijven drijven. De ontslagrondes bij
grote banken worden door de media vertaald als zijnde een gevolg van veranderende markt en meer ICT
gerichtheid in de toekomst, maar geloof maar dat het vooral gewoon keihard saneren is om de aandeelhouders
te pleasen. Ook dat voorspelt weinig goeds. Er is daadwerkelijk zwaar weer op komst en de media vertellen u
dat liever niet, omdat zij juist de taak hebben de problemen onder het tapijt te houden. Iedereen die echter
een beetje zelfdenkend vermogen heeft doet er wijs aan op tijd een noodrantsoen aan te leggen, via
een webshop als deze of in ieder geval houdbaar voedsel in huis te nemen. Dat heeft niets met angst zaaien
te maken; dat heeft met ‘je common sense gebruiken’ te maken.
Bron linkvermeldingen: telegraaf.nl, bloomberg.com,zerohedge.com, atlas.media.mit.edu, bild.de, trouw.nl
http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/britse-pond-en-beurzen-kelderen-deutsche-bank-probeertzichzelf-vergeefs-te-redden/
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Ex maîtresse Bill Clinton: Hillary dreigde ongeboren baby te vermoorden bij handicap
Bill geschokt nadat Hillary hun ongeboren baby dreigde te vermoorden: ‘Ik laat mijn leven niet verzieken door
een zielig kwijlend stuk stront, is dat duidelijk?’
‘Waag het niet om een mongool of misvormd te zijn, want ik
zweer dat ik je dan laat vermoorden!’
Sally Miller heeft zich in het rijtje verkrachte en misbruikte
vrouwen aangesloten dat zegt dat de daden van zowel Bill als
Hillary vele malen erger zijn dan Donald Trumps lompe
opmerkingen over vrouwen. Miller publiceerde onlangs haar
boek ‘The Beauty Queen – Let No Deed Go Unpublished’, waar
de voormalige Miss Arkansas als ex maîtresse van Bill een
onthullende blik geeft in het leven van het beruchtste echtpaar
van de Verenigde Staten. Zo schrijft ze dat een bange Bill haar
ooit vertelde dat Hillary haar dikke buik met daarin hun ongeboren baby met vuisten sloeg, en schreeuwde dat
als ‘dat kloteding in mij’ gehandicapt zou zijn, ‘je er donder op kan zeggen dat ik die klote achterlijke laat
vermoorden.’
‘Walgelijk dat sommigen bij de FBI weigeren de waarheid onder ogen te zien,’ schrijft Sally Miller op haar
Facebook. ‘Als mensen niet tegen de waarheid kunnen, blijf dan maar lekker soapseries en tekenfilmpjes op
TV kijken. Hier een stuk uit mijn boek ‘The Beauty Queen’: ‘
‘De meest ontnuchterende opmerkingen die Bill Clinton ooit met mij deelde kwamen nadat ik hem vertelde dat
ik een dag eerder had meegezongen met een groep gehandicapte kinderen. Zo serieus had ik Bill nog nooit
meegemaakt, toen hij een beangstigende belofte herhaalde die Hillary tijdens haar zwangerschap had
gedaan.’
‘Hij beschreef hoe Hillary buiten zinnen van woede was, en met beide vuisten op haar maag sloeg, en gilde:
‘Als dat kloteding in mij een hersenloze mongool of een misvormde freak is, of een andere aandoening heeft,
dan kun je er donder op zeggen dat ik die klote achterlijke laat vermoorden. Ik laat mijn leven niet verzieken
door een zielig kwijlend stuk stront, is dat duidelijk?’
‘Hillary Clinton – jullie ergste nachtmerrie’
Waar Sally Miller heel begrijpelijk en veelbetekenend aan toevoegt: ‘PS: Hillary Clinton – jullie ergste
nachtmerrie als zowel vrouw, echtgenoot, moeder, leider of president!’ Eerder dit jaar schreef ze op haar
Facebook dat ze bang was dat zij vanwege haar boek het zoveelste slachtoffer van de Clintons zou worden,
en ook zij zou worden vermoord. ‘Als u in dit verkiezingsjaar leest dat ik ben gestorven door zelfmoord – geloof
het niet.’ (1)
‘Bill Clinton is een verkrachter!’
Bij een promotie bijeenkomst voor zijn vrouw in Milwaukee werd Bill gisteren door enkele toehoorders
uitgescholden. Op het moment dat Bill het over ‘global warming’ had, en begon te zeggen: ‘Niemand kan het
feit betwisten dat...’ schreeuwde iemand in het publiek: ‘dat jij een verkrachter bent!’ Waarna een ander
schreeuwde: ‘Bill Clinton is een verkrachter!’
Het is de tweede keer in drie dagen dat Bill tijdens het campagne voeren voor Hillary wordt geïnterrumpeerd.
In Canton (Ohio) schreeuwde een vrouw hetzelfde, en hield ze een spandoekje omhoog met de tekst ‘Bill
Clinton – Een Verkrachter’.
Infowars loofde onlangs een beloning uit van $ 5000,- voor iedereen die erin slaagt om minimaal 5 seconden
met het ‘Rape’ t-shirt –een ‘Obama stijl’ afbeelding van Bill Clinton met het woord ‘Rape’ eronder- in beeld te
komen op TV, of zo hard ‘Bill Clinton is een verkrachter’ schreeuwt, dat het duidelijk op TV te horen is.
Inmiddels hebben al een paar mensen hun $ 5000,- kunnen opstrijken: (video 1, video 2, video 3,video 4, video
5, video 6).
Ook voor de camera’s van CNN wist een vrouw al roepende het T-shirt te tonen. Tevens hield ze een bord
boven zich met de tekst ‘Vrouwen voor Trump’, en dat terwijl de linkse, door het Witte Huis aangestuurde
propagandazender voor de Clintons juist een item uitzond over Donald Trumps denigrerende opmerkingen
over vrouwen in 2005. (3)
Een aantal Republikeinen die knarsetandend moesten toezien hoe Trump eerder dit jaar de nominatie namens
hun partij won, riepen hem onmiddellijk op om zich terug te trekken. Trump verklaarde echter dat geen seconde
te overwegen. Infowars kopman Alex Jones waarschuwt dat de linkse hetze de komende weken nog veel
erger zal worden, en Trump mogelijk ook valselijk van verkrachting zal worden beschuldigd (4).
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Ex-matresse-Bill-Clinton-Hillary-dreigde-ongeboren-baby-tevermoorden-bij-handicap
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Oorlog tussen Amerika en Rusland
9 oktober 2016
A protester holds a poster burning on which is depicted former US president
George W. Bush taking off a mask of current President Barack Obama during a
demonstration of supporters of Syrian regime near the US embassy, east of
Beirut against a possible US military strike on Syria on September 7, 2013. US
President is pressing Congress to approve military action against the Syrian
regime in response to an alleged August 21 attack with chemical weapons. AFP
PHOTO / ANWAR AMROANWAR AMRO/AFP/Getty Images ORG
Wij kunnen op een ochtend wakker worden en horen dat de oorlog tussen Amerika en Rusland is uitgebroken.
De spanningen in Syrië lopen torenhoog op. De oorlogsretoriek van de Amerikanen is duidelijk.
John Kirby, de stem van het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken, zei afgelopen woensdag 28
september. “Extremist groups will continue to exploit the vacuums that are there in Syria. This to expand their
operations. This could include attacks against Russian interests. Perhaps even Russian cities. Russia will
continue to send troops home in body bags. And will continue to lose resources, perhaps even aircrafts”.
Collaterale schade
De extremisten waar hij op doelt is de Al-Nusra groep, die wordt gesteund door de Verenigde Staten. De groep
die nu door de Russen uit Aleppo wordt gebombardeerd. Zij zitten verscholen tussen de bevolking en de
zogeheten meer gematigde terroristen. En dat is weer typisch Russisch. Zij gaan achter de vijand aan, ook al
levert dat burgerslachtoffers op. Dit in tegenstelling tot de gealieerden. Zij doen hetzelfde, maar zwijgen. Zij
geven niet eerder een persinformatie dan wanneer het gevecht is afgelopen. Zij ontkennen na afloop in all
tonen dat de burgerbevolking door hun bommen is geraakt.
De oorlog gaat om gas
De Amerikanen waren van begin af aan niet van plan om de Islamitische Staat te vernietigen. De IS was een
jaar geleden tot de voorsteden van Damascus doorgedrongen. Het was de Amerikaanse bedoeling dat de iets
meer gematigde Al-Nusra groep president Assad en zijn regime zou vervangen. Dan kon Al-Nusra het
gaspijpleidingsproject uit Qatar goedkeuren en die uit Iran afkeuren. De gaspijpleiding moet 100 miljard m3
gas per jaar naar Europa brengen. Het Russische gas dat nu wordt gekocht wordt dan vervangen. Het Qatar
project is afgewezen door Assad maar wordt gesteund door de Verenigde Staten, Turkije en Saoedi Arabië.
Assad vraagt Russische hulp
Echter, de Russen worden door president Assad om hulp gevraagd. De Russen steunen met Syrië en Irak het
Iraanse gaspijpleidingsproject. De successen zijn groot. De Russen brengen het Syrische leger weer op de
been. Zij dringen Al-Nusra, Al Qaida, IS en andere gelieerde extremistische eenheden terug. En staan nu op
het punt om hen uit Aleppo te verdrijven. Als dat gebeurt heeft Assad zijn land weer in handen.
Amerika des duivels
Dit Maakt Amerika witheet van woede. Zij willen Assad verdrijven. Samantha Power, de Amerikaanse
ambassadeur naar de Verenigde Naties, beschuldigt Rusland van barbaarse praktijken. Ook dat de Russen
Assad toestaan om zijn land weer terug te nemen. Net alsof de Amerikanen daarover wat hebben te zeggen.
De beschuldigingen stapelen zich op. De belangrijkste zijn:
– Cyber spionage: beschuldig de Russen van het hacken van de server van de Democratische Partij.
– Oorlog: De Krim wordt van de Oekraïne afgepakt en aan Rusland toegevoegd.
– Terrorisme: Het neerhalen van een commercieel lijnvliegtuigen MH17.
– Oorlogsdaden: Het bombarderen van een VN konvooi met hulpgoederen voor Aleppo.
– Oorlogsmisdaden: Het bombarderen van delen van Aleppo waarbij tientallen burgers omkomen.
Westers spionagecentrum verwoest
Hierbij komen nog de volgende drie belangrijke punten:
1. De Verenigde Staten vraagt Rusland om niet de gematigde rebellen die tussen de extreme terroristen
vechten te bombarderen. Prima, zegt Rusland, haal ze dan uit elkaar en laat het ons weten. De Russen
wachten weken op antwoord, herhalen de vraag regelmatig maar het blijft stil aan de overkant. Uiteindelijk zijn
de Russen het wachten beu. Tijdens de wapenstilstand worden de extremisten met moderne wapens en
luchtdoelraketten uitgerust, dus vallen de Russen aan. Het bombardement op de terroristen (en dus ook de
gematigde rebellen als die bestaan) is heftig. Omdat de extremisten in woonwijken zitten vallen er ook veel
burgerslachtoffers.
2. Op 20 september schakelen de Russen een spionage centrum in de Dar Ezza regio uit.Dat is in het
westelijke deel van Aleppo. Het centrum werd bemand door de Amerikaanse CIA en inlichtingenspecialisten
uit Qatar, Engeland, Turkije en Israël. Zij adviseerden de gematigde rebellen en vermoedelijk ook de groep AlNusra van aanvallen op hun stellingen. Ook controleerden zij de aanvoerroutes. Bij de aanval kwamen 30 man
om het leven.
3. De Amerikaanse regering heeft geen grip meer op het doen en laten van het militaire industriële complex.
Dat geldt ook voor president Obama en minister van buitenlandse zaken John Kerry. In het machtsvacuüm
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rond de presidentsverkiezingen kan het Pentagon het heft in eigen hand nemen. Dit betekent dat de Verenigde
Staten kan reageren als een Rogue State ofwel een ‘Schurkenstaat’. Het leger doet dan gewoon wat zij nodig
vinden.
Amerika en Rusland Explosief
Waar het eindigt weet niemand. De situatie is uiterst explosief. Kijk als het even kan niet alleen naar BBC en
CNN. Maar ook naar RT News en de talkshows op RT Televisie. Zelfs al heeft u een hekel aan de Russen,
het balanceert uw mening
Migratie
Een oorlog tussen oost en west in Syrië leidt alleen maar tot een totale vernietiging van dat gebied. En een
nog veel grotere uitstroom van oorlogsvluchtelingen. In mijn boek ‘Europa en Migranten‘ heb ik al verteld hoe
groot die uitstroom is. En wat de consequenties ervan zijn. Een oorlog maakt het 10 keer zo erg. Wanneer en
‘of’ en ‘hoe’ de koude oorlog overgaat in een echte oorlog, weet niemand.
Scenario
Sta niet verbaasd te kijken als u de radio aanzet en hoort dat de eerste oorlogshandelingen plaatsvinden. Dat
kan zijn het bombarderen van Syrische stellingen door Amerikaanse vliegtuigen. Met als gevolg dat Russische
vliegtuigen dan letterlijk alles platbombarderen wat vecht tegen de Syrische regering. Dat is inclusief het Vrije
Syrische leger dat de officiële oppositie is tegen president Assad’s regime. Daarna mengen Turkije en SaoediArabië zich in de strijd. En vervolgens Iran. En voor je het weet ook Turkije. De Hezbollah zal deze chaos
aangrijpen om Israël op het hoofd te timmeren. Tja, de rest kunt u raden.
Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EUde stroom aan
vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij neemt u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn
schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Hij laat zien waarom de EU een multicultureel beleid
nastreeft, met als gevolg Groot-Brittannië Exit. Peter bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en
oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren,
Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire. Trend-watcher: Afrika, economische ontwikkeling
en migratie. Voor lezingen, pep talks: info@peterstuivenberg.nl. Twitter:@Stuivenberginfo. Boek: 256 pagina’s
paperback, € 19,95, ISBN: 978 90389 25615, NUR: 740, Uitgeverij Elmar, September 2016. Te koop bij
o.a. Bruna, Boekhandel
Web
van
Troje, Beginop, ECI, Bol en
te
zien
bij
bibliotheken.
Klik hier voor het inkijk-exemplaar - http://www.stopdebankiers.com/oorlog-amerika-en-rusland/

Behandel en voorkom littekens met deze natuurlijke middelen. Dit is echt geweldig!
Iedereen heeft waarschijnlijk wel één of twee littekens, als het er niet meer zijn,
door het scheren, een valpartij of een verbranding. Sommige gaan na een tijd uit
zichzelf weg, maar de eigenwijze blijven heel lang zitten. Door het gebruik van
natuurlijke middeltjes kun je de natuur een handje helpen en die vervelende
littekens een stuk minder zichtbaar maken en voorkomen. Wij hebben zes van deze
hulpmiddelen op een rijtje gezet, zodat jij voortaan geen nare plekjes meer krijgt.
1. Duindoorn olie
Waarschijnlijk heb je hier nog nooit van gehoord, wij namelijk ook niet, maar het helpt fantastisch tegen
littekens door de vetzuren en anti-oxidanten die zorgen voor een versnelling van het huidherstel. Duindoorn
repareert huidcellen en kan nieuwe littekens verminderen.
2. Manuka honing
Dit zoete hulpmiddel herstelt beschadigde huidcellen en zorgt ervoor dat infecties afnemen die voor littekens
kunnen zorgen.
3. Bladeren van aloë vera
Iedereen die wel eens verbrand is door de zon, weet hoe goed de genezende werking van aloë vera is. Dit
middel werkt het best in de pure vorm, dus het blad, vrij verkrijgbare producten zijn veel minder krachtig. Snij
het blad open en houd de binnenkant tegen een ontsteking aan. Dit zorgt ervoor dat de huid geen litteken kan
ontwikkelen.
4. Emu olie
Dit is voor als je een infectie of ontsteking hebt die nog actief is: deze olie blokkeert namelijk geen poriën en
het helpt sneetjes snel te genezen.
5. Theeboomolie
Deze olie is perfect voor oppervlakkige infecties, omdat verwoesting van de onderliggende huid kan zorgen
voor littekens.
6. Wortel olie
Om roodheid te verminderen en littekens te voorkomen, is deze olie zeer geschikt. Er zit namelijk veel vitamine
A en E in en daarnaast ook nog eens bètacaroteen.
http://healthbytes.me/behandel-en-voorkom-littekens-met-deze-natuurlijke-middelen-dit-is-echt-geweldig/
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Goedgekeurd: menselijke kankercellen toegevoegd aan vaccins!
De consument is al bezorgd over de gevaren van vaccinatie en zal
waarschijnlijk weinig geruststelling vinden in de recente berichten dat
de Food and Drug Administration (FDA) ambtenaren fabrikanten van
vaccins groen licht geven voor het gebruik van menselijke kankercellen
om toekomstige vaccins te produceren. Maar de grote vraag is
‘waarom?’ De FDA, toont met deze goedkeuring,geen enkel respect
voor fundamentele veiligheid.Het lijkt erop dat de winsten belangrijker
zijn dan menselijke gezondheid.
De FDA goedkeuring is niet gerelateerd aan een poging om vaccins
veiliger of werkzamer te maken. Niet verrassend, de laatste stand van
zaken om olie op het vuur te gooien over gebruik van vaccins komt neer op kosten van de productie.
Om vaccins te produceren door het gebruik van menselijke tumorcellen, helaas, in overvloed beschikbaar, is
minder duur dan de voorafgaande fokmethodes van proefdieren om voedingsbodems te bieden. Daarom
hebben vaccin fabrikanten meer kans miljoenen binnen te harken in het proces.
Terwijl men de bezorgdheid dat vaccins gemaakt van kankercellen kanker kan overdragen aan gevaccin
eerden wordt gebagatelliseerd, claimen voorstanders van het gebruik van menselijke kankercellen als extra
substraat voor de vervaardiging van vaccins dat er verschillende ‘voordelen. aan kleven Het belangrijkste
argument is dat kankercel substraat een grotere virusopbrengst heeft en productie mogelijkheden voor nieuwe
vaccins zouden bieden, die anders niet beschikbaar zouden zijn door het gebruik van eerdere substraten.
Officiële transcripties onthullen een onzekere toekomst voor de mensheid
Een onlangs ontdekt transcript, uit een 19 september 2012 vergadering van de FDA’s Vaccines and Related
Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) binnen het Center van het agentschap voor Biologics
Evaluation and Research (CBER)” onthult twijfels zelfs onder de deskundigen met betrekking tot de veiligheid
van vaccins vervaardigd van menselijke kankercellen.
Een lid van de commissie die in het transcript alleen als ‘Dr. H ‘, van de Universiteit van North Carolina wordt
vermeld, wordt geciteerd: “Ik gok dat de bezorgdheid over de veiligheid die we hebben degenen zijn die je
doorgaans niet zou waarnemen bij de mens op de tijdschaal die een Fase I studie met zich meebrengt. We
maken ons zorgen over deze vaccins, dat ze kanker veroorzaken bij mensen vele jaren op de weg, tot ver
buiten het sluiten van de Fase I studie.”
Korte termijn ‘veiligheid’ studies help de grote bezorgdheid over de gezondheid te verdoezelen
Michael Hudgens, Ph.D., universitair hoofddocent bij de afdeling Biostatistiek, aan de Universiteit van North
Carolina in Chapel Hill is een van de leden van VRBPAC. Andere leden van de commissie uitten zorgen over
de korte duur van de studie naar de veiligheid van menselijke tumoren als substraat, met ten minste één die
wijst ophet feit dat de veiligheid moet worden bestudeerd voor ten minste tien jaren in plaats van slechts enkele
maanden, zoals voorgesteld.
Anderen vroegen zich af of de knaagdieren gebruikt in de studie doeltreffend kunnen nabootsen wat er zou
De potentiële gevaren van vaccinatie door de overdracht van kankerverwekkende stoffen werd verondersteld
te zijn veroorzaakt door drie bronnen: de tumorcellen zelf, de theoretische oncogene risico’s die bestaan uit
de cel DNA en middelen die kanker meer willekeurig veroorzaken. Leden van de commissie spraken ook over
het verleden, over vaccin productie praktijken die ternauwernood de overdracht van dodelijke ziekten
vermeden.
Door de belastingbetaler gefinancierde regeringsfunctionarissen willen de waarheid voor het grote publiek
verbergen
Zo verontrustend als een goedkeuring is van de productie van vaccins uit kankergezwellen, ondanks het aantal
bezwaren van de commissie, was de discussie die commissieleden hadden met betrekking tot bezorgdheid
over de reactie van het publiek. Het lijkt erop dat deze wetteloze wetenschappers erg bezorgd zijn over hun
publieke imago, vooral wanneer ze weten dat ze met iets onethisch bezig zijn.
Verschillende leden van de commissie uitten aanbevelingen over de beste manier om feiten te verbergen voor
artsen en het grote publiek over de manier waarop de vaccins worden gemaakt.
“Het moment dat je iets in de bijsluiter beschrijft in termen waar het potentiële klinische veiligheid betreft, denk
ik dat het gebruik van deze celsubstraten is uitgesloten”, aldus één. Een ander voegt toe: “Als er wordt
gevraagd wat er in het flesje zit en wat de patiënt gaat me vragen erover, of het veilig is, ga ik niet zeggen,
nou ja, je weet wel, HeLa-cellen doden naakte muizen.”
Bronnen:
http://sanevax.org/making-vaccines-cancer-cells-safe
http://vactruth.com/2014/11/30/vaccines-will-be-made-from-human-cancer-tumors
http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials…
http://healthbytes.me/goedgekeurd-menselijke-kankercellen-toegevoegd-aan-vaccins/
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NNV-symposium over energie en klimaat: geen consensus!
gepost door hans labohm on oktober 8, 2016
Onopgemerkt door de mainstream media! Een primeur dus!
Een kenmerk van postnormale wetenschap is de uitbreiding van de
wetenschappelijke methode met wetenschap middels consensus,
ofwel handopsteken. Vooral op het gebied van de klimatologie is die
‘verrijking’ razend populair geworden. Het VN-klimaatpanel (IPCC)
heeft met deze trouvaille veel succes gehad. Vele geleerde
gezelschappen zijn het IPCC gevolgd.
De meest gerenommeerde daarvan is waarschijnlijk wel de ‘American
Physical Society’ (APS), die een alarmistisch standpunt heeft
ingenomen, opgesteld door een groepje klimaatbevlogen leden, maar
die niet over voldoende inhoudelijke deskundigheid beschikten op het
onderhavige terrein, zoals Judith Curry hier heeft beschreven. Maar de APS is tot dusver nog niet op haar
schreden teruggekeerd.
Ook de Nederlandse Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) wilde zich niet onbetuigd laten. Op
initiatief van Jan Terlouw, oud-D66-leider, oud-minister van economische zaken en oud-vicepremier, werd in
oktober 2015 een bijeenkomst bij het KNMI in de Bilt belegd om tot een gezamenlijke verklaring te komen à
la de APS. Met uitzondering van Marcel Crok behoorden alle sprekers tot de aanhangers van de AGWhypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Er waren stellingen opgesteld met het doel daarvoor
steun onder de leden te verkrijgen.
Hieronder staan die stellingen weergegeven met een kort commentaar van Kees le Pair daarop.
De verbranding van fossiele brandstoffen is de belangrijkste factor in de verhoging van de
concentratie van kooldioxide in de atmosfeer.
Dit is onzeker. Tijdens glaciale cycli steeg en daalde de CO2 concentratie zonder menselijke invloed. De
verandering van het kooldioxidegehalte van de atmosfeer is het gevolg van het verschil in natuurlijke en
menselijke bron en natuurlijke absorptie, door de biosfeer, de oceanen en gesteente. De invloed van
natuurlijke processen is twee ordes groter dan de menselijke emissie. De onzekerheden daarin zijn van
dezelfde grootte-orde als de menselijk emissie. Van alle productieprocessen van CO2 wordt momenteel 98%
door de natuurlijke consumptie opgenomen. Wij weten niet precies waardoor dit getal wordt bepaald. Er is
geen evenwicht als gevolg van diverse relaxatietijden. Als de absorptie zou toenemen tot 99%, zou de
toename van de CO2–concentratie in de atmosfeer halveren. Dit is uiteraard speculatief, maar het duidt op
onze onvoldoende kennis van de CO2–huishouding in de natuur.
Verhoogde concentraties van kooldioxide versterken het broeikaseffect, waardoor meer warmte wordt
vastgehouden en het aardoppervlak een hogere gemiddelde temperatuur aanneemt.
Dit is geen fysische uitspraak. De vraag is: hoeveel de temperatuur verandert als gevolg van CO2-concentratie
verandering? Daarover is geen consensus. IPCC e.a. veronderstellingen zijn vooral gebaseerd op het idee
van een positieve terugkoppeling door waterdamp, die op goede gronden is betwist. Zelfs over de eigen
bijdrage van CO2 lopen de bevindingen van diverse onderzoekers uiteen. De combinatie van verdamping van
water en wolkenvorming leidt tot een negatieve terugkoppeling die door de miljoenen jaren heen de
temperatuur van het aardoppervlak binnen zekere grenzen constant heeft gehouden.
We hebben vertrouwen in het proces geleid door het IPCC en in de onafhankelijkheid van de
wetenschappers die daaraan hebben bijgedragen.
Dat vertrouwen is misplaatst. De conclusies van het IPCC zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van
klimaatmodelleringen, waarvan duidelijk is dat die in ernstige mate tekort schieten. De werkwijze van het IPCC
is onweerlegbaar bekritiseerd. Bijvoorbeeld bleken samenvattingen in strijd met onderliggende documenten.
Verschillende ‘lead authors’ trokken zich daarom terug.
Ongeacht de oorzaak van klimaatverandering, constateren we dat de mondiale samenleving in
toenemende mate kwetsbaar is voor verandering in klimaat. Betrouwbare meting en registratie van
klimaat is van essentieel belang, als eerste stap in de keten van besluitvorming.
‘In toenemende mate’ is niet onderbouwd. Er zijn ook positieve effecten, zoals een toenemende plant- en
gewasproductie. Betrouwbare metingen zijn uiteraard noodzakelijk en dienen te worden voortgezet en
verbeterd. Bij de huidige beperkte kennis van de klimaatverschijnselen en hun effect op de samenleving is een
verantwoorde besluitvorming niet mogelijk.
Ongeacht de oorzaak van klimaatverandering, is het van groot belang maatregelen te ontwerpen die
kunnen bijdragen aan de beheersing van de klimaatverandering.
Dit gaat uit van de veronderstelling dat de mens in staat is het klimaat te sturen. Deze veronderstelling is uit
de lucht gegrepen. Wij kunnen ‘continental drift’, variatie in de beweging van planeten en variaties in de
zonneactiviteit niet beïnvloeden. CO2-concentratie is op zijn hoogst een minieme factor. Maatregelen zouden
eerst en vooral gericht moeten zijn op de gevolgen van klimaatverandering, niet op een vermeende oorzaak.
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Techniek is niet de beperkende factor. Kosten (mondiaal) zijn niet de beperkende factor. Het
klimaatprobleem kan nu aangepakt worden.
Het klimaatprobleem, als dat al bestaat, kan helemaal niet aangepakt worden. Reeds nu zijn de kosten waartoe
men in dit verband heeft besloten onaanvaardbaar hoog.
De voorraden fossiele brandstoffen zijn groot, maar eindig. De inzet van duurzame alternatieven is van
groot belang om een stabiele energievoorziening te kunnen blijven garanderen.
Er is zeker voor meer dan een eeuw een voldoende voorraad van fossiele brandstoffen. Studie naar
mogelijkheden voor alternatieve energievoorziening zijn van belang voor de zeer lange termijn. Grootschalige,
gesubsidieerde inzet van dure, onvoldoende systeemtechnisch doordachte instrumenten is schadelijk. Bij de
huidige inzichten lijken kernenergie, uraan, thorium en kernfusie het meest belovend. De opties wind en zon
dragen niet bij aan stabiliteit, integendeel. Zij vereisen grootschalige energie opslag.
Er zijn voldoende energiebronnen, en conversie-, opslag-, transport- en eindverbruikerstechnologieën
beschikbaar om tegen 2050 energiesystemen te ontwerpen waarbij de broeikasgasemissies
verwaarloosbaar laag zijn. De meerkosten van zulke systemen ten opzichte van het huidige systeem
zijn beperkt.
Dit is volkomen onjuist. Bij de huidige stand van de techniek zijn er geen technologieën beschikbaar die dit
mogelijk maken. Vooral de kosten van opslag van niet vraaggestuurde zon- en windelektriciteit zijn
astronomisch hoog. Bovendien zijn de kosten van de nu bekende technieken onacceptabel hoog.
Het gevaar van afwachten zonder maatregelen te nemen is te groot. De klimaatmodellen kunnen geen
volledig zekere voorspellingen leveren, maar de meest waarschijnlijke scenario’s vragen snel om
ingrijpende beslissingen.
Er bestaat geen dreigend gevaar. De huidige klimaatmodellen schieten in belangrijke mate tekort, zie
bovenstaande grafiek. Er is absoluut geen noodzaak voor snelle ingrijpende beslissingen. Dit zou alleen maar
kunnen leiden tot nog meer grootschalige mislukkingen.
De natuurkundige gemeenschap in Nederland roept de nationale en internationale politiek op om tijdig
gepaste maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Deze oproep is gezien de bestaande wetenschappelijke kritiek op de uitgangspunten de Nederlandse
natuurkunde onwaardig. De enige zekerheid is dat het klimaat altijd verandert. Een oproep om maatregelen in
antwoord op de gevolgen van klimaatverandering zou meer voor de hand liggen, al zouden wij daarmee een
open deur intrappen. Wij weten veel minder over het klimaat dan velen denken. Klimaatonderzoek is nodig.
Daarbij zou op de eerste plaats fysisch onderzoek moeten komen en minder klimaatmodellering waaraan nu
op gigantische schaal geld wordt uitgegeven. Het succes daarvan valt erg tegen, zie grafiek.
Met dank aan Roy Spencer voor het bijeenbrengen van gegevens uit talloze bronnen.
Aldus Kees le Pair.
Ook Kees de Lange heeft zijn bezwaren tegen de gang van zaken kenbaar gemaakt. Ik citeer de conclusie
van zijn brief aan het bestuur:
Samenvattend, naar mijn mening is het eenzijdige programma van het symposium van 29 oktober met de
bijgevoegde stellingen een verwerpelijke poging van het NNV bestuur om tot politieke beïnvloeding van de
NNV leden te komen. Dat is definitief niet de taak van de NNV. Door deze weg te bewandelen werkt de NNV
nadrukkelijk aan haar eigen overbodigheid. Het organiseren van stemmingen om via politieke meerderheden
wetenschappelijke ‘feiten’ te scheppen is de NNV onwaardig. Deze manier van doen kan slechts leiden tot
toekomstige ongeloofwaardigheid van een organisatie die ik meer dan 50 jaar van harte gesteund heb.
Aldus Kees de Lange.
En wat was de uitkomst van de bijeenkomst van het NNV?
Ik citeer diens voorzitter, Jan van Ruitenbeek:
Het advies van de commissie was op bovenstaande politieke ontwikkelingen afgestemd [Noot HL, te weten:
… op de klimaattop te Parijs is gebleken dat de conclusies en voorspellingen van het IPCC als leidraad worden
aanvaard …] en werd vergezeld van een brief aan de politiek. De brief richt zich op het nieuwe perspectief van
de klimaatdiscussie en wijst op de grote technische en maatschappelijke inspanningen die nodig zijn om de
gestelde doelen te bereiken. De brief van de commissie beperkt zich zorgvuldig tot de expertise van de NNV
en pleit voor meer investering in onderzoek. Het bestuur onderschrijft de conclusies en adviezen neergelegd
in de brief. Toch kiezen we ervoor om bovenstaande reden [Noot HL: wegens verschillen van inzicht onder de
leden zou het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt een weinigzeggend compromis opleveren
…] om ons kruit droog te houden en concluderen dat het op dit moment verstandig is geen publieke uitspraak
te doen.
Een heel belangrijk resultaat van de NNV-discussie is het feit dat we een brug hebben weten te slaan tussen
de partijen in het klimaatdebat. Alle betrokkenen by het symposium in De Bilt hebben zich positief uitgelaten
over de discussie. Het pacificeren van het debat kan op lange termijn van groot belang blijken. We willen graag
voortbouwen op dit fundament en het debat binnen de NNV blijven leiden. Een officieel standpunt zou de
gemoederen eerder verhitten dan kalmeren en contraproductief werken. Een open debat zal helpen het
wederzijds begrip en respect te vergroten. We willen ons hierop richten. Verder zullen we interne communicatie
over de klimaatdiscussie versterken om beter voorbereid te kunnen inspelen op eventuele toekomstige
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ontwikkelingen in de politiek en effectiever te kunnen reageren op de actualiteit. Gezien het bovenstaande
zullen we afzien van de eerder aangekondigde brede ledenraadplaging.
Aldus Jan van Ruitenbeek.
‘The science is setlled?’ ‘All scientist agree?’ Nee dus!
En dat allemaal vanaf de kansel van de NNV! Hoe gezaghebbend wil je het hebben?
In het licht van de inhoudelijke weerlegging van de stellingen van de NNV door Kees le Pair is het vasthouden
van het bestuur van de NNV aan AGW-hypothese en alles wat daarbij hoort, op zijn minst curieus te noemen.
Maar daar staat tegenover dat het voorlopige eindresultaat van de klimaatdiscussie, zoals verwoord door de
voorzitter van de NNV, toch zeer evenwichtig en bemoedigend is.
Het gezonde verstand keert langzaam terug.
Nederland als gidsland?
Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier,hier en hier.
http://climategate.nl/2016/10/08/60507/

Verkiezingen 2017 ; staat Nederland een scherpe ruk naar rechts te wachten?
Geplaatst op 7 oktober 2016
Wij hadden ook kunnen schrijven, ‘verkiezingsuitslag 2017 gelekt’ en dan kunnen
verklappen hoe de politieke landkaart in ons land er vanaf 2017 uit gaat zien. Wordt het
weer het traditionele elkaar gedogen, komen de restanten van het poldermodel weer
boven water, of staat ons land een scherpe ruk naar rechts te wachten, een strijd tussen
VVD en PVV?
Zou de eerste optie als resultaat er uit komen rollen, Bea nu met 2 nieuwe knieën, kan
de informateur en formateur(s) in het door haar gewenste gelid schoppen, dan houden
wij het op de traditionele hutspot van VVD, D66, CDA, aangevuld met een vleugje
christelijke splinterpartijen. Links, met alle pogingen om nog aan het verdiende sterfbed
te ontkomen doet niet meer mee, en daar helpt geen voormalige schoolmeester, een
voormalige politieke agitator of een Marokkaanse Fries aan.
Het is belangrijk te weten dat met de oranjes die nog steeds een belangrijke vinger in de politiek bedorven pap
houden, waarbij we het dan in feite slechts over Beatrix hebben, er alles aan zullen doen een echt rechts
kabinet te voorkomen. En dat echte rechtse kabinet is onze 2e optie. Hoe gek het gelet de eerdere ervaringen
ook mag klinken, het zou een coalitie tussen VVD en PVV kunnen worden, hetgeen voor Bea een gruwel moet
zijn. Rutte heeft zij nog wel wel onder controle maar of dat met Geert ook zal lukken?
Voorlopig probeert de VVD met de naderende verkiezingen de smet die de samenwerking met de PvdA op de
liberalen geworpen heeft van zich af te schudden. Vandaag verschijnt het 57 pagina’s tellende
verkiezingsprogramma, dat u weer terug moet lokken in de paradijselijke liberale sferen. De man die daar voor
moet zorgen, is de inmiddels door zijn leugens en gladde praatjes door velen verachte Mark Rutte. Maar
wie anders moet de VVD-campagne leiden? En, hoe vervelend dat ook klinkt in de oren van echte VVD-ers,
de gladde praatjesmaker, heeft in de afgelopen regeerperiode telkens kans gezien met halve en hele
onwaarheden, beloftes en draaierijen, de rust in het politieke kippenhok te bewaren. Dat dit in vele gevallen
ten koste ging van de burgers, ach dat noemen ze in een gevechtszone ‘collateral dammage ‘ en dat hoort bij
het grote spel.
Wij denken, dat het in de verkiezingsstrijd uiteindelijk zal gaan tussen VVD en PVV. De Nederlanders die wat
kortert door de bocht willen gaan, grenzen willen sluiten, een hard optreden tegen rotzooi schoppende 2e en
3e nieuwlanders de kop in willen drukken, de islam zien als een levensgroot gevaar, een stuk orde en
regelmaat wensen, worden zo op het eerste gezicht door Wilders op hun wenken bediend.
In tegenstelling tot Rutte is Wilders niet een man van compromissen, althans zo laat hij het voorkomen, dus
twee rechtse stromingen gaan op elkaar botsen, maar zullen elkaar ook nodig hebben.
Vergeet niet dat Wilders uiteindelijk uit de VVD-stal komt, een bewonderaar was van de harde lijn VVD-er Frits
Bolkesteijn en dus misschien ergens diep verstopt VVD genen met zich draagt. Rutte, de handige gladde
politieke leugenaar daarentegen moet, indien hij massaal kiezers aan zich wil binden wel een ruk naar rechts
maken, dus een deel van de PVV filosofie overnemen, daar hij met alle misstapen uit het verleden die nog na
echoën ( MH 17, Oekraïne referendum) zich nu als harde strenge staatsman op moet stellen, iets dat met de
ballast van de PvdA nodig om premier te worden, nooit lukte.
Maar de beste stuurlui staan aan de wal.
http://www.geennieuws.com/2016/10/verkiezingen-2017-staat-nederland-een-scherpe-ruk-naar-rechts-tewachten/
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16 hoge Duitse rechters: Merkel breekt grondwet met massa immigratie
In ‘De Staat in de Vluchtelingencrisis’ wordt gesteld dat de bondskanselier een ‘staatsgreep’ heeft gepleegd
en zichzelf tot ‘alleenheerser’ heeft gemaakt – ‘De regering mag niet de identiteit van het volk, waar zij haar
identiteit aan te danken heeft, structureel veranderen’ – SPD wil na verkiezingen volgend jaar ultralinkse roodrood-groene coalitie vormen
Bondskanselier Merkel kan met haar eenzijdige besluiten met recht
een nieuwe Reichskanzler worden genoemd, net als haar illustere
voorganger Adolf Hitler, die op vergelijkbare wijze stap voor stap de
macht van het volk buiten werking stelde.
De almaar aanzwellende kritiek op haar ‘Wir Schaffen Das’
welkomsbeleid wimpelt Angela Merkel tot nu toe af als
onbetekenend. Analisten vragen zich af of ze dat blijft doen nu 16
van Duitslands hoogste gerenommeerde rechters in het boek ‘De
Staat in de Vluchtelingencrisis’ stellen dat de bondskanselier met
haar immigratiebeleid op werkelijk alle punten de Duitse grondwet
breekt. ‘Angela Merkel heeft het geldende recht feitelijk buiten
werking gesteld,’ staat reeds in het voorwoord. ‘Het volk is de stille getuige van de afbraak van zijn collectieve
identiteit,’ en de ‘door de staat gefinancierde media praten enkel de officiële koers na.’
‘Staatsgreep van boven’
Als gezaghebbende Duitse staats- en grondwetrechters, waaronder een rechter die tot het hoogste
Grondwettelijke Hof behoort, Angela Merkel beschuldigen van een oneindig lange reeks wetsovertredingen,
dan kan niemand meer ontkennen dat er bij onze Oosterburen iets zeer ernstigs gaande is. De opstellers van
het boek hebben het zelfs over een ‘coup van boven’, een door de bondskanselier en haar vertrouwelingen
zelf gepleegde staatsgreep – misschien wel het allerergste verwijt dat je als regeringsleider door rechters voor
de voeten kan worden gegooid.
‘Lawine immigranten zal samenleving mee naar ondergang sleuren’
Met hun vertwijfelende oproep doen staatsrechters zoals professor Peter Huber (Grondwettelijke Hof) en
professor Otto Depenheuer (Universiteit Köln) een appel op de elite om ‘nu het nog relatief rustig is’ de wissels
voor immigratie om te zetten. Gebeurt dat niet, dan zal de ongecontroleerde ontwikkeling ‘tot een lawine’
uitgroeien die zowel de staat als de samenleving ‘met zich mee zal sleuren’ naar de ondergang, waardoor de
rechtstaat totaal zal verdwijnen.
Dat dit geen rechtse complottheorie is, bewijst de regering Merkel met recent aangekondigde maatregelen en
acties, zoals het binnenlands willen inzetten van het Duitse leger, de oproep aan alle burgers om een
noodvoorraad aan te leggen, en de plannen om mogelijk al spoedig een verbod uit te vaardigen op het gebruik
van contant geld.
‘Regering mag identiteit van het volk niet veranderen’
De rechtstaat is volgens de 16 rechters dankzij de migrantencrisis ‘aan het verdampen’, en daar is Angela
Merkel de belangrijkste verantwoordelijke voor. ‘Het besluit van de bondskanselier om de grenzen voor
iedereen open te houden, heeft geen democratische legitimiteit. De regering mag niet de identiteit van het
volk, waar zij haar identiteit aan te danken heeft, structureel veranderen.’
‘Merkel heeft zichzelf tot alleenheerser gemaakt’
‘Nu Merkel zonder het volk te consulteren besluiten heeft gemaakt waarmee zowel de identiteit van het volk
als het karakter van de nationale staat van dit volk ernstig wordt beschadigd, heeft ze zichzelf tot alleenheerser
gemaakt. Dat is niet verenigbaar met het principe van de soevereiniteit van het volk.’ (1)
Censuur
Auteur en onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte vraagt zich hardop af hoelang dit boek in de Duitse winkels zal
liggen, aangezien de regering Merkel sinds vorig jaar op steeds hardere en strengere wijze censuur pleegt op
alle media, en zelfs al bloggers heeft laten arresteren omdat ze zich openlijk uitspraken tegen haar massale
moslim migranteninvasie van Duitsland en Europa.
SPD wil rood-rood-groene coalitie
Dat het bij onze Oosterburen na de verkiezingen van volgend jaar juist nog sneller richting afgrond kan gaan,
blijkt uit het feit dat regeringspartij SPD (de Duitse PvdA) gesprekken voert met de Linken en Grünen voor de
vorming van een zogeheten ‘rood-rood-groene’ coalitie, bedoeld om het CDU van Merkel buitenspel te zetten
(2). Wij verwachten dat die coalitie geen meerderheid zal behalen, maar alsnog met het CDU zal worden
aangevuld, en er dus een ‘zwart-rood-groene’ coalitie ontstaat, die ons continent nog sneller zal islamiseren
door het te overspoelen met miljoenen moslims.
Xander - (1) KOPP, (2) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/16-hoge-Duitse-rechters-Merkel-breekt-grondwet-met-massaimmigratie
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Van Amerika met Liefde: George Soros belooft Russische Maidan op de verjaardag van Poetin
George Soros is een machtig persoon die deze macht misbruikt om
zijn persoonlijke doelen te bereiken. Zijn zinnen zijn gezet op
Rusland en hij zal niet stoppen totdat hij Rusland heeft verwijdert
als zijn bedreiging.
Iedereen die de activiteiten van George Soros volgt, weet dat deze
vurige en consistente vijand van Rusland wordt gekenmerkt door
een ongezonde obsessie met levendige gebaren en symbolische
acties. Hij aarzelt niet om rechtstreeks een beroep te doen op
toonaangevende wereld politici en probeert zelfs openlijk politieke
beslissingen te dicteren om de leiders van landen als Duitsland of
Griekenland en soms haalt hij uit en straft zelfs de Europese Commissie.
Soros kon gemakkelijk worden verward met het dorps maniak die gewoon van de gelegenheid gebruk maakt
om in het openbaar zijn overgewaardeerde ideeën uit te drukken, maar de dingen zijn niet zo eenvoudig.
Immers, hij is degene die talrijke “gekleurde revoluties” heeft gesponsord in vele landen. Hij zou heel goed een
maniak kunnen zijn, maar hij is een invloedrijke en gevaarlijke psychopaat.
Deze keer, heeft de Amerikaanse oligarch, met grote geopolitieke ambitie, besloten om een beroep op de
Russen te doen met de oproep om zich te verenigen en zich te verzetten tegen de oorlogsmisdaden die
vermoedelijk worden gepleegd door het Russische leger in Syrië. Ik denk niet dat het toeval is dat deze oproep
werd uitgezonden door de media op 7 oktober, de verjaardag van de Russische president. Ik ben van mening
dat dit een soort verjaardagsgroet voor de Russische president was, waarin Soros in wezen belooft dat hij
hetzelfde lot als Milosevic van Servië zal ondergaan.
De Amerikaanse oligarch beweerd dat Poetin schuldig is aan oorlogsmisdaden in Syrië. Men hoeft niet
bijzonder opmerkzaam te zijn om te beseffen wat hij bedoeld als hij zegt: “Als de feiten worden vastgesteld,
zullen Poetin’s bombardementen op Aleppo worden gezien als een van de moderne wereld’s meest flagrante
oorlogsmisdaden.” Op verschillende plaatsen, is het voldoende om “Aleppo” te vervangen door “Srebrenica”
en “bomaanslagen” met “bloedbad”, en het wordt meteen duidelijk waar George Soros van droomt. En hij
spreekt in termen als ons, Russen, om deze droom te realiseren.
Hier is wat hij zei:
“Ik doe een beroep op de bevolking van Rusland, Europa en de rest van de wereld om niet werkeloos toe te
zien, maar om het woord te verspreiden en hun verontwaardiging te uiten. Een uitstorting van de publieke
opinie zou president Poetin ertoe te bewegen een einde te maken aan zijn gruwelijke misdaden tegen de
menselijkheid.”
Laten we dit vertalen zin in eerlijk Russisch: ‘Russen, “Soros vertelt ons:” Ga de straat op! Doe wat de Serviërs
deden met hun leiders en helden! Eis Roquefort, Camembert, en een snelle toetreding tot de Europese Unie!
Wij beloven u een leven zoals in Europa, en de prijs zal heel klein zijn. Verraad Poetin. Gooi hem voor de
wolven, en alles komt goed. Wij zullen u zelfs complimenteren. ”
Als we deze verklaring door Soros vergelijken met de Britse media en hun recente gehuil over serieuze
discussie tussen de Amerikaanse generaals over de onvermijdelijkheid van een wereldwijd en zeer bloedig
conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland, en zelfs de Verenigde Staten en China, dan kunnen we zien
hoe vlak voor onze ogen, dit alles een van de elementen vormt van een Amerikaanse psychologische aanval.
De doelstelling van deze aanval is niet Vladimir Poetin. Ik denk dat niemand nog die illusies heeft: Poetin kan
niet worden gepest of gedwongen zich terug te trekken uit zijn ingeslagen weg. De doelstelling van deze
aanval was ons, lieve vrienden en medeburgers. Ze jagen ons angst aan met nucleaire geleide bommen recent
geteste in de VS. Ze vertellen ons via de Britse media dat miljoenen van ons zullen sterven in het geval van
een conflict met de Verenigde Staten. Dus, op het einde, stellen ze dat we moeten stoppen met Poetin en hem
over moeten laten aan genade van onze westerse geopolitieke vijanden.
Men zou kunnen veronderstellen dat dezelfde boodschap ook was gericht aan de Russische politieke elite,
maar deze truc was vorig jaar al geprobeerd. Er was geen opstand van de Russische elite. Integendeel, men
verzamelde zich rond de president. De elite begreep dat, zonder Poetin en zonder een sterk Rusland, niemand
ze nodig heeft en nooit zullen worden erkend als gelijken of toegang krijgen tot de kamers van hun blanke
meesters.
Dit besef was een grote verrassing voor onze Westerse “partners”, die worden gebruikt om te denken aan de
Russische staat, de ambtenaren en veiligheidsdiensten als naïeve dwazen die nog niet van de schok van de
jaren ’90 en de droom van het uitgeven van hun pensioen in Saint Tropez zijn hersteld. Tot grote verbazing
van onze westerse partners, bleek dat de Russische elite een instinct heeft van zelfbehoud, en dat de Krim
volledig de Côte d’Azur kan vervangen.
En daarom hebben een wanhopige Soros en zijn vrienden van de Britse media, evenals de Amerikaanse
generaals uit de suite van Clinton, besloten om ons een schrik te geven. Dit is hun laatste kans en laatste
hoop dat de Russen wederom hun eigen rijk zullen vernietigen.
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Vandaag heb ik meer vertrouwen dan ooit dat het ‘collectieve respons op deze Amerikaanse bedreigingen en
Soros’ zoete deal voor de Russen scherp, helder en ongecensureerd zal zijn. Dit antwoord zou het beste
cadeau zijn voor de Russische president. Happy birthday, Vladimir Vladimirovitsj Poetin!
(Fort-russia.com)
http://worldunity.me/van-amerika-met-liefde-george-soros-belooft-russische-maidan-op-de-verjaardag-vanpoetin/

Waargenomen vliegende driehoek is de TR3B Astra
De mysterieuze vliegende zwarte driehoek wordt
waargenomen op verschillende locaties over de hele wereld.
Meer
foto's
en
uitleg: bibliotecapleyades.net,
images.google.nl
Veel mensen verwarren dit vliegend object met een UFO,
terwijl het dat niet is, wel zit er UFO technologie in verwerkt.
Van de TR-3B wordt algemeen aangenomen dat het een
product is van het "Aurora" zwart-project. Volgens
verschillende bronnen is dit de top van de geheime projecten.
Dit geheime project van de V.S. kost $ 3 miljard per object en
onlangs zijn er 3 TR-3B Astra’s aan Israel verkocht.
De TR-3B is een nucleair aangedreven vliegende driehoek, in staat tot fenomenale snelheden. Het toestel kan
door reactieve elektrische stimulatie van kleur en van uiterlijk veranderen en een andere vorm aannemen of
onzichtbaar worden voor het menselijk oog.
De TR-3B Astra bevat een plasmaveld versneller annex magnetisch veld verstoorder ('disruptor'), waardoor
de massa van het toestel incl. inzittenden met 90% verkleind zou kunnen worden, zodat de zwaartekracht
nauwelijks invloed heeft op de prestaties van het toestel.
Mede hierdoor zou de snelheid boven Mach 50 uit komen, ter vergelijking: de meeste gevechtsvliegtuigen
hebben Mach 2. (Mach 1 is gelijk aan de snelheid van het geluid).
Daarnaast zou de Astra uitgerust zijn met een deeltjesversneller/pulselasers, 'scalaire' wapens (waardoor de
vijand zo verward wordt, dat men vrijwillig de wapens neerlegt) en tevens 40 neutronenbommen. Dit alles
volgens Steve Quayle.
Anti-zwaartekracht ofwel Anti-Gravity, hoe werkt het? Nucleaire Powered UFO TR-3B:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EgJCaG-LrR8
Edgar Fouche, een elektronische deskundige, die beweert te hebben gewerkt in Area 51 en mensen kent die
de TR-3B gezien hebben, gaf in een uitgebreide presentatie uitleg over dit vliegend object en zijn technologie.
Uit zijn presentatie weten we het volgende: Het is een "vreemdeling op zoek", pikzwart, driehoekig, gezien op
de ‘Groom Lake facility’, vestigt zich verticaal op het platform, is massaal van vorm tot ongeveer 600 m breed,
straalt een corona van zilverblauw licht. Het is het eerste Amerikaanse voertuig dat "quasi Crytals" gebruikt in
de buitenste schil. Het wordt gefinancierd door de NRI, NSA en CIA, is nucleaire gevoed, heeft een magnetisch
veld disrupter (ontstoorder), dat is een cirkelvormige versneller op basis van kwik, draait op 60.000 RPMhydrofoor, bij 250.000 atmosfeer en is onderkoeld tot 150 graden Kelvin. Dit heeft als resultaat dat de TR-3B
steeds 89% lichter is en een vermindering van G-krachten kent van dezelfde hoeveelheid.
TR - 3B beelden van de Orion Conspiracy-website
Verslag van een waarnemer: Twee gigantische "plasma" kringen, een fluorescerende groene cirkel en een
andere witte cirkel, leken te botsen aan de hemel. Op de een of andere manier leek het alsof de ene cirkel
voor de andere in een neerwaartse richting ging. Vervolgens zag hij een enorme flits die de hele horizon vulde,
maar zonder geluid.
'In 1999 of 2000 was ik op een nacht rond 1.30 uur getuige van dit evenement, toen de Amerikaanse marine
was gelegen in de Adriatische zee tijdens het Servië-Kosovo-conflict. Ik stond op mijn terras in Split, Kroatië,
het was een warme nacht en ik keek uit over de Adriatische Zee. Het leek erop dat de lichtbron van de ronde
"plasma" cirkels ergens in de centrale Adriatische Zee lag, ten zuidwesten van het eiland Vis, tussen Kroatië
en Italië. Ik had geen idee wat de lichten waren, maakt snel mijn broer in de andere kamer wakker en vertelde
hem wat ik gezien had. We wachtten en keken toe, maar fenomeen herhaalde zich niet.’
‘Ik had geen idee wat het had kunnen zijn, totdat ik onlangs beelden tegenkwam van een TR-3B, die kennelijk
gefilmd was boven Parijs: De zwarte driehoek die langzaam in zicht komt stopt in de lucht en kantelt vervolgens
als om de piloten een overzicht te geven van het aardoppervlak, een ‘ground view’. Vervolgens komt er een
witte cirkelvormige lichtstraal uit het midden, waardoor een perfecte witte cirkel ontstaat en daaropvolgend
een lichtflits (precies hetzelfde als wat ik had gezien)! Deze beelden, die sommige kijkers als een hoax zien,
lijken mij zeer overtuigend; ik ervaar het als echt. Wat me overtuigde is het ronde licht... Het lijkt 2-dimensionaal
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en niet 3-dimensionaal (net als een bolvormige witte straatlantaarn, die lijkt ook 2-dimensionaal van een
afstand, maar is in werkelijkheid 3-dimensionaal) en de cirkel is niet een gloed met vage randen maar heeft
een duidelijk gedefinieerde rand, alsof de lichtbron wordt opgenomen. En dat is precies wat ik zag die nacht.’
Het is interessant op te merken dat een enorme driehoekufo werd waargenomen door veel mensen op het
eiland Pag, Kroatië, in 1967. Diverse transcripties van politiepatrouille radiogesprekken getuigden van dit
fenomeen. Door mensen die het object waarnamen, werd een tekening gemaakt en die lijkt ongelooflijk veel
op de TR-3B. Het object vond zijn weg over het eiland, langzaam en op lage hoogte.
Het is tevens de moeite waard op te merken dat er een aantal waarnemingen van de TR-3B boven Belgie zijn
geweest. Sommige mensen beweren ook dat de TR-3B's vaak paarsgewijs worden waargenomen, en gezien
boven de wereld oorlogzones.
Ben Rich, voormalig CEO van Lockheed Martin wist van dit soort technologieën. Lees meer hierover…
Geheime prototypen algemeenhttp://www.theorionconspiracy.com/html/secret_prototypes.html
© Jozef, bibliotecapleyades.net 21 september 2010
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M113&ss=P1055

Nog even en dan zal een volkomen slapende, gedrogeerde,
onwetende, gehypnotiseerde en gehersenspoelde Amerikaanse
bevolking een nieuwe president kiezen.
Zoals een bekende Russische politcus zegt: Als ze Hillary kiezen, zal het
een hele korte film worden met overal Hiroshima's en Nagasaki's. Voor
de jongeren onder ons; de paddenstoelwolken zullen dan spoedig te
aanschouwen zijn.
Het is verbazingwekkend om te zien hoe de wereld over enkele weken
haar eigen lotsbestemming gaat bepalen. Ondanks dat er tegenwoordig
talloze manieren zijn om de waarheid te ontdekken, zal de volkomen
slapende massa in Amerika eenpsychopatische seriemoordenaar kiezen als leider van het land dat op dit moment
nog steeds bekendstaat als meest machtige land ter wereld.
Zoals wij vorig jaar schreven, speelt The Donald (Trump) zijn rol in het spel om de favoriet van de Chazaarse
mafia in het Witte Huis te krijgen en bovenaan de agenda staat de door hen al eeuwenlang gewenste vernietiging
van het Russische rijk.
Hillary Clinton is meer dan bereid om de strijd aan te gaan met de man die ze vergelijkt met Hitler en waarvan ze
claimt dat deze geen ziel bezit. Ze adopteert ook nog eens de stijl van een George W. Bush die ooit op de proppen
kwam met zijn beruchte As van het Kwaad (Axis of Evil).
Ook Hillary komt nu met een As van het Kwaad, bestaande uit Rusland, het regime van Assad en Iran. En alsof
dat nog niet genoeg was, schijnt nu ook nog Turkije toegetreden te zijn tot deze As van het Kwaad.
De plek waar het allemaal zal gaan ontbranden is natuurlijk Syrie en het enige dat nog openstaat, is wanneer dat
zal gaan gebeuren. Dit weekend moet Obama het besluit nemen of Amerika al dan niet rechtstreekse aanvallen
zal uitvoeren op posities van het Syrische leger. Een actie die in feite gelijk staat aan een oorlogsverklaring aan
Rusland.
Het meest waarschijnlijke scenario voor nu is dan ook dat Amerika de nog overgebleven rebellen zal voorzien
van zwaardere wapens.
Dat alles is echter slechts uitstel van executie. Want, zodra Hillary het Witte Huis betreedt, wordt het een ander
verhaal en zal Amerika hoogstwaarschijnlijk toch zelf militair ingrijpen.
Alhoewel er op het allerlaatste moment nog altijd wonderen kunnen gebeuren zoals bijvoorbeeld Julian Assange
die nog iets uit de hoge hoed tovert waardoor het zelfs met de Wall Street machine Hillary Clinton is afgelopen,
is de kans op een dergelijk wonder met de dag kleiner.
De bekende Russische politicus Vladimir Zhirinovsky, de man die bekend staat als de Russische Donald Trump
omdat hij zegt wat hij denkt zonder het soort taal te gebruiken die politici normaal hanteren zodat je altijd tussen
de regels moet lezen, zegt het volgende:
"De verhouding tussen Rusland en Amerika kan niet veel slechter worden. De enige manier waarop het nog
slechter kan worden, is als er een oorlog uitbreekt. De Amerikanen die op 8 november een nieuwe president gaan
kiezen moeten beseffen dat ze of kiezen voor vrede op aarde als ze kiezen voor Trump. Maar, als ze Hillary
kiezen, dan is het oorlog. Het zal een korte film worden. Er zullen overal Hiroshimas en Nagasakis zijn.
Helaas zullen de Amerikanen dat niet beseffen, net zomin als de grote massa bij ons dit zal begrijpen. En zo
hebben we een wereldbevolking die voor het grootste deel volkomen onwetend haar eigen ondergang tegemoet
marcheert.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11190:amerikaanse-bevolking-sneltrichting-afgrond&catid=37:wereld&Itemid=50

NIEUWSBRIEF 257 – 15 OKTOBER 2016 – PAG. 52

Is Barack Hussein Obama van plan de staat-van-beleg af te kondigen?
Uit het nieuws 10-10-2016 Door: Franklin ter Horst
Obama heeft op 16 maart 2012 zijn handtekening gezet
onder executive order 13603 waarmee hij gerechtigd is de staatvan-beleg af te kondigen (Martial Law) om zodoende de volledige
macht naar zich toe te trekken! Hij heeft daarmee de macht alle
aspecten van de Amerikaanse samenleving over te nemen. Hij
hoeft onder de staat-van-beleg géén rekening meer te houden
met het Amerikaanse Congres. Hij kan zelf bepalen wanneer hij
deze executive order in werking stelt. Dat geeft hem tevens de
mogelijkheid alle verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen
inclusief de presidentsverkiezingen van 8 november 2016 zodat
hij zelf kan blijven zitten. Deze executive order geeft hem zelfs de mogelijkheid president voor het leven te
blijven. Waarom zou hij de order 13603 hebben ondertekend anders dan er zelf gebruik van te maken?
De NWO-elite in de Verenigde Staten moet er niet aan denken dat Trump de grote baas in Washington gaat
worden. Ze zien hem als een clown die Amerika tot het lachertje van de wereld zal maken. Als het aan
de globalisten ligt moet Hillary Clinton de verkiezingen winnen want zij wordt gezien als een uitermate
geschikte trekpop. Toch is men er niet helemaal gerust op dat dit plan zal slagen. Het is de tweede keer dat
zij een gooi doet naar het presidentschap. In 2008 werd ze in de voorverkiezingen uitgeschakeld door Obama.
Paul Craig Roberts, in de jaren ’80 een hooggeplaatst lid van de regering Reagan die meehielp de Koude
Oorlog te beëindigen, zegt dat wanneer Hillary die hij ‘Killary’ noemt- in november 2016 tot president wordt
gekozen, de mensheid zo goed als zeker een ongekend afschuwelijke periode vol oorlog, ellende en
verwoestingen wacht. De geschiedenis heeft geleerd dat deze vrouw staat voor alles wat slecht is. Dominee
Jerry Fallwell zei het tijdens haar verkiezingscampagne in 2008 zo: ”De duivel als kandidaat zou ongeveer
dezelfde weerstand hebben opgeroepen.” In een uitgave van WorldNetDaily van 14 november 2007 noemt
Joseph Farah Hillary Clinton een gevaarlijke en corrupte demagoog. Er is een nieuwe zeer schokkende DVD
over haar verschenen. Obama heeft zijn steun voor haar uitgesproken en zegt ervan overtuigd te zijn dat zij
“een voortreffelijke president'' zal zijn. In 2008 was hij echter heel wat minder positief en noemde haar nog een
leugenaar. In 2008 zette Amerika een 'stiekeme' moslim’ (door hemzelf in deze video bevestigd) en
een pruilerige narcist in het Witte Huis. Een man met een ononderbroken geschiedenis van betrokkenheid bij
gewelddadige, corrupte, uiterst linkse, black power politiek, die Joden en Israël afkraakt en het Westen haat.
Velen geloven dat hij Amerika en ook het Westen in een angstaanjagende duisternis zal veranderen.
Naast de door Obama ondertekende executive orders, heeft hij de beschikking over de executive orders die
in 1962 door John F.Kennedy i.v.m. de Cuba crisis zijn ondertekend. In dat jaar dreigde in oktober een
atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Cuba was na een zevenjarige guerrillastrijd in
1959 communistisch geworden onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte invasie in de Varkensbaai tot
de Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand. Op 22 oktober 1962 trad de crisis in volle openbaarheid toen
president John F. Kennedy een felle rede hield waarin hij de ontmanteling eiste van alle Sovjet-raketbases op
Cuba en een blokkade aankondigde op alle militaire goederen naar het eiland; twee dagen later werd deze
'illegale' blokkade van kracht; de wereld hield de adem in, vooral toen duidelijk werd dat Sovjetschepen met
kernkoppen aan boord de quarantainezone al dicht waren genaderd. Op zaterdag 27 oktober kwam het, zoals
tientallen jaren later duidelijk werd, bijna tot een kernoorlog. De volgende dag, zondag 28 oktober, bleek een
keerpunt in de crisis, toen Radio-Moskou bekendmaakte dat de Sovjet-Unie gevolg zou geven aan de eisen
van de VS en de schepen rechtsomkeert zouden maken. Deze concessie volgde op een intensieve
briefwisseling tussen de Russische leider Chroesjtsjov en Kennedy, waarin niet alleen tot ontmanteling van de
raketbases op Cuba werd besloten, maar ook tot terugtrekking door de Verenigde Staten van de op de SovjetUnie gerichte Jupiter-raketten in Italië en Turkije.
De Cuba crisis ligt aan de basis van de door Kennedy ondertekende volgende executive orders. Executive
Order 10990 staat de regering toe om alle vormen van transport en de controle over snelwegen en zeehavens
over te nemen. Executive order 10995 geeft de regering de macht de media volledig onder haar invloed te
brengen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en
mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering
toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive
Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor
werkbrigades
onder
leidinggevend
toezicht
van
de
regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle
gezondheids-,
educatieen
welzijnsfuncties
over
te
nemen. Executive Order 11002 geeft de Directeur-Generaal der
Posterijen het recht om een nationale registratie van alle personen
teweeg te brengen. Executive order 11003 geeft de overheid de
vrijheid alle luchthavens en vliegtuigen over te nemen inclusief
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commerciële vliegtuigen. Executive order 11005 staat de overheid toe alle spoorwegen, alle binnenlandse
waterwegen en opslag ruimtes over te nemen.
Chroesjtsjov en Kennedy in overleg in 1961 (boven)
Het feit dat Obama executive order 13603 heeft ondertekend, betekend dat er binnen afzienbare termijn
bijzondere dingen staan te gebeuren in de Verenigde Staten en misschien wel wereldwijd. Dat betekent dat
hij de volledige macht krijgt op eigen houtje maatregelen te nemen. Zelfs sommige Democraten in de Senaat
hebben zich tegen hem gekeerd vanwege de macht die hij voor zichzelf heeft gecreëerd. Merkwaardig toch
dat de internationale media niets meldt over de griezelige ontwikkelingen die zich in de Verenigde Staten
beginnen af te tekenen.
Obama kan natuurlijk niet zonder enige aanleiding zomaar een staat-van-beleg afkondigen. Daar
moet tenminste een flinke crisis voor aan ten grondslag liggen. Denk hierbij aan de alsmaar verslechterde
relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. De situatie is zo explosief dat een gewelddadige confrontatie
tussen de beide supermachten niet langer meer uitgesloten moet worden. Het lijk wel alsof Washington heel
bewust een oorlog tegen Rusland aan het uitlokken is. De Amerikaanse generaal dreigt Rusland zelfs met
totale vernietiging. Ook bestaat er in toenemende mate de mogelijkheid van een totale financiële ineenstorting,
of een terroristische aanslag. Volgens de voormalige CIA directeur Michael Morell "zijn er duizenden ISIS
sympathisanten in de Verenigde Staten” die van plan zijn flink wat rotzooi te schoppen. De stemming onder
de Afro-Amerikaanse bevolking wordt er ook niet beter op. Ze gaan steeds meer de straat op om te protesteren
tegen het politiegeweld. Het gaat nu nog om geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat kan snel
veranderen en ontaarden in massale landelijke rellen. Een valse vlag operatie behoort natuurlijk ook altijd nog
tot de mogelijkheden.
Miljoenen Amerikanen hebben zich aangesloten bij groeperingen vanwege het met voeten treden van de
Amerikaanse grondwet door Obama en trawanten. Ze willen dat hier een eind aan komt. Duizenden groepen
staan klaar om gewapend verzet te plegen tegen wat men de kliek in Washington noemt. Talloze agenten en
militairen hebben al aangegeven niet mee te zullen werken aan de totstandkoming van het Obamafascistische
Amerika. Zeker 30 burgerorganisaties en - groepen, hopen dat er een tweede Amerikaanse revolutie komt om
het land te ontdoen van Obama en zijn politieke kliek in Washington. Men vindt het daarom tijd voor actie.
Volgens oud-senator Gordon Humprey heeft de regering Obama een 'ongekende veiligheidsstaat' opgezet,
met 'meer macht dan de SS, de Stasi en de KGB bij elkaar.
Op de website Oath Keepers, en organisatie van politieagenten, militairen, reservisten en veteranen, die
zweren dat zij de Grondwet zullen verdedigen, staat dat ze een nieuwe revolutie verwachten, waarbij ‘de
levens van miljoenen op het spel staan.’ Online staat een verklaring van overheidsbevelen die de bij de
organisatie aangesloten agenten en militairen niet zullen
opvolgen.
Daaronder wordt verstaan, het niet meewerken aan het
ontwapenen van Amerikaanse burgers, het zonder
huiszoekingsbevel doorzoeken van huizen, voertuigen, etc.,
het arresteren van Amerikaanse burgers die als ‘onwettelijke
vijandelijke strijders’ worden beschouwd, het uitvoeren van een
invasie in een staat die zichzelf onafhankelijk verklaard van de
federale regering, het gedwongen overbrengen naar de FEMAdetentiekampen, onder welk voorwendsel dan ook.Een kind
kan zien dat er in Washington iets niet pluis is.
Wat de inwoners in verschillende Amerikaanse Staten opvalt is dat er steeds meer militaire voertuigen te zien
zijn met VN tekens. Velen vragen zich wat de bedoeling hiervan is. Het is trouwens niet voor het eerst dat er
VN-voertuigen zijn gesignaleerd op Amerikaanse wegen. Ook in de staten Louisianaen, Virginia en Texas
zeggen bewoners VN-trucks te hebben gezien. De American Mirror vroeg zich af wat grote aantallen tactische
voertuigen van de VN met kogelwerend glas in Virginia doen. En zo zijn er meer voorbeelden. Gaat Obama
de hulp inroepen van de VN om te helpen zijn tegenstanders af te voeren naar de Fema-kampen?
Er komen steeds meer signalen dat de Amerikaanse bevolking de beperking van hun vrijheden, vrije
meningsuiting en alle veranderingen die Obama ten nadele aan het doorvoeren is, niet lang meer zullen
accepteren. Zestig miljoen Amerikanen leven vandaag op voedselbonnen. Obama heeft met zijn “Change”
Amerika in een diepe crisis gestort. De linkse media noemt de tegenstanders van de Obama-administratie
nazi’s, gewelddadige en gevaarlijke rechtse extremisten. Maar deze mensen, jong en oud, komen alleen maar
op voor hun rechten en ageren tegen de waanzinnige dictatoriale beslissingen uit Washington. De hele
westerse wereld zou zich zorgen moeten maken over wat de man in het Witte Huis allemaal bekokstoofd.
Obama is niet alleen een vijand van de Amerikaanse bevolking maar van de hele vrije niet-moslimwereld. Uit
alle maatregelen die hij neemt blijkt dat hij het christendom tot staatsvijand heeft verklaard. Velen in Amerika
en daarbuiten geloven daarom dat de ‘moslim’ Obama de rol van antichrist zal gaan vervullen. Zie
hier Obama’s oorlog tegen de christenen. Ook in Boeddhistische kringen is men die mening toegedaan.
Obama zou volledig voldoen aan de Boeddhistische Apocalyptische “Kalachakra” waarin de komst wordt
aangekondigd van de duivelse demon-King Krinmati.
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Openbaring 9:11 En zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het
Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon.
Het Hebreeuwse woord Abadon  אֲ בַּדוֺןbetekent vernietiging of verruineerd. Hebben de Amerikanen deze
Abadon tot president gekozen? Abadon is een machtige koning (of regerend leider) die zal proberen om
wereldwijd chaos en vernietiging te brengen tegen het Christendom.
Interessant te melden is nog dat Obama de ambitie had om Ban Ki-moon op 31 december 2016 op te
volgen als Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat kan nu niet meer want dat is de Portugese oudpremier Antonio Guterres geworden. Wie weet blijft hij dus gewoon zitten waar hij zit om vanuit zijn luie stoel
in het Witte Huis de staat-van-beleg af te kondigen om nog voor de verkiezingen een complete politiestaat te
creëren en iedereen die tegen hem is in slavernij te brengen.
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2010-10-2016.htm

Wie is de blinde vrouw die de wereldpers haalt met haar voorspellingen over ISIS?
09/12/2015 door L.BOEL
Een blinde Bulgaarse vrouw, Baba Vanga, haalde de voorbije dagen de wereldpers. Ze zou de opwarming
van de aarde, de aanslagen van 11 september, de grote tsunami in de Indische Oceaan in 2004 en de opkomst
van Islamitische Staat (ISIS) voorspeld hebben. Meer nog: ze voorspelde ook dat die opkomst van ISIS zal
leiden tot een ‘grote Moslimoorlog’ die pas zal eindigen wanneer het kalifaat over Europa wordt geïnstalleerd
in 2043, met Rome als hoofdkwartier. Of het klopt of niet zal nog moeten blijken. Want wie is die Baba Vanga
eigenlijk? Om te beginnen: Baba Vanga is niet haar echte naam. De vrouw werd in 1911 in Macedonië geboren
als Vangelia Pandeva Dimitrova. Tot haar 12e leidde ze een normaal leven. Maar dan verloor ze plots op
mysterieuze wijze haar zicht tijdens een grote storm, waarbij ze zelf ook vermist raakte. Het verhaal doet de
ronde dat haar familie haar pas een aantal dagen na de storm terugvond: op dat moment waren haar ogen
toe gegroeid en waren ze bedekt met een dikke laag stof.
In de politiek
Achteraf vertelde Baba Vanga dat ze toen al haar eerste visioenen had gekregen. Ze geloofde zelf ook dat ze
tijdens die storm de gave had gekregen om mensen te genezen en om de toekomst te voorspellen. Al snel
kreeg de vrouw daardoor heel wat volgelingen, mensen die naar haar kwamen om te weten te komen of hun
naasten nog lang zouden leven, bijvoorbeeld. Zo kreeg ze zelfs de Bulgaarse Tsaar Boris III over de vloer
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog trouwde ze trouwens met Dimitar Gushterov, een
Bulgaarse soldaat die haar was komen opzoeken om haar te vragen wie zijn broer had gedood.
Communistische Partij
De gave van Baba Vanga stopte niet bij visioenen alleen. De vrouw ging werken voor de Bulgaarse
Communistische Partij. Verschillende partijleden en -leiders vroegen Baba advies om hun agenda voor de
toekomst te bepalen. Dat zou niet altijd even correct verlopen zijn. Zo wordt er beweerd dat Baba informatie
kreeg van de Bulgaarse geheime diensten om door die info te gebruiken het vertrouwen van binnen- en
buitenlandse politici voor zich te winnen. Bovendien zou het huis waar ze werkte zijn afgeluisterd geweest en
zou Baba zelf gemanipuleerd zijn geweest om bepaalde ‘voorspellingen’ en info te geven aan bezoekende
politici.
Visioenen dankzij “onzichtbare wezens”
Maar naast haar ‘politieke inzet’ bleef Baba ook gewoon voorspellingen doen. Ze zou er in haar 50-jarige
carrière honderden gemaakt hebben, waardoor ze ook wel eens de ‘Nostradamus van de Balkan’ werd
genoemd. Zelf beweert ze dat ze de visioenen kreeg dankzij ‘onzichtbare wezens’ die haar info over de
toekomst gaven, wezens waar ze zelf geen verklaring voor had.
“Obama laatste president van de VS”
Die wezens zouden haar wel visioenen hebben gegeven over de aanslagen van 11 september, de grote
tsunami van 2004 die heel wat eilanden in de Indische Oceaan overspoelde of de opwarming van de aarde.
Daarnaast zou ze ook voorspeld hebben dat de 44e president van de Verenigde Staten een Afro-Amerikaan
zou worden, Barack Obama dus. Maar tegelijk zei haar visioen ook dat die Afro-Amerikaan de laatste president
van Amerika zou zijn. En tussen 2010 en 2016 zou er een nucleaire oorlog ontketend worden, waardoor
Europa zou worden verlaten. Nog een opmerkelijke voorspelling was dat aliens ons zouden helpen om tegen
2130 onder water te leven en dat er in 3005 een oorlog op Mars zou zijn. En in 2010 zou de Derde
Wereldoorlog uitbreken, zo had Baba voorspeld.
Museum
Het zijn voorspellingen die Baba Vanga allemaal deed, of zou gedaan hebben, voor ze in 1996 stierf aan
borstkanker. Haar begrafenis lokte heel wat volk. Volgens haar wil in haar testament werd haar huis na haar
dood omgevormd tot een museum, dat in 2008 uiteindelijk de deuren opende.
En haar laatste voorspelling? Een 10-jarig blind meisje dat in Frankrijk leeft zou haar gave overerven. De hele
wereld zou snel van haar horen. Benieuwd of die voorspelling van Baba uitkomt...
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151209_02012331
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Bondgenoot Putin waarschuwt Amerikanen: Stem op Hillary betekent kernoorlog
‘Overwinning voor Trump is gift aan de mensheid, maar als Hillary wint zal ze laatste Amerikaanse president
ooit zijn’
Zhirinovsky kreeg onlangs een belangrijke onderscheiding van Putin
nadat zijn liberaal democratische partij na de parlementsverkiezingen
de 3e van het land werd.
Al jarenlang Ruslands meest flamboyante politicus, Vladimir
Zhirinovsky, een politieke bondgenoot van president Putin, heeft het
Amerikaanse volk in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk
gemaakt dat ze op 8 november zullen moeten kiezen tussen vrede of
een kernoorlog. ‘De Amerikanen moeten zich realiseren dat als ze
vrede op de planeet willen, ze op Trump moeten stemmen. Maar als
ze Hillary kiezen, dan betekent dat oorlog. En dat wordt een kort
verhaal, want dan zullen er overal Hiroshima’s en Nagasaki’s zijn.’
Twee maanden geleden gaf Zhirinovsky, die het Westen al vaak verweet hypocriet en decadent te zijn, en
gecorrumpeerd door politieke correctheid, ook al een ferme waarschuwing aan het adres van Berlijn. Als dat
door zou gaan met het plaatsen van troepen en tanks in de Baltische landen, zo dicht aan de Russische grens,
dan zou Duitsland ‘de totale vernietiging’ riskeren.
‘Alleen met Trump kans op vrede’
Alleen Putin en Trump zullen samen de extreme spanningen tussen Oost en West kunnen de-escaleren, en
de vrede op het noordelijke halfrond herstellen, zo vindt de nationalistische politicus, wiens Liberaal Democratisch Partij (LDPR) bij de parlementsverkiezingen vorige maand op de derde plaats eindigde. ‘Trump zal
een briljante kans hebben om de verhoudingen vreedzamer te maken... Hij is de enige die dit kan doen.’
‘Alle mannen praten wel eens zo’
De gelekte ‘lewd’ tape, waarop te horen is hoe Trump 11 jaar geleden een paar platte opmerkingen over
vrouwen maakt, wuifde hij weg: ‘Mannen over de hele wereld zeggen soms dit soort dingen tegen enkel hun
kameraden. We moeten alleen naar zijn zakelijke- en politieke kwaliteiten kijken.’
‘Winst Trump is gift voor mensheid, Hillary Clinton zal laatste president ooit zijn’
Hillary Clinton omschreef hij als ‘een kwaadaardige schoonmoeder’, die met haar beleid als minister van BuZa
tussen 2009 en 2013 liet zien ‘dat ze hunkert naar macht. Hillary vindt zichzelf de belangrijkste persoon op
deze planeet, dat Amerika een uitzonderlijk land is, zoals Barack Obama zei. Dat is gevaarlijk. Ze kan een
kernoorlog beginnen.’
‘Een overwinning voor Trump zou een gift aan de mensheid zijn,’ besloot Zhirinovsky. ‘Maar als Hillary Clinton
wint, zal ze de laatste Amerikaanse president ooit zijn.’ (1)
Trump en Zhirinovsky willen breken met NWO slang
Zhirinovsky wordt soms met Trump vergeleken, onder andere omdat hij net als de Amerikaanse
presidentskandidaat zijn land met een hek of muur wil afsluiten tegen (moslim)migranten. Beide politici willen
breken met het globalistische ‘vernietig de grenzen en culturen’ beleid van het huidige Witte Huis, de VN, de
EU, het IMF, Berlijn en het Vaticaan –oftewel de kop van de pro-islamistische Nieuwe Wereld Orde slang-, en
hun landen weer soeverein maken.
De relaties tussen de VS / NAVO en Rusland zijn sinds de Cuba crisis niet meer zo slecht geweest, mede
omdat het ‘kamp Clinton’ Rusland beschuldigt van cyberaanvallen op de servers van de partij, en Hillary de
Russen openlijk met oorlog dreigde.
Spanningen te wijten aan Washington en Brussel
De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die
een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig
uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds
meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij
de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en
bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen.
Daarmee opende Westerse elite tegelijkertijd ook de aanval op de eigen bevolking, door willens en wetens
een gigantische moslim migrantenstroom te creëren en binnen onze grenzen te halen, met als uiteindelijk doel
de autochtone Europese volken door middel van islamisering en de creatie van een totalitaire EU-superstaat
van al hun macht, zeggenschap, vrijheid en welvaart te beroven.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Bondgenoot-Putin-waarschuwt-Amerikanen-Stem-op-Hillarybetekent-kernoorlog
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Oorlogsdreiging: Rusland haalt in buitenland studerende kinderen naar huis
Toch kern van waarheid? Russia Today besteedt aandacht aan overgeschilderde Amerikaanse F-18’s – Wordt
er een MH-17 achtige ‘false flag’ aanval op een passagierstoestel boven Syrië voorbereid?
Standaard trainingsmethode: ja, maar desondanks zijn er
aanwijzingen dat er toch meer aan de hand zou kunnen zijn
met deze in Russische kleuren overgeschilderde F-18’s.
Als in Europa de zaken steeds ernstiger worden, ‘moet je
liegen’, aldus de berucht geworden uitspraak van EUCommissiepresident Jean ‘Fraude’ Juncker. Daarentegen
denken de Russen als eerste aan hun kinderen. Russische
officials, overheidsmedewerkers en andere werknemers met
studerende kinderen in het buitenland hebben het dringende
advies gekregen om hen onmiddellijk naar huis te halen, ook
al betekent dit dat ze hun studie moeten afbreken.
Ondertussen zegde president Putin een gepland gesprek met de Franse president Hollande over Syrië af.
Beide ontwikkelingen tonen aan dat de Russen zich bloedserieus voorbereiden op een door het Westen
uitgelokte militaire confrontatie, die de Derde Wereldoorlog in gang zou kunnen zetten.
De ‘aanbeveling’ geldt alle Russische politici en medewerkers, zowel hoger als lager geplaatst personeel, ook
bij publieke bedrijven. Tevens moeten ook de eventueel in het buitenland levende Russische ouders van deze
officials terug naar het moederland worden gehaald. Een bron meldt dat iedereen die weigert mee te werken
zijn carrière in gevaar zal zien komen. Daar zouden in de afgelopen maanden al enkele gevallen van geweest
zijn.
‘Voorbereidingen op mogelijke grote oorlog’
Volgens sommigen is Moskou tot dit tamelijk drastische besluit gekomen omdat men zich zorgen maakt over
de indoctrinatie van de kinderen met de voortdurende anti-Russische propaganda in het Westen. Politiek
analist Stanislav Belkovsky stelt dat het ook goed mogelijk is ‘dat deze maatregelen bedoeld zijn als
voorbereiding van de elite op een eventuele grote oorlog’.
Belkovsky zegt dat de door de Westerse sancties veroorzaakte wrijving tussen president Putin en de
Russische oligarchie door de maatregel verder zal toenemen, omdat na ‘een begrijpelijk verbod op het houden
van ‘assets’ in het Westen’ een verbod op het gebruik maken van onderwijsinstellingen en medische
voorzieningen in het buitenland veel meer weerstand zal oproepen.
De Russische president heeft tevens een op 19 oktober in Parijs gepland gesprek met de Franse president
Hollande over Syrië afgezegd. De officieel opgegeven reden is nietszeggend, maar de achterliggende
boodschap behoeft voor de goede verstaander geen uitleg. (2)
Is Putin dichtbij zijn gevreesde ‘point of no return’?
Wat de redenen van Putin ook mogen zijn, de maatregelen onderstrepen de ernst van de diplomatieke crisis
tussen het Westen en Rusland (1). Het Westen probeert Rusland al jaren te isoleren, wat reeds grote schade
heeft toegebracht aan de Europese –maar amper aan de Amerikaanse- exportindustrie. Nu de Russen zover
zijn dat ze zichzélf beginnen te isoleren, moet worden gevreesd dat Putin dichtbij het moment is waarop hij
denkt dat de door het Westen uitgelokte oorlog onvermijdelijk is. En zoals we al vaker hebben aangehaald, is
hij dan niet de man om de eerste klap af te wachten, maar juist uit te delen – en wel zo hard mogelijk.
Toch kern van waarheid in ‘false flag’ met overgeschilderde F-18’s?
Dat die door het Westen veroorzaakte ‘false flag’ provocatie mogelijk met in Russische kleuren
overgeschilderde Amerikaanse F-18’s zou kunnen plaatsvinden, berichtten we afgelopen zondag. Dat artikel
moesten we rectificeren, omdat enkele lezers er terecht op wezen dat dit overschilderen een normale praktijk
is die wordt gebruikt tijdens luchtmachtoefeningen.
Desondanks besteedden enkele Russische media, waaronder het grote Russia Today, aandacht aan de
overgeschilderde Amerikaanse jachtvliegtuigen. De bij het artikel geplaatste foto’s waren niet gefotoshopt,
maar afkomstig van de Canadese journalist Christian Borys (werkend voor o.a. The Guardian, The Daily Beast,
Global Television, Al-Jazeera), die erbij schreef dat het hier weliswaar om ‘een standaard training’ ging, maar
het gezien de zeer gespannen situatie in met name Syrië ‘desondanks interessant’ nieuws is.
‘Het is bekend dat de VS en andere legers ‘agressor squadrons’ gebruiken, die in oorlogsoefeningen als de
tegenpartij fungeren,’ aldus Russia Today. Dat zou gedaan worden om deze oefeningen zo realistisch mogelijk
te maken. Tegelijk haalt de doorgaans gematigd berichtende site diverse internationale Twitter reacties aan,
die inderdaad een mogelijke Amerikaanse ‘false flag’ verwachten. (3)
MH-17 achtige aanslag in voorbereiding boven Syrië?
In dit verband stuurde een lezer ons een link naar de serieuze blog ‘The Saker’, dat als ondertitel ‘Stop de
oorlog van het Imperium tegen Rusland’ draagt. Op 9 oktober toonden enkele bekende flight-track sites
(waarop u ‘live’ de route van bijna alle vliegtuigen kunt volgen) dat een toestel van het Oekraïense
Mediterranean Airlines (code UF781) van Kiev naar de Jordaanse hoofdstad Amman plotseling van zijn route
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De verrader van de Westerse beschaving
Zaterdag, 15 oktober 2016
Er is geen grotere advocaat geweest voor de massale moslimimmigratie naar Europa dan het zogenaamde hoofd
van de katholieke kerk, “paus Francisus”.
Wat nu echter steeds meer katholieken ontdekken is dat hij helemaal
geen paus is, maar een infiltrant van de Jezuïeten in het Vaticaan.
Wij schrijven al jaren over de verraderlijke rol van de Jezuïet die zich
voordoet als de nieuwe paus. Echter, nu beginnen ook in mainstreamland
dit soort verhalen door te dringen en begint men zich af te vragen wie
deze man eigenlijk is en wat zijn bedoelingen zijn.
Zo verscheen op de website Zerohedge gisteren een artikel, geschreven
door een auteur die daar wel vaker verschijnt onder de naam Antonius
Aquinias. Dat stuk volgt hieronder en wil niet zeggen dat wij de mening
van de man volledig delen, maar het geeft heel goed aan hoe mensen
opeens wakker schijnen te worden en doorzien dat deze Jezuïet niets anders is dan een infiltrant (een virus zoals
ze ook wel worden genoemd) die tot de hoogste posities doordringen om zo de wereld te manipuleren.
Hier volgt het artikel:
Jose Bergoglio wordt onterecht de paus van de katholieke kerk, want zoals bepaalde theologen argumenteren
was hij nooit geldig ingewijd als priester noch als bisschop volgens de traditionele katholieke inwijdingsriten.
Aangezien een paus eerst bisschop geweest moet zijn om paus te kunnen worden, en dan in het bijzonder
bisschop van Rome, kan Bergoglio dus geen paus zijn.
Hij is geen katholieke paus, maar hoofd van een nieuwe “Verzoenende Kerk”, die ten tijde van het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-65) in elkaar werd geflanst. Dit was in feite een anti Concilie en in de tumultueuze jaren
die volgden was de wereld getuige van fundamentele veranderingen in de doctrine en sacramenten, waarbij de
meeste schade werd toegebracht door middel van de nieuwe Mis van Paulus VI.
De nieuwe kerk nam ook afscheid van haar traditionele kijk op evangelisatie en bekeringen en adopteerde de tot
dan toe heidense leer van syncretisme. Volgens deze filosofie “aanbidden we allemaal dezelfde God” en is de
ene religie net zo goed als de ander.
Bovenstaande doordringt de katholieke kerk na het Tweede Concilie en is ook de basis waarmee Franciscus zijn
promotie van massa-immigratie rechtvaardigt naar gebieden die ooit overwegend christelijk waren.
Niet alleen kan Bergoglio vanwege technische reden geen paus zijn, hij is ook gediskwalificeerd vanwege zijn
heiligschennis en ketterij, zijn woorden en zijn leer die in een sneltreinvaart plaatsvinden.
Van de beruchte “wie ben ik om te oordelen” over aanhangers van sodomie, tot zijn verandering van twee
millennia lange leer over scheiding en hertrouwen, tot “God bestaat niet”. Door dit alles heeft Bergoglio zichzelf
“buiten de kerk” geplaatst en kan dus niet de positie van paus bekleden.
Ondanks het overweldigende theologische en empirische bewijs dat de Stoel van de Heilige Peter vacant is (sede
vacante) en het herstel daarvan zal plaatsvinden op een tijd dat de Schepper die goed acht, wordt Jorge Bergoglio
door de meerderheid van de katholieken en de wereld in het algemeen, gezien als paus en zijn acties hebben
gevolgen.
En omdat de promotie en de steun van massale moslimimmigratie niet alleen leidt tot de vernietiging van wat er
nog van de Westerse beschaving over is en de soort die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de creatie daarvan
(blanke, niet Joodse, heteroseksuele mannen) moet dit worden gestopt. Als paus Franciscus en zijn New World
Order handlangers niet worden gestopt, dan zullen blanken en de culturen die zij hebben gebouwd verdwijnen.
De katholieke kerk vormt een integraal onderdeel van de Westerse beschaving, zelfs wanneer Bergoglio en de
bende Marxistische prelaten die hem omringen dit ontkennen. Het was de kerk die de erfenis van de Oudheid in
stand hield en beschermde tegenover barbaarse invasies tijdens en na de val van het Romeinse Rijk.
Zonder de acties van de monniken en andere geestelijken zouden veel van klassieke werken voor altijd verloren
zijn gegaan, waardoor toekomstige generaties beroofd zouden zijn van de wijsheid en de schatten uit de Oudheid.
Het was de kerk die het onmisbare deel vormde in de formuleren van de meest geweldige beschaving die het
mens ooit heeft gekend, het christendom. Bovendien was het de katholieke kerk die gedurende een glorieuze
periode de moslims uit het heilige land verdreef en het teruggaf aan hen die er recht op hadden.
Het valt niet te ontkennen dat het katholieke geloof (waar Bergoglio zogenaamd de belangrijkste
vertegenwoordiger is) talloze Europese overheden inspireerde, waarvan het beste voorbeeld koningin Isabella,
die de wapens opnam tegen de moslims waardoor ze in staat was om Christopher Columbus te financieren op
zijn historische reis die de wereld zou veranderen.
En toch, Bergoglio en zijn collega heidense kerkmensen weigeren halsstarrig om dit soort feiten ook maar
enigszins onder de aandacht te brengen en concentreren zich daarentegen op het aanmoedigen van moslim
immigratie naar landen waarin Europeanen hun bloed hebben vergoten en schatten hebben opgeofferd om die
te verdedigen. Koningin Isabelle zal zich in haar graf omdraaien.
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Als de Westerse beschaving nog gered kan worden, moeten diegene die bezig zijn het te vernietigen uit hun
functies worden verwijderd. Hetzij door politieke middelen, gewapende opstand of door hun positie ongeldig te
verklaren. Zij die nu dit soort macht bezitten moeten worden gestopt.
Het ontmaskeren van paus Franciscus voor wat hij is, of niet is, zal ons een eind op weg helpen in deze belangrijke
en nodige taak.
Tot zover het artikel op Zerohedge.
Wij herhalen dat wij niet persé de mening van de auteur delen; wij hebben dit gebruikt omdat het illustreert dat
mensen wakker worden aangaande de katholieke kerk en hun huidige (nep)paus.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11174:de-verrader-van-de-westersebeschaving&catid=20:het-complot&Itemid=33

afweek, en niet via het veilige Israël, maar met een grote bocht via Syrië naar Jordanië vloog. Het toestel nam
later dezelfde gevaarlijke route terug:
Deze gang van zaken doet sterken denken aan vlucht MH-17, die plotseling van
de Oekraïense verkeersleiding van zijn koers moest afwijken, en ogenschijnlijk
heel bewust boven oorlogsgebied werd gestuurd. Zoals bekend werd de Boeing
777 uit Amsterdam, met 298 passagiers aan boord, vervolgens neergeschoten.
Bijna al het bewijsmateriaal wijst naar Oekraïne als schuldige, maar het Westen
besloot van meet af aan dat de Russen de schuld moesten krijgen. Nu de door
het Westen gesteunde islamitische terreurgroepen in Syrië MANPADS hebben
gekregen –vanaf de schouder afgevuurde luchtdoelraketten’, bedoeld om
Syrische en Russische vliegtuigen neer te halen- ‘is het vliegen boven een
Syrische oorlogszone misschien niet zo’n slim idee,’ merkt The Saker op.
Russische AWACS-toestellen boven VS?
Op dezelfde dag twitterde een flight-tracker uit Israël een screenshot waarop boven de VS minstens 4 tamelijk
dicht bij elkaar vliegende toestellen te zien zijn, waarvan er twee een zeer ongewone code hebben: AZAZ909.
Die code behoort toe aan Russische AWACS (radar) toestellen. Beide toestellen hadden ook nog eens
hetzelfde registratienummer, wat alleen mogelijk is als de identificatiesignalen van de toestellen bewust
werden vervalst:
Rekening houdend met de Russische S-300 en S-400 luchtafweersystemen in
Syrië, die vanaf vorige week zonder waarschuwing vooraf op ieder vreemd toestel
zullen schieten, komt The Saker tot de volgende mogelijke ontwikkelingen:
* Het overschilderen van de Amerikaanse F-18’s was géén ‘reguliere training’;
* Oekraïne stuurt een passagiersvliegtuig (opnieuw) boven een oorlogszone, die
wordt neergehaald door een Amerikaanse jager in Russische kleuren, zodat
Rusland de schuld kan worden gegeven;
* Variant: de Amerikanen schieten een Oekraïens vliegtuig neer boven gebied dat
door het Westerse moslimterreurleger (ISIS, Al-Nusra/Al-Qaeda) wordt
gecontroleerd, en zeggen dat een Russische S-300 raket de dader was. Op door
de Amerikaanse terroristen gecontroleerd gebied is het onmogelijk het tegendeel te bewijzen, net als in
Oekraïne met MH-17 het geval was;
* De afgelopen twee weken vlogen Amerikaanse verkenningsvliegtuigen dichtbij de kust van de Krim, zodat
ze de exacte parameters van de Russische radarsystemen konden registreren. Dat was nodig om
Amerikaanse vliegtuigen op de civiele radarsystemen op een Russische AZAZ909 te doen lijken;
* Op deze wijze kan het Westerse publiek straks opnieuw misleid worden met ‘bewijs’ dat Russische toestellen
agressieve manoeuvres hebben uitgevoerd;
* Het is echter ook mogelijk dat de flight tracker valse info heeft verspreid om paniek te zaaien. Dit lijkt minder
waarschijnlijk, want anders hadden de Westerse propaganda media er ongetwijfeld aandacht aan besteed.
Kunnen we na Ghouta en MH-17 binnenkort dus een nieuwe false flag verwachten? En zal het de Westerse
globalistische elite in Washington en Brussel dan toch gaan lukken om ons in een verwoestende oorlog met
Rusland te storten?
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Sputnik News, (3) Russia Today, (4) The Saker
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Oorlogsdreiging-Rusland-haalt-in-buitenland-studerendekinderen-naar-huis
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Oudste voedingssupplement ter wereld nog springlevend [levertraan]
Zaterdag, 15 oktober 2016
De wat oudere mensen onder ons kunnen zich waarschijnlijk het
avondritueel nog wel herinneren wanneer moeder klaarstond met de lepel
en de fles levertraan.
Vol afschuw ging je in de rij staan met je broertjes en zusjes totdat het
ook jouw beurt was om het vieze goedje naar binnen te werken.
Levertraan bestaat al heel lang en kan met recht worden beschouwd als
het eerste voedingssupplement dat door mensen werd genomen.
Wat is eigenlijk levertraan?
Levertraan is een dierlijke olie, gewonnen uit de lever van kabeljauw,
schelvis en andere vissen uit de familie van kabeljauwen (Gadidae).
Soms wordt ook de lever van heilbot gebruikt. Het is een wijdverbreid
misverstand dat levertraan van walvissen afkomstig is. Levertraan is een vette olie en bevat jodium, fosfor, en
vitamine A en D en is tevens een van de producten met het hoogste gehalte aan omega 3-vetzuren. In vrijwel
alle levertraanproducten zijn de niveaus van vitamine A en D, die van nature in levertraan aanwezig zijn (en die
kunnen fluctueren tussen verschillende charges), aangevuld met extra hoeveelheden van deze vitamines om tot
constante (gestandaardiseerde) hoeveelheden vitamine A en D te komen.
Al eeuwenlang wisten de vissers in landen zoals Schotland, IJsland, Noorwegen en Groenland dat ze zich door
het drinken van levertraan goed konden beschermen tegen de bijtende vrieskou.
In 1789 werd er melding gemaakt van medicinaal gebruik van levertraan toen ene Dr. Darby uit het ziekenhuis
van Manchester dit middel gebruikte tegen reuma. En in Duitsland werd er in het midden van de negentiende
eeuw gemeld dat het middel heel goed werkte tegen rachitis, een ziekte die ontstaat door een gebrek aan vitamine
D. Rond 1900 leed meer dan 80 procent van de kinderen in Noord Europa aan deze aandoening.
Naar het schijnt was het de opkomst van vaccinaties in de jaren
zestig er de oorzaak van dat men levertraan helemaal begon te
vergeten. De achterliggende gedachte was dat vaccineren goed is
voor een kind en het beschermt tegen allerlei kinderziektes, dus
waarom dan nog langer levertraan gebruiken.
En zo zie je dat kinderen die opgroeiden in de jaren vijftig met
relatief weinig vaccinaties en wel levertraan, gezonder zijn
opgegroeid dan generaties die daarna kwamen en die het veelal
moesten doen met veel vaccinaties en geen levertraan.
Nu zijn we eigenlijk weer full circle, want veel mensen weten
ondertussen hoe schadelijk vaccinaties zijn en men begint zich ook
weer bewust te worden van de fantastische eigenschappen van het allereerste voedingssupplement.
Recent onderzoek naar levertraan wijst erop dat het ook helpt om de glucosehuishouding bij diabetici te
verbeteren, dat het de bloeddruk verlaagt en glaucoom kan helpen voorkomen. Het zit vol omega-3 essentiële
vetzuren die de werking van onze hersencellen verbeteren. We weten ook dat het osteoporose en tandproblemen
tegengaat, maagzweren verlicht, een mooie huid geeft, het hart en de bloedsomloop gezond houdt en
menstruatieproblemen aanpakt. Kortom, een dagelijkse dosis levertraan is goed voor iedereen.
Maar, hoe zit het dan met die vieze smaak waardoor kinderen vroeger de kriebels kregen?
Ook dat is opgelost, omdat je tegenwoordig levertraan kunt krijgen met een lekker smaakje en bovendien is door
de manier waarop het goedje verwerkt wordt die sterke vissmaak ook verleden tijd. Hiermee behoren dus al die
nachtmerries voor kinderen voorgoed tot het verleden.
Daarom is vanaf vandaag de Möller levertraan met citroensmaak te verkrijgen in de Orjana winkel. Vanwege de
kwaliteit van deze levertraan, en van de beschikbare smaken, kwam deze na een smaaktest uit de bus als de
lekkerste en ook kinderen zullen geen enkele moeite hebben met deze visolie.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11188:oudste-voedingssupplement-terwereld-nog-springlevend&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Amerikaanse bevolking snelt richting afgrond
Vrijdag, 14 oktober 2016
Het grootste gevaar voor de wereld komt uit Italia
Donderdag, 13 oktober 2016
De huidige maatschappij is er een waarin spanningen dagelijks oplopen en een keiharde confrontatie tussen
Amerika en Rusland voor de deur staat.
Die confrontatie zou wel eens kunnen worden bespoedigd door gebeurtenissen in Italië.
Nick Giambruno, een partner van Casey Research, brengt regelmatig tijd
door in Italië en wat hij daar zag, kan ook van ons van groot belang
zijn. Casey Research is een groep die zich namens beleggers
bezighoudt met financieel onderzoek.
Nick schreef een artikel enkele dagen geleden dat begon als volgt:
Net voordat Antonio Bedin dood neerviel, klonk er een schot door de stille
nacht.
Antionio was een 67-jarige gepensioneerde Italiaan en had net zelfmoord
gepleegd. Hij was wanhopig vanwege gezondheidsproblemen, maar
vooral door het verlies van zijn spaargeld.
Vorig jaar kwamen er vier kleine Italiaanse banken in de problemen en
hadden per direct kapitaal nodig. Ze maakten daarom gebruik van de bail-in optie.
Antonio behoorde bij de duizenden kleine spaarders die alles kwijtraakten. Toen bleek dat Antonio werkelijk alle
geld wat hij bezat had verloren, pleegde hij zelfmoord.
Hij was niet de enige.
Er was een ander gepensioneerde die zichzelf ophing in zijn huis in Rome,
nadat hij meer dan 100.000 dollar had verloren.
Dit soort verhalen werd groot nieuws in Italië en de bevolking voelde een
steeds groter wordende woede opkomen tegen de bail-in. Nog even in het kort:
Een bail-in houdt in dat een bank aan extra kapitaal komt door geld van haar
schuldeisers te gebruiken, inclusief rekeninghouders.
De meeste mensen verkeren nog steeds in de veronderstelling dat wanneer zij
geld op hun rekening (laten) storten dat dit hun persoonlijke eigendom is dat
de bank voor hen bewaart. Word wakker!
Als het geld eenmaal op de rekening is gestort, dan is het niet langer jouw eigendom. Het behoort toe aan de
bank. Het enige dat jij bezit is een belofte van de bank dat zij jou zullen betalen. Het is een lening van jou aan de
bank, zonder onderpand. En dat is iets heel anders dan contant geld in een oude sok onder de matras.
Door geld op je rekening te storten of te laten storten, word je technisch gezien een schuldeiser van de bank. En
daarmee loop je risico wanneer je bank in de problemen komt en besluit tot een bail-in.
Vergeet nooit het verhaal op Cyprus in 2013, waar mensen gingen slapen en op een normale zaterdagochtend
wakker werden en tot de ontdekking kwamen dat hun saldo op de bank was bevroren of weggenomen om de
banken in dat land te herkapitaliseren.
Niet zo vreemd dat de meeste Italianen niet zitten te wachten op de Cyprus-ervaring.
Nick heeft de afgelopen periode nogal wat tijd in Italië doorgebracht en met veel mensen gesproken. De stemming
in het land is dat velen de banken wantrouwen en steeds meer mensen geld van de bank halen en het onder de
matras verstoppen. Ook wordt er veel goud gekocht.
Wat Nick die regelmatig in Italië komt dit keer opviel, waren de grote reclameborden die je overal ziet, zoals
onderstaande.
Nog veel meer dan in ons land, kopen Italianen goud als verzekeringspolis voor de komende bankencrisis die
dat land tegemoet gaat. Giambruno had de indruk dat er al een soort stille bankrun plaatsvindt in Italië, waardoor
er uiteraard steeds meer kapitaal wegvloeit uit het banksysteem.
Nick denkt dat de situatie in het land alleen maar zal verergeren.
De Italiaanse bevolking is bang voor de bail-in. Door die angst halen ze hun spaargeld van de bank en bewaren
het contant of kopen goud. En hoe meer geld het banksysteem verlaat, des te eerder zullen de banken een bailin nodig hebben.
Maar, wanneer die bail-ins beginnen, zullen er nog steeds miljoenen nietsvermoedende Italianen hun spaargeld
kwijtraken. De gedachte dat er potentieel nog veel meer gepensioneerden zelfmoord zullen gaan plegen doordat
ze hun spaargeld kwijtgeraakt zijn, veroorzaakt een enorme emotionele kracht in Italië. Nick vergelijkt dat met
politieke nitroglycerine.
Het worden spannende tijden in Italië en ook voor ons.
Veel Italianen hebben geen idee waar het referendum op 4 december inhoudelijk precies over gaat. Maar doordat
premier Renzi zijn eigen toekomst heeft verbonden aan de uitslag, wordt dit een stemming die ook voor de rest
van Europa cruciaal wordt. "Het is een brexit binnen de eurozone." Na eindeloos uitstellen is de datum van het
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referendum in Italië bekend. Op 4 december gaan de Italianen naar de stembus om te stemmen over de macht
van de Senaat. De 41-jarige en voor Italiaanse begrippen piepjonge premier Renzi wil zijn land namelijk dolgraag
hervormen.
Maar voor de meeste bewoners gaat het referendum intussen over veel meer dan dat: de toekomst van Europa.
Mochten er voor de datum bail-ins plaatsvinden, dan is de uitslag van het referendum zeker “nee”. Mochten de
banken op dat moment nog wel “gewoon” draaien, ook dan is de kans op een “nee” levensgroot aanwezig omdat
de Italianen het referendum waarschijnlijk zullen gebruiken om een middelvinger op te steken richting overheid
en Europa.
Wordt het een “nee” en premier Renzi stapt op zoals beloofd, dan komen er verkiezingen waar partijen zoals de
Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo heel hoog zullen scoren. Mochten zij aan de macht komen dan hebben ze
al laten weten dat het eerste dat ze zullen doen, is het houden van een Italexit referendum. En wanneer dat
gebeurt en de bevolking stemt vóór, dan is het niet alleen einde Europese Unie, maar ook zal dat besluit de
wereld op haar grondvesten doen schudden.
De Financial Times omschreef het als volgt:
Als de Italianen besluiten om de euro vaarwel te zeggen, dan zou dit de katalysator zijn voor de totale
ineenstorting van de eurozone in een heel korte tijd. Het zou waarschijnlijk leiden tot de grootste gewelddadige
economische schok in de geschiedenis van de mensheid, waarbij het faillissement van de Lehman Brothers en
de crash van Wall Street in 1929 in het niet zullen verdwijnen.
En hiermee is het belang van het komende Italiaanse referendum duidelijk. Het kan de eerste domino worden die
zal omvallen bij de totale ineenstorting van de Europese Unie.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11182:het-grootste-gevaar-voor-de-wereldkomt-uit-italie&catid=15:financieel&Itemid=28

Ruslands counter-manoeuvres in hun wereldwijde geopolitieke strijd met de VS.
1. Ruslands enclave in Europa, genaamd Kaliningrad (Het vroeger Duitse
Oost-Pruisen maar door de Russen geannexeerd na de Tweede
Wereldoorlog) ligt tussen Polen en Litouwen in.
De enclave wordt nu per direct uitgerust met de nieuwste versies van
kernkop-dragende raketten als reactie voor de voortdurende NAVO
troepen opbouw aan de Russische grenzen. Het strategische voordeel
voor de Russen is niet louter symbolisch maar ook daadwerkelijk militair.
Vanuit Kaliningrad zijn nucleaire raketten binnen zo'n korte tijd op hun
Europese bestemmingen dat anti-raket afweergeschut kansloos is. Het in
opbouw zijnde anti-raketschild van de Amerikanen in Oost-Europa wordt
zodoende omzeilt. De Russen gaven aan Londen, Kopenhagen en Berlijn
als legitieme doelwitten te beschouwen.
2. Een andere recente ontwikkeling is dat de Russische regering per direct alle internationale verdragen
aangaande afbouw van het nucleaire arsenaal opzegt en ze stopt met de vernietiging van uranium en
plutonium.
3. De Russische regering heeft aangegeven in overleg te zijn met de Cubaanse en Vietnamese regeringen
over heropening van hun na de (Eerste) Koude Oorlog gesloten militaire basissen. Dit zou een direct gevaar
voor de Amerikanen betekenen die een soort tweede Cuba-crisis vrezen. Mede daardoor is de recente
Amerikaanse toenadering tot het communistische eiland goed te begrijpen.
4. Rusland geeft aan dat een Amerikaanse aanval op het Syrische regeringsleger gezien zal worden als een
directe aanval op Rusland zelf. Dit houd dus feitelijk in dat als de Amerikanen daadwerkelijk een No-Fly-zone
proberen in te voeren ze vrijwel zeker in militair conflict komen met de Russen. De regering Obama heeft mede
door deze Russische mededeling in een vlaag van gezond verstand afgezien van dit plan, echter
presidentskandidaat Hillary Clinton zegt nog altijd vast te houden aan het No-Fly-zone plan.
5. Rusland en China geven aan militair meer samen te gaan werken. Ze worden geen daadwerkelijke
bondgenoten in de zin van een gezamenlijke verdediging zoals de NAVO dat kent maar ze gaan vooral de
aanwezigheid van de Amerikanen in het Verre Oosten bestrijden. Iets dat Japan en Zuid-Korea met grote
vrees aanschouwen en Noord-Korea als een geschenk ziet.
6. De Filippijnen geven aan van kant te wisselen en af te willen van Amerika als bondgenoot en voor de
Russisch- Chinese as te gaan. Dit ondanks dat de Filipijnen ernstige territoriale geschillen heeft met China
over enige uiterst belangrijke eilanden.
7. Rusland geeft aan intensiever te gaan samenwerken met het shiitische Iraanse regime om zo een RussischIraans-Syrisch-Iraaks blok te vormen in het Midden-Oosten tegen het soenitische Amerikaanse-Saudische (en
nog wat andere soenitische landen) blok. In zowel Jemen, Syrië als Irak vechten deze twee blokken nu proxyoorlogen uit. Waarbij de Koerden en (NAVO-lid) Turkije regelmatig van kant wisselen en vooral hun eigen
belangen behartigen.
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Rusland en Turkije tekenen overeenkomst voor gaspijplijn
Dinsdag, 11 oktober 2016
In feite zijn alle oorlogen in het Midden-Oosten terug te herleiden naar
de enorme energiebelangen die er spelen.
Dat is de werkelijke reden voor de oorlog in Syrië, en nu Rusland en Turkije
opnieuw dikke maatjes zijn, ziet het er somber uit voor Amerika en haar
vazallen.
In december 2014 gebeurde er iets dat een keerpunt in de wereld beloofde te
worden. We schreven daar toen het volgende over:
Er zijn van die momenten in de wereldgeschiedenis die later “een keerpunt”
worden genoemd. De overeenkomst die de Russische president Vladimir Poetin met Turkije heeft gesloten, wordt
een dergelijk keerpunt in onze geschiedenis. Gas heeft hierin weer eens een hoofdrol.
Eigenlijk heeft alles wat er nu gebeurt, zoals de burgeroorlog in Syrië en het oneindig demoniseren van Rusland,
alles te maken met de lucratieve (Europese) energiemarkt.
De Syrische president Assad moet verdwijnen omdat deze geen toestemming geeft voor de aanleg van
een gaspijplijn vanaf Quatar door Syrië richting Europa. Amerika, met hun maatjes Saoedi-Arabië en Quatar, wil
dat deze pijplijn er hoe dan ook komt, zodat Europa via deze toevoer een groot deel van hun gasvoorraad kan
binnenhalen, waardoor Rusland als het ware buitenspel wordt gezet.
Dat is ook de reden dat de Europese Unie de afgelopen jaren er van alles aan heeft gedaan om de zogenaamde
South Stream pijplijn te boycotten. Deze pijplijn die door het Russische Gazprom zou worden aangelegd via de
Zwarte Zee, zou Europa binnenkomen via Bulgarije en vervolgens doorlopen tot aan Oostenrijk.
Gazprom is al in 2012 begonnen met de voorbereidingen hiervan. Nu is het energiebedrijf op een punt gekomen
waarbij daadwerkelijk begonnen moet worden met de aanleg. Onder druk echter van de Europese Unie heeft
Bulgarije nog steeds geen toestemming gegeven voor de aanleg van de pijplijn door het land.
Dit is merkwaardig omdat een relatief arm land als Bulgarije honderden miljoenen Dollars per jaar gaat verdienen
met de doorvoer van gas. Poetin merkte dan ook op dat Bulgarije niet meer in staat is om te handelen als een
zelfstandig land en zei verder dat hij niet van plan is om een dure pijplijn aan te leggen die vervolgens voor de
grens van Bulgarije tot stilstand komt.
Formeel ligt de EU dwars omdat volgens eigen reglementen de eigenaar van de pijplijn niet hetzelfde bedrijf mag
zijn wat het gas levert, maar de werkelijke reden is een hele andere. Het wordt een “politieke reden” genoemd
waardoor Brussel geen toestemming geeft voor de aanleg van die pijplijn, maar uiteraard is de werkelijke reden
de druk van Amerika om Rusland zoveel mogelijk van de Europese energiemarkt af te sluiten.
Poetin adviseert Bulgarije dan ook om een schadeclaim in te dienen bij de EU voor derving van inkomsten en
heeft besloten om niet verder te gaan met de South Stream pijplijn.
Wat Poetin wel heeft gedaan, als alternatief op het mislukte project, is een historische overeenkomst tekenen
met Erdogan om een gaspijplijn aan te leggen die vanaf Rusland naar Turkije zal lopen tot aan de Griekse grens.
Het wordt een enorm grote pijplijn met een capaciteit van 63 miljoen kubieke meter gas per jaar. Daarvan zal
jaarlijks 14 miljoen kubieke meter aan Turkije worden geleverd. Ook krijgt het land een aantrekkelijke korting op
de Russische gasleveringen die misschien wel kunnen oplopen tot 15 procent. Daarnaast wordt er gesproken
over eventuele deelname van Turkse bedrijven in het project.
De bedoeling van die pijplijn is uiteraard dat niet alleen Turkije gas zal krijgen via deze toevoer, maar ook andere
Zuid en Oost Europese landen, waardoor Turkije ook weer extra zal verdienen.
De gevolgen van deze overeenkomst zijn immens.
Turkije heeft nu gekozen, niet voor Europa en het Westen, maar voor Rusland en eventueel straks Iran wanneer
die er wel in slaagt om een pijplijn door Syrië aan te leggen.
Toen het voorval vorig jaar met het neerschieten door Turkije van een Russisch gevechtsvliegtuig en de daarop
zeer snel verslechterende relatie tussen Turkije en Rusland.
Daarna kwam Israël in beeld, sloot onverwacht opnieuw vriendschap met Turkije, vervolgens gaat Erdogan met
hangende pootjes naar Poetin, er volgt een (nep)staatsgreep in Turkije, waardoor de laatste zich volkomen
vervreemd van het Westen, met als gevolg dat Amerika hun kernwapens moet weghalen van de Turkse basis
Incirlik. Na zijn bezoek aan Rusland verwelkomde Erdogan deze week de Russische president Poetin in
Istanboel, waar de bovengenoemde overeenkomst voor de gaspijplijn door beide landen werd getekend.
Rusland heeft alle sancties tegen Turkije opgeheven, geeft het land een fikse korting op de gasprijs en beide
landen willen in de nabije toekomst op nog veel meer gebieden gaan samenwerken.
Ook hebben beide landen gesproken over humanitaire hulp aan Syrië en waar ze elkaar kortgeleden nog naar
de keel vlogen, zo zijn het nu de grootste vrienden en het ook wat Syrië betreft helemaal met elkaar eens.
Alles draait om energie en wanneer je een machtig energieblok hebt van Rusland, Turkije en Iran, dan heeft het
Westen op alle fronten het nakijken.
Ook kwam de Russische krant Izvestia met het bericht dat er verregaande besprekingen zijn gevoerd door
Rusland en Egypte over het opnieuw aanleggen van een aantal Russische militaire bases in het Noord Afrikaanse
land.
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Egypte ontkent dat formeel, maar alle signalen wijzen erop dat ook deze Amerikaanse bondgenoot binnenkort
een pact met Rusland zal gaan sluiten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:rusland-en-turkije-tekenenovereenkomst-voor-gaspijplijn&catid=10:buitenland&Itemid=23

Zeven redenen waarom kanker is toegenomen
Maandag, 10 oktober 2016
Alleen al in Amerika worden dit jaar naar schatting zo'n 1,7 miljoen nieuwe
kankergevallen vastgesteld en dit aantal groeit jaar na jaar, ook bij ons.
Dus, hoe kan het dat onze grootouders minder risico liepen kanker te
krijgen? Dit heeft vooral te maken met dieet en levensstijl.
Hier volgen zeven redenen waardoor kankergevallen toenemen en wat je
eraan kunt doen om je risico te verkleinen.
Een hoog oestrogeen niveau
Bij zowel mannen als vrouwen is er een toename geconstateerd in het
oestrogeen niveau. Dit komt onder meer door het gebruik van de pil, het
blootstaan aan chemicaliën zoals BPA (Bisfenol A) en het innemen van
orale oestrogenen. Volgens onderzoeken verhoogt een hoog oestrogeen niveau het risico op kanker.
Zorg voor minder blootstelling aan chemicaliën, probeer vet kwijt te raken en eet biologisch voedsel om je
oestrogeen niveau naar beneden te brengen.
Het gebruik van plantaardige oliën
Je komt plantaardige oliën overal tegen zoals in het voedsel van restaurants en bewerkt voedsel. Deze oliën
bevatten hoge hoeveelheden omega 6 en meervoudig onverzadigde vetten. Beiden staan erom bekend
ontstekingen in het lichaam te bevorderen en als gevolg daarvan het gevaar op kanker te vergroten.
Onderzoek heeft aangetoond dat meervoudig onverzadigde vetzuren het risico op kanker verhogen.
Slechte kwaliteit voedsel
Gedurende de afgelopen 100 jaar is de kwaliteit van het voedsel sterk teruggelopen. Veel van het voedsel dat
een doorsnee burger vandaag de dag eet is genetisch gemodificeerd en zit vol met pesticiden. Sommige
voedselsoorten zijn zelfs compleet nep, zoals de plastic rijst in China.
Eet biologisch voedsel en mijdt het eten van vlees afkomstig uit de intensieve veehouderij.
Het onvermogen van de lever om giftige stoffen af te voeren
Onze levers worden overstelpt met chemicaliën, oestrogenen en giftige stoffen. De lever is niet meer in staat om
alle giftige stoffen af te breken. Het gevolg daarvan is dat alle gifstoffen zich opstapelen in het lichaam en de
hormonen volkomen uit balans raken.
De hebzucht van de kankerindustrie
Het alsmaar toenemende aantal kankerpatiënten is omzet en dus winst voor de kankerindustrie. De bedrijven die
hiervan profiteren zullen bewust informatie achterhouden dat zou kunnen helpen om kanker te voorkomen.
Een hoog stressniveau
Stress kan een hoop schade veroorzaken in je lichaam. Het kan je hormoonhuishouding ruïneren en het
immuunsysteem verzwakken. Wanneer stress gebeurt in combinatie met slechte eetgewoontes (te veel eten,
bewerkt voedsel of uithongeren).
Sommige onderzoeken hebben psychologische stress in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker.
Vaccinaties
Sommige vaccinaties bevatten stoffen die het risico op kanker vergroten. Er zijn maar liefst 60 onderzoeken die
een verband hebben aangetoond tussen vaccinaties en kanker.
Een onderzoek dat is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, ontdekte dat tumoren bij moeders
die een bepaald vaccin kregen tegen polio, 13 keer sneller groeiden dan moeders die niet waren gevaccineerd.
Kortom, je kunt nooit alle risico’s uitsluiten, maar er is wel veel dat je zelf kunt doen. Salvestrolen zijn sinds recent
verkrijgbaar en effectief in de preventie en bestrijding van kanker.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11180:zeven-redenen-waarom-kanker-istoegenomen&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Rusland plaatst nucleaire wapens in achtertuin Europa
Maandag, 10 oktober 2016
Terwijl in mainstream land de voorpagina’s worden gedomineerd door
het “poes” schandaal van Donald Trump en Justin Bieber die op een plein
voetbalt in Amsterdam, gebeuren er ook andere dingen.
Rusland heeft in haar enclave Kaliningrad mobiele raketsystemen
geïnstalleerd, waarmee kernkoppen tot ver in Duitsland kunnen worden
afgeschoten.
Al in 2008 werd door de toenmalige Russische president Dmitry Medvedev
een waarschuwing afgegeven aan de NAVO: “Als daar reden toe is, zal
Rusland haar Iskander mobiele raketsystemen stationeren in haar enclave
Kaliningrad om, wanneer nodig, het antiraketsysteem te kunnen neutraliseren”.
Toen in 2013 de geruchten de ronde deden dat het Amerikaanse raketschild haar voltooiing naderde, verschenen
er onbevestigde berichten dat Rusland een fiks aantal zogenaamde SS-26 Iskander mobiele raketsystemen in
Kaliningrad had gestationeerd.
Dan verder naar mei dit jaar toen Amerika de nucleaire balans op de wereld volledig verstoorde met de
mededeling dat ze op 12 mei hun lang verwachte raket afweersysteem met de naam Aegis Ahore in gebruik
hadden genomen op een afgelegen basis in Deveselu in Roemenië. De ontwikkeling daarvan had ongeveer 10
jaar geduurd en was volgens de officiële propaganda bedoeld om Iraanse raketten tegen te houden. Dit ondanks
herhaalde Russische waarschuwingen dat hierdoor de vrede in West-Europa in gevaar werd gebracht.
Rusland wond er ook geen doekjes om en verklaarde dat het werkelijke doel van het raketschild is om het
nucleaire arsenaal van Moskou lang genoeg uit te schakelen zodat ze (Amerika) in geval van oorlog in staat zijn
om als eerste toe te slaan (first strike).
Wat weinigen hier begrijpen, is dat de Russen echt woedend waren en zijn. De woordvoerder van het Kremlin,
Dmirty Peskov zei dan ook: “We hebben altijd gezegd, vanaf het begin dat dit verhaal begon, dat onze experts
ervan overtuigd zijn dat de ingebruikneming van het ABM-systeem een bedreiging vormt voor de Russische
Federatie”. Hij voegde eraan toe dat er maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid van Rusland te
waarborgen.
In mei werd er al her en der gespeculeerd dat het antwoord van Rusland zou bestaan uit het stationeren van
nucleaire raketten in de buurt van centraal Europa omdat Rusland geen andere keuze heeft en moet antwoorden.
Dat hebben ze dan ook nu gedaan door ook totaal niet geheimzinnig te doen over het transporteren van een
geavanceerd mobiel raketsysteem naar haar enclave Kaliningrad, in de achtertuin van Europa.
En zo staan er op de grens van Polen raketten klaar die vanaf een mobiel platform een gebied kunnen bereiken
waarin zich de Baltische staten bevinden, Polen en zelfs een deel van Duitsland.
De Russen hebben eerder een dergelijk systeem geplaatst in Kaliningrad, maar dat was alleen voor oefeningen
en hoewel ze nu weer zeggen dat het voor oefeningen is, is er natuurlijk niemand die dat gelooft.
Saillant detail in dit alles is, dat ook in Polen een basis wordt neergezet voor het Amerikaanse anti raketschild.
Een basis die gemakkelijk en snel door de Iskander raketten bereikt zal kunnen worden.
In 2018, Aegis Ashore will be installed in Poland, as part of the PAA Phase III. This deployed capability will use
Aegis BMD 5.1 and SM-3 Block IB and IIA to support defense of
Northern Europe.
De Iskander raketsystemen zijn mobiel en hebben twee geleide
raketten die afhankelijk van de versie van het systeem een bereik
hebben van ongeveer 500 kilometer.
Het Westen doet de stationering van dit raketsysteem in Kaliningrad af
als weer een Russische oefening, maar er zijn er maar weinigen die dat
geloven. Wel hadden de Amerikaanse autoriteiten het lef om te zeggen
dat dit soort acties van Rusland nu niet bepaald helpen om de
spanningen in die regio te verminderen en dat het gevaar van
misverstanden steeds groter wordt.
Rusland herkent de Amerikaanse dreiging voor wat het is en heeft niet
stilgezeten. Ze hebben meer en meer geavanceerde landraketten en
troepen gestationeerd in de buurt van de Baltische staten en zijn
volgens Westerse analyses in staat om binnen 60 uur alledrie de
Baltische staten volledig te bezetten. Ze hebben dit gedaan als
tegenmaatregel tegen de steeds verder oostwaarts oprukkende NAVO
die steeds meer troepen en materieel stationeert in Polen en de drie Baltische staten.
Voorlopig gaat alles volgens plan voor de NAVO, want het is uiteraard de bedoeling dat Rusland gaat reageren
op haar escalatie- en destabilisatie pogingen, want die oorlog moet er tenslotte komen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11178:rusland-plaatst-nucleaire-wapens-inachtertuin-europa&catid=37:wereld&Itemid=50
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Slecht nieuws voor Washington: Conflict in Syrië ontmaskert Nieuwe Wereldorde
in: Buitenland Robin de Boer 15 oktober 2016
De wereldorde die na de Koude Oorlog is ontstaan, valt uit elkaar. Bepaalde landen kunnen niet langer op
eigen houtje opereren en internationale wetten en regels
schenden. Dat stelt de Russische analist Timofei Bordatsjev in
de krant Lenta.ru.
Bordatsjev, die aan het hoofd staat van het Centre for
Comprehensive European and International Studies van de
Higher School of Economics (HSE) in Moskou, voegt toe dat
deze wereldorde door de Syrische crisis is ontmaskerd.
De situatie in het Arabische land is ontaardt in een strijd tussen grootmachten, zegt hij, toevoegende dat
NAVO-landen, Golfstaten, Rusland, Iran en China betrokken zijn bij het conflict.
Proxy-oorlog
Deze landen zijn onderverdeeld in kampen, of zoals Bordatsjev zegt ‘ondersteuningsteams’. Rusland, China
en Iran ‘vechten niet voor Syrië tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten in Europa en de Golf’, merkt
hij op. “Maar er is een proxy-oorlog tussen hen aan de gang.”
In de herfst van 2013 wist Rusland te voorkomen dat de VS en zijn bondgenoten een militaire campagne tegen
Damascus lanceerden. Dit was na het einde van de Koude Oorlog ondenkbaar, aldus de analist.
De tweede mijlpaal vond volgens Bordatsjev plaats toen Damascus Rusland een jaar geleden om hulp vroeg.
Rond die tijd waren andere landen, waaronder de VS en zijn bondgenoten en andere actoren, al
rechtstreeks of in het geheim betrokken bij de strijd, zegt hij.
Extreem belangrijk
“Een periode waarin een kleine groep landen het recht had om op eigen houtje te opereren en de internationale
wetten en regels in de wind te slaan, is voorbij,” benadrukt de analist. “Dit is extreem belangrijk met het oog
op wat ons te wachten staat in de toekomst en wat er gedaan moet worden om de wereld veiliger en minder
gevaarlijk te maken.”
Bordatsjev sluit uit dat andere landen het Westen openlijk gaan uitdagen of de VS en zijn partners aanvallen.
“Landen zullen het Westen niet uitdagen, maar streven wel hun eigen nationale belangen na in de
internationale arena,” zegt hij. “Dit botst met de internationale orde die aan het einde van de Koude Oorlog
werd gevormd.”
[Lenta]
http://www.ninefornews.nl/slecht-nieuws-voor-washington-conflict-in-syrie-ontmaskert-nieuwe-wereldorde/

Koepel van St-Pietersbasiliek getroffen door bliksem op feest van O.L.V van de Rozenkrans
DOOR CRUSADER OP 13/10/2016
Op 7 oktober, feest van O.L.V. van de Rozenkrans, raasde om
9u ’s morgens een onweer over het Vaticaan en opnieuw
sloeg de bliksem in op de St-Pietersbasiliek. De plaatselijke
politie bevestigde het nieuws en verklaarde dat er geen
schade is. De bliksem raakte de koepel omstreeks 9u20.
“Ik was in de douche en ik hoorde wat leek op een luide
donderklap die enkele seconden duurde en alles deed beven.
Ik wist dat het onweerde, maar het klonk meer als een
aardbeving dan een onweer”, vertelde een inwoner uit het
Vaticaan aan Aletitia.
Een plaatselijke Italiaanse koffie-bareigenaar voegde eraan
toe: “Alles schudde. Ik kon het in mijn longen voelen. Het was
alsof de lucht schokte voor een moment.”
Blikseminslag op 11 februari 2013, de dag dat Benedictus zijn
aftreden aankondigde.
Het feest van O.L.V. van de Rozenkrans, origineel O.L.V. van
de Overwinning, werd door Paus Pius V ingesteld om de H.
Maagd te eren voor de overwinning van de Christelijke vloot
op de Turkse vloot, bij de slag van Lepanto in 1571. Toen de
strijd bezig was beval Paus Pius V dat alle kerken in Rome
dag en nacht zouden openblijven om er te kunnen bidden tot O.L.Vrouw.
Bron: Aletitia
https://restkerk.net/2016/10/13/koepel-van-st-pietersbasiliek-getroffen-door-bliksem-op-feest-van-o-l-v-vande-rozenkrans/
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Feministen vallen biddende katholieken aan in Buenos Aires en bekladden pro-life monument in
Ontario
DOOR CRUSADER OP 13/10/2016
Naar gewoonte trachten elk jaar gewelddadige linkse extremisten en
radicale feministen een kathedraal in Argentinië te bestormen om
“gratis abortus” te eisen, ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘Encuentro
Nacional de Mujeres’, of de ‘Nationale Vrouwenontmoeting’,
georganiseerd door diverse Marxistische groepen, waarvan de 31ste
editie plaatsvond van 8 tot 10 oktober dit jaar. Het doel van de
aanvallen is de bisschoppelijke kerk van de stad waar de jaarlijkse
ontmoeting plaatsvindt. Dit jaar was het Rosario, een stad met een
miljoen inwoners, en de derde grootste stad van Argentinië na Buenos
Aires en Cordoba.
Radicale feministen, gesteund door mannelijke linkse extremisten, zoals leden van ‘Furies’, trachtten de
kathedraal zondagavond te bestormen. Er werden door katholieken muren gebouwd rond de kerk. Daarvoor
verzamelden katholieke mannen zich en vormden ze een levend schild, terwijl zij de rozenkrans baden en de
aanvallers hen beledigden, vervloekten, bespuugden en met graffiti bekladden.
De beveiliging door de politie was minimaal. Ze lieten toe dat de
verdediging zich ontmantelde voor hun ogen. Het was pas dan dat
de politie de aanval afsloeg met traangas en rubberen kogels.
Doorheen de hele demonstratie had er geweld, vandalisme
plaatsgevonden, met materiële schade tot gevolg. Honderden
winkelruiten werden gebroken, afvalcontainers in brand gestoken,
barricades opgegooid en slogans op huizen en op het asfalt
gespoten met graffiti. De vreselijke haat werd duidelijk door de
stenen, flessen en ijzeren voorwerpen die naar de politie en de
katholieken werden gegooid door de gewelddadige feministen en
linkse extremisten, omdat zij hen beletten om de kathedraal te bestormen.
En in Guelph, Ontario, in de VS, vandaliseerden feministen een nieuw monument voor de ongeboren
slachtoffers van abortus door graffiti erop te spuiten en condooms en gebruikte tampons erop te gooien. Het
incident gebeurde na een protest afgelopen vrijdag.
De herdenkingsplaats, die bijna afgewerkt is, is “een Tuin van Genade”, opgericht door pro-life voorstanders,
naast de Basiliek van O.L.V. Eén van de oprichters van het
monument zegt dat voordat foetussen 20 weken bereiken, na
de abortus hun lichamen als medisch afval worden
behandeld. Zodus is er geen begrafenis of een graf op het
kerkhof. Guelph en Area Right to Life verzamelde $91.000
bijeen om de tuin vorm te geven en twee bronzen beelden
erin te plaatsen.
De bedoeling van de tuin is zowel om ouders die een kind
door een vroeg miskraam verloren, als ouders die hun kind
aborteerden, maar daar spijt van kregen, een plaats te geven
om te kunnen rouwen, troost te vinden en te helen.
Bron: LifeSiteNews; Eponymous Flower
https://restkerk.net/2016/10/13/feministen-vallen-biddende-katholieken-aan-in-buenos-aires-en-bekladdenpro-life-monument-in-ontario/
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Sommige artsen: “Hersendoden zijn niet dood”..!
13 oktober 2016Door GuidoJ. 2016 © WantToKnow.nl/be
In deze ‘week van de orgaandonatie’ is veel essentiële informatie over orgaandonatie achtergehouden door
de MSM.. Waarom is dit. En waarom wordt het hele plaatje niet getoond, inzake
de verwijdering van organen uit donoren. Lichamen die zogenaamd hersendood’
zijn. Een juridische term, die de artsen die de orgaantransplantatie uitvoeren, dient
te vrijwaren van… moord..! Zo simpel is het.
Het menselijk lichaam is een raadsel en het verschijnsel ‘dood’ evenzo. Het is
essentieel om informatie met elkaar te delen over de status van een dood lichaam,
wanneer daarop orgaantransplantatie wordt verricht of gáát worden verricht. Het
blijkt dat het verschijnsel ‘dood’ in de operatiekamers, waar deze handelingen
worden verricht, een UITERST PIJNLIJK FENOMEEN oplevert.. Namelijk het
NIET-DOOD-ZIJN van de orgaandonor..!
Hoe pijnlijk, bizar en gruwelijk het ook is, kan de gruwelijke conclusie
worden getrokken, dat veel orgaandonoren NOG NIET DOOD ZIJN, wanneer
hun lichaam wordt opgesneden en hun organen, of sommige organen,
worden verwijderd om als ‘nieuw’ orgaan voor ontvangers te dienen.
Maar veel orgaanontvangers spreken over vreemde, bizarre bijeffecten van de
ontvangst van een orgaandonor-orgaan. Zij hebben bepaalde karakteristieken
overgenomen van de orgaandonor en dat gaat zelfs zóver, dat de gestorven
personen ‘contact’ opnemen met de orgaanontvangers, in dromen en via flitsen
van inzicht. Hoe kan dit, als het orgaan ooit ‘gestorven’ was in het lichaam van de orgaandonor..?? Die was
toch ‘dood’..? Enne.. is HERSENDOOD dan niet écht dood.. Kijk naar vooral de eerste docu hieronder, die dit
fenomeen uitgebreid aan de orde brengt.. De vraag die uit deze afwegingen voortkomt is simpel:
Hoe kun je een levend orgaan halen uit een dood lichaam..??
Let wel, het gaat ons niet om de ontvangers, hoewel die natuurlijk deze informatie OOK dienen tot zich te
nemen..! Het fenomeen orgaandonatie en -transplantatie is ons echter vooral een doorn in het oog, doordat
de burgers van dit land en overal ter wereld ONJUISTE en ONVOLLEDIGE informatie krijgen ‘toegediend’
over deze medische handelingen. Daarom hebben we gemeend er goed aan te doen, 2 video’s te plaatsen in
dit artikel, die voor zich spreken. Waarom zouden we in herhaling vallen als de boodschap al is verteld. AL ZO
VAAK is verteld.
Maar nog steeds zwijgen de media, terwijl het verdikke hun taak is, dit facet van orgaandonatie op te pakken.
Juist in de ‘week van de orgaandonatie’..!! Kijk zelf en trek je conclusie. Kijk en deel deze informatie, omdat je
het van de medisch-officiële kant niet zult horen. Het is een uiterst pijnlijk geheim, dat veel artsen enerzijds
doet besluiten zelfs HELEMAAL te stoppen met het uitvoeren van orgaan-operaties t.b.v. transplantatie van
‘hersendoden’ naar levende lichamen. En anderzijds is het pijnlijke geheim een olifant in de kamer, waar
weinig, heel weinig artsen openhartig over durven zijn. Kijk en oordeel alsjeblieft zelf..!!
https://youtu.be/eCnwJeWBvvE
Het volgende interview is gemaakt door onze collega’s van EarthMatters met Ger Lodewick, de auteur van het
inmiddels veel verkochten boek ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ (HIER) maakt je ook veel
duidelijk, vooral over eerlijke informatie over bijvoorbeeld over de uiterst labiele term ‘hersendood’…
https://youtu.be/k4a2j3g8T8o
Tot slot kijk je naar de orgaandonatie-ervaringen van 2 mensen.
Als eerste Esmee Feenstra, die in 2005 hersendood werd verklaard. Terwijl de medici al stond te trappelen
om haar organen eruit te halen kwam ze weer bij en na anderhalf jaar revalideren heeft ze inmiddels een
universitaire studie afgerond.
Esmee zit in dit interview aan tafel bij Arjan Bos samen met Tinne Kroone die haar dochter verloor aan
orgaandonatie. Er is haar in korte tijd wel 20 keer gevraagd of ze de organen van haar bijna wijlen dochter
wilde doneren. Na akkoord is haar dochter, zonder dat de situatie was veranderd, er nog een hartslag en een
normale temperatuur was, hersendood verklaard. Dit speelde zich allemaal binnen 24 uur naar het ongeluk
af. De donorwagen stond al klaar, de stekkers zijn er uitgetrokken en zelfs voor afscheid nemen was geen tijd.
Het is mooi als er levens gered worden met orgaandonaties, maar er is ook een andere kant van het verhaal,
dat dit fenomeen weleens totaal in een ander daglicht kan zetten. Dat vertellen deze dames uit eigen ervaring.
Ze nemen je mee in de bijzondere wereld rond doodgaan, hoe de familieleden door manipulatie en uiterst
gebrekkige informatie onder druk gezet worden en waar de medici het niet zo nauw nemen met protocollen.
In deze donorweek kun jij je keus het best maken met volledige informatie over het onderwerp. Daar horen
deze verhalen zeker tussen. Hier kun je aangeven of je wel of geen orgaandonor wilt zijn: www.donorregister.nl
https://youtu.be/tz_jXRfrAV0
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/sommige-artsen-hersendoden-zijn-niet-dood/
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Weekendhumor: Obama overweegt cyberaanval op Kremlin
16 oktober 2016
De Amerikaanse regering overweegt een cyberaanval op het
Russische Kremlin uit te voeren, omdat dat land zich volgens
de Amerikanen bemoeit met de verkiezingen in het land.
Onzin, natuurlijk, want Obama is nog steeds niet met harde
bewijzen op de proppen gekomen, en je moet als VS maar
het lef hebben een ander land van iets te beschuldigen waar
je jezelf al tientallen jaren schuldig aan gemaakt hebt.
Het is wéér een staaltje van Amerikaanse propaganda en
manipulatie. En dat alles om de corrupte Clintons te
beschermen. En dan te bedenken dat Hillary Clinton degene
is die de Derde Wereldoorlog wil voeren en bij méér
gelegenheden gezegd heeft de nucleaire optie te overwegen. Europese politici spelen het spel gehoorzaam
mee. We lezen op de website van NBC News het volgende [1]:
The Obama administration is contemplating an unprecedented cyber covert action against Russia in retaliation
for alleged Russian interference in the American presidential election, U.S. intelligence officials told NBC
News. Current and former officials with direct knowledge of the situation say the CIA has been asked to deliver
options to the White House for a wide-ranging “clandestine” cyber operation designed to harass and
“embarrass” the Kremlin leadership. The sources did not elaborate on the exact measures the CIA was
considering, but said the agency had already begun opening cyber doors, selecting targets and making other
preparations for an operation. Former intelligence officers told NBC News that the agency had gathered reams
of documents that could expose unsavory tactics by Russian President Vladimir Putin.
Om het Amerikaanse publiek van de “ernst” van de situatie te overtuigen hebben ze er bij NBC óók nog een
nieuwsitem van gemaakt: https://youtu.be/eLqyaFLd6kA
Het verhaal dat de Amerikaanse CIA voorbereidingen treft voor een mogelijke cyberaanval op Rusland is grote
onzin. Het artikel is in wezen zó lachwekkend dat alleen ongeïnteresseerde Amerikanen het voor zoete koek
slikken. Net zo’n bericht als dat Bin Laden “volgens islamitische rituelen” op volle zee werd “begraven” [2]
(islamitische rituelen…. dan is een zeemansgraf wel het laatste waar we aan denken – voordeel voor de V.S.
is dan wel dat het lichaam van Bin Laden niet getoond kan worden).
Als de Verenigde Staten namelijk een cyberaanval willen uitvoeren op Rusland dan a) zouden ze het niet
tevoren aankondigen en b) zou het niet worden uitgevoerd door de CIA, maar door de NSA. En dankzij
Snowden weten we dat de NSA al jarenlang de gangen van alles en iedereen nagaat, zelfs de regeringsleiders
van haar “bondgenoten” (LOL). Kwestie van pot en ketel.
Bericht in de media
Waarom dan dit bericht door de media laten publiceren? Zoals zoveel berichten de laatste tijd draait alles om
de kandidatuur van Hillary Clinton. Vergeet niet dat er hier duizenden miljarden dollars op het spel staan, en
er is Wall Street en het establishment alles aan gelegen ervoor te zorgen dat zij, en niet Donald Trump, in het
Witte Huis komt.
En de reden dat Barack Obama dit onderwerp óók ter sprake brengt is merkwaardig, maar niet onlogisch.
Terwijl Poetin zijn eigen plannen heeft uitgevoerd in het Midden-Oosten, in Oekraïne en in Syrië heeft niets
hiervan Barack Obama de oorlog doen verklaren aan Rusland. Maar nu er elke dag méér en meer emails door
WikiLeaks gepubliceerd worden over de Democratische partij en Hillary Clinton, nu komt Obama ineens wèl
in actie!
In in zó’n mate dat hij dreigt met een cyberaanval tegen het Russische Kremlin (terwijl de Amerikanen helemaal
geen bewijzen hebben dat de Russen achter de hacks zitten). Het laat ook meteen zien dat een zender als
NBC-Universal zich voor zijn karretje laat spannen (maar dat wisten we al lang).
De invloed van de Amerikanen reikt zelfs zó ver dat bij ons de NPO alleen maar bericht over de “aanrandingen”
van Donald Trump (die wij onlangs hebben “debunked”), en dat dag na dag na dag. Maar over de gehackte
emails van Hillary Clinton geen woord.
En dan ook nog zeggen dat het absurd is dat zo’n groot land als de V.S. kan stemmen op zo’n “figuur” als
Trump…. terwijl wij hier in de EU zitten opgezadeld met een “leider” die bekend staat als notoire zuiplap en
die met zijn handen niet van anderen af kan blijven. Dan hebben de Amerikanen nog een voordeel: zij kunnen
kiezen, maar met Juncker hebben politici hem ons door de strot geduwd.
Wellicht dat Obama met zijn opstelling juist het tegendeel bereikt van het doel dat hij voor ogen heeft, en dat
WikiLeaks met méér informatie over Crooked Hillary komt. Véél meer.
http://www.stopdebankiers.com/weekendhumor-obama-overweegt-cyberaanval-op-kremlin/
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Is grond goede belegging bij nakende crash financieel systeem?
GEPOST DOOR RYPKE ZEILMAKER ON OKTOBER 13, 2016
Groene Ruimte meldt dat het Oranjefonds gaat beleggen
in landbouwgrond,
met
hun
van
De Postcodeloterij
/
Natuurmonumenten afkomstige Ronald van der Giessen. Dat geeft
een gestaag rendement van 1,2 procent per jaar. Van der Giessen zit
ook in de Raad van Toezicht van Grondbeheer, dat grond opkoopt
voor biologische landbouw. Het fonds maakt gebruik van de
kunstmatig door centrale banken laag gehouden rente voor geleend
geld. Die maatregel is ingesteld om de economie aan te zwengelen
op kosten van u en mij. Daarvan maken de windturbinebouwers in
consortia als Dong ook gebruik om kosten van zeewindfarms op
papier goedkoper voor te stellen, zoals wij al meldden.
Het Oranjefonds steekt 10 miljoen euro in landbouwgrond, met een
optie voor meer. Ze denken zo 200 hectare landbouwgrond te
verwerven.
Woeste gronden
De prijzen van landbouwgrond zijn afgelopen 25 jaar sterk gestegen.
Dat is te danken aan de grondopkoop door de overheid voor
natuurclubs als Natuurmonumenten, waar Van der Giessen toen
actief voor was (1990-1997) als communicatiedirecteur en later
regiodirecteur. Met de Rabobankier Herman Wijffels als aanvoerder
steeg het grondbezit van Natuurmonumenten vanaf 1990 met 20
duizend hectare. De overheid kocht de minst waardevolle landbouwgrond op van boeren die wilden stoppen.
Zo financierde de overheid een exit-strategie voor boeren, die tegelijk de overschotten in landbouwgrond
opruimde.
Die strategie kwam de Rabobank tegelijk ook goed uit.
Tot 2003 was Van der Giessen directeur bij de Postcode Loterij, waar Pieter Winsemius ook commissaris
was. Rockefeller-marionet Pieter Winsemius- was eerder ook voorzitter van Natuurmonumenten. Kortom, hij
zat in het circuit waar het geld en grond verdeeld werden.
Van der Giessen begon zijn carrière als WTO-consultant en medewerker van de Club van Rome-spinoff IIED,
en was tegelijk marketeer bij Wereld Natuur Fonds en assistent van de directie. Met de Postcode Loterij als
achtervang kunnen clubs als Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten nu ook -met riante subsidiëring van
tientallen miljoenen euro’s- extra grond in eigendom krijgen in het Haringvliet en het nepnatuurproject Marker
Wadden dat minimaal 70 miljoen euro kost, en maximaal bijna een
half miljard euro.
De woeste gronden van ex-landbouwgrond van De Deelen, na
plaatsen van bordje nu ‘nieuwe natuur’ met ganzenplaag
Natuurmonumenten ontving gratis 20 duizend hectare grond om daar
woeste gronden van te maken, ganzenakkers met pitrus en designrunderen uit de oerboerderij. Voor de zogenaamde Ecologische
Hoofdstructuur- nu Natuurnetwerk Nederland- werd een grove 100
duizend hectare opgekocht, wat de prijzen opdreef tot 2010.
Woeste gronden
Daarna hielp opheffing van het melkquotum en de
bijbehorende fosfaatregels de grondprijzen opdrijven. Omdat boeren extra grond nodig hebben om de extra
mest op kwijt te kunnen. Milieuclubs als Natuurmonumenten roepen nu steeds om strengere fosfaatnormen
voor boeren sinds het melkquotum. Dat heeft als consequentie dat boeren meer grond nodig hebben om aan
mestnormen te voldoen. Met extra prijsopdrijving/pachthuurkosten tot gevolg, en leningen voor megastallen
bij de Rabobank.
Jaarlijks gaat voor 5 miljard euro aan grond over de toonbank. Staatsbedrijf ASR (voorheen Amev/Fortis) kocht
in het eerste kwartaal van 2015 al 1845 hectare landbouwgrond op. Dat lenen ze dan uit in erfpacht.
Met Deutsche Bank haar waarde in vrije val sinds een 6,8 miljard euro verlies in 2015 en het Euro-project
mislukt, moeten beleggingsfondsen vaste grond onder hun voeten krijgen. Schuldpapieren (Obligaties) zijn in
zo’n klimaat klassieke bubbels. Goud en grond zijn alvast waardevast. Je zou er bijna belegging met (politieke)
voorkennis in gaan zien. Profiteren van een ontwikkeling die je zelf hielp faciliteren, met de belastingbetaler
als pinautomaat en ‘het Goede Doel’ als vriendelijk masker.
Zo werkt de BV Nederland, en door gewoonte en afstomping weigeren wij dat in ons door de Nijpelitaanse
maffia (VVD) bestuurde Italië aan de Noordzee te noemen wat het is: corruptie.
Over deze blogger
http://climategate.nl/2016/10/13/is-grond-goede-belegging-ineenstorting-economie/
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Zo slecht is de Goedmens
Door Joost Niemoller 16 oktober 2016 Nietzsche
Wie is de Goedmens? Je kunt beter zeggen: wie is hem niet. We zijn ervan vergeven.
Het is de mens die het slachtofferschap centraal stelt, en het medelijden, en zichzelf
daarmee op de borst klopt. Of liever nog, zichzelf uitroept tot het Ultieme Slachtoffer.
Want is deze zelfingenomen Goedmens niet zelf Redder, of Moeder van de Slachtoffers,
dan is er altijd nog de ultieme optie; die van het zelf Slachtoffer zijn. Maar heeft de
Goedmens daarmee liefde voor iedereen? Nee. De Goedmens heeft, in de rol van
Moeder van de Slachtoffers, of die van het Slachtoffer zelf, uitsluitend eigenliefde.
Wie echte liefde kent, oefent deze liefde uit. Dat is niet liefde voor iedereen, maar dat is
liefde voor degenen van wie wij houden. Het kunnen mensen zijn of dieren. We houden
niet van iedereen. De mens is een sociaal dier dat net als de mensapen leefde in groepen
van ongeveer twintig. Alles daarbuiten is of de vijand, of men staat er neutraal tegenover.
‘Ja, maar de mens hoeft toch geen aap te zijn.’ Nee, er worden dus grotere verbanden georganiseerd, zoals
natiestaten. Maar dit zijn zakelijke verbanden. Afspraken. Regels. We houden niet van alle Nederlanders. Alle
Nederlanders zijn niet onze familie. Het blijkt een succesvolle organisatie. De problemen ontstaan wanneer
deze succesvolle organisatie van binnenuit worden opengebroken door de Goedmens, die in naam de Liefde
slechts een destructieve kracht is. En leugens verspreidt.
Wie zichzelf op de borst klopt voor de liefde voor iedereen, liegt. Over zoveel liefde beschikt niemand. En dat
blijkt ook direct, want voor wie de hypocrisie van de Goedmens aanvalt, is geen ruimte voor liefde, daar blijkt
de ware aard van de Goedmens. Dan is er slechts haat, woede, neerbuigendheid, naar buiten gebracht in de
vorm van scheldpartijen of geweld. Het politieke geweld in het Westen komt vooral van de moslims, illegale
immigranten, en in de eerste plaats door de oppermachtige Goedmensen. De Goedmens wil zichzelf niet
kennen, maar wil ook de tot slachtoffer uitgeroepen ‘minderheden’ niet kennen. Daartoe moeten er steeds
andere namen worden verzonnen, die het zicht op de werkelijkheid belemmeren, omdat ze door de invloed
van de werkelijkheid een negatieve bijklank hebben gekregen. Zo kennen zij de anderen slechts als een
geframede uiting van hun Goedmensideologie. Vraag ze eens wat ze nu echt weten van die ‘vluchtelingen’.
Niets. In het dagelijks leven houden ze het liefst grote afstand.
Er is niks mis met het woord ‘neger.’ Zelf vind ik het een mooi woord. Net als ‘regen.’ Maar omdat er ook
negatief gesproken wordt over ‘negers’, net zoals over ‘regen’, ziet de Goedmens het als taak om het
‘negerwoord’ uit te schakelen en een nieuw woord op te leggen. Door het opleggen van deze nieuwe woorden
(die meestal erg lelijk zijn trouwens) wil men een nieuwe werkelijkheid opleggen, en wordt het benoemen van
de echte werkelijkheid in het meest milde geval buiten de orde, en in het ergste geval strafbaar. Het woord
‘regen’ mag overigens blijven.
Het begrip ‘Goedmens’ wordt vaak toegedicht aan Nietzsche. Dat is letterlijk gezien niet terecht, want de
concrete term komt niet bij Nietzsche voor. Wel schreef Nietzsche onophoudelijk over de zichzelf benoemende
Goedmensen, en was volgens hem het christendom daar de schuld van. Een beklemmende ideologie, vond
hij dat, een heersende moraal van hypocrisie. Niemand schreef zo waarachtig over de Goedmens als
Nietzsche, zonder dat woord te noemen. Niemand drong zo diep tot het wezen van de Goedmens door.
De nazi’s hebben het werk van Nietzsche verkracht, en verklaarden de ‘Goedmens’ tot hun vijand. Vandaar
dat wie nu schrijft over de Goedmens, zelf weer voor nazi wordt uitgemaakt. Want dat is het karakter van de
Goedmens. Deze klopt zichzelf op de borst vanwege deze overvloed aan liefde. Wie dat bekritiseert wordt
geframed als nazi, of tot een van de varianten daarop. Zo weet de Goedmens afstand te houden van
nadenken, en vooral van zelfinzicht.
Interessant: wie zich over dit uitsluitinggedrag beklaagt, wordt door de Goedmensen verweten aan ‘huilie huilie’
te doen, waarmee de Goedmens dus kritiek van zijn tegenstanders wel gehoord blijkt te hebben, maar alleen
omdraait in een dom ‘wat je zegt ben jezelf.’ Wat ook weer niet zo vreemd is, wanneer je beseft dat hypocrisie
de essentie is van het Goedmens gedrag, en om die hypocrisie vol te moeten houden is extreme denkluiheid
en onwil tot zelfinzicht nodig.
Om Goedmens te blijven moet je dom en ijdel zijn. Een eigenschap die we allemaal bezitten. Slechts weinigen
zijn in staat de Goedmens in ons te bestrijden, en om zo een Übermensch te worden. Niet in de zin zoals de
nazi’s die term gingen misbruiken, maar in de zin zoals Nietzsche die term gebruikte: De eerlijke, bevrijde,
individuele mens. Dat ben je niet vanzelf. Daar moet je steeds je best voor doen, vechtend tegen de
Goedmensmoraal die als een dikke mist over onze wereld hangt.
http://joostniemoller.nl/
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Hoe de islamitische slavenhandel in blanke Europeanen tot drie Marokkaanse-Nederlandse conflicten
leidde die Michiel de Ruyter uiteindelijk moest beslechten
Karel Martel, 25 september 2015
Hoe de islamitische slavenhandel in blanke Europeanen tot drie
Marokkaans-Nederlandse conflicten leidde die Michiel de Ruyter
uiteindelijk moest beslechten.
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 van en horen en lezen zij slechts over zwarte slaven die
de Nederlanders vervoerde nadat ze hen van de moslims hadden gekocht.

Denk aan deze uitleg als de media Trump weer eens probeert zwart te maken.
Karel Martel, 14 januari
De oude Grieken wisten het al, meer dan tweeduizend jaar
geleden: met argumenten alleen red je het niet. Wil je iemand
overtuigen, zo schreef de filosoof Aristoteles in de vierde eeuw
voor Christus, dan heb je in je betoog drie elementen nodig:
ethos, pathos en logos. Dat komt zo ongeveer neer op
autoriteit, emotie en inhoud.
In de huidige tijd hebben de conservatieve-nationalistische
krachten de inhoud van het debat maar leggen ze het
structureel af bij de overige twee; emotie en autoriteit.
Dit komt omdat de progressieve regeringen de autoriteit van
de media en het onderwijs bezitten en ondanks dat mensen
die de laatste jaren met meer scepsis zijn gaan benaderen worden ze nog altijd als toonaangevend ervaren
door de meeste burgers.
De strijd om de emotie kan ook vrij makkelijk door de progressieve krachten gewonnen worden. Juist omdat
zij immers de massa-media beheerst en dus een groot gedeelte van de bevolking kan vertellen wat wel
algehele verontwaardiging verdient en wat niet. Maar omdat de progressieve politiek correcte elite het op de
daadwerkelijke realistische inhoud moet afleggen tegen de reactionaire krachten heeft zij een politiek correct
paradigma bedacht aangaande onderwerpen waarover men niet dient te spreken of men is bij voorbaat een
moreel verwerpelijk persoon in het Utopia van de cultureel marxist. Zo weet een relatief klein clubje aan
mensen ondanks hun aantoonbare onjuistheden toch steeds maar weer de steun van de menigte te verwerven
en dus hun macht te consolideren.
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Kleine bloemlezing van onze globalistische cultureel-marxistische media
Karel Martel, 8 juli
De media loog en liegt tegen u over:
De euro: De euro is een instrument om meer centralisering te forceren tegen de wil
van het volk en ten behoeve van de elite. Tevens is het een mechanisme om WestEuropees geld naar Zuid-Europa over te hevelen. Het is op geen enkele manier in
het voordeel van de gemiddelde burger.
De bankenunie: De bankenunie is er niet om het financiële systeem stabieler te
maken. Nee het is opgetuigd om de zombiebanken van Zuid-Europa te kunnen
'redden' met West-Europees belastinggeld en de West-Europese pensioenpotten.
De 'vluchtelingencrisis': De 'crisis is geen onoplosbaar probleem maar een
moedwillige daad van de elite. Zeventig procent van alle 'vluchtelingen' komt
immers geeneens uit een conflictgebied maar uit volslagen veilige landen als Kosovo, Albanië en Marokko
bijvoorbeeld. De elite wenst echter meer multiculturalisme en veel jonge potentiële arbeiders tegen uurlonen
ver onder het minimum. Tevens hebben de meeste 'vluchtelingen' een religie die tot conflicten leidt in Europa
wat de elite weer kan gebruiken om nog meer macht af te dwingen omdat men 'veiligheid' nodig heeft. Dit is
ook een reëel gevaar maar ze haalde wel eerst zelf het gevaar binnen.
De islam: De islam is niet de religie van de vrede. Het is een totalitaire verovering-religie/ideologie die
uitermate racistisch en seksistisch is en pedofilie goedkeurt.
Het Oekraïne-conflict: Het was niet Rusland dat de Oekraïne binnenviel maar het was het Westen dat een
coup organiseerde tegen een democratisch gekozen regering. Toen daardoor een conflict ontstond bood
Rusland hulp aan, aan de Russischsprekende minderheid in het land omdat die zwaar werden
gediscrimineerd. Tijdens het conflict vluchten tienduizenden mensen naar Rusland, wat toch merkwaardig is
als dat de agressor zou zijn. Daarnaast is de Krim nooit 'geannexeerd' maar heeft het zich via een
democratisch referendum afgescheiden en aangesloten bij de Russische Federatie.
De Russische 'dreiging': De Russische dreiging tot een invasie van Rusland in een NAVO-lidstaat is
volslagen absurd en kolderiek. Echter bouwt de VS-NAVO wel een raketschild naast Rusland, heft het zware
economische sancties tegen Rusland, doet het aan troepenopbouw aan de Russische grens en heeft het
Westen het Verdrag geschonden dat de NAVO nooit oostelijk zou uitbreiden na de Koude Oorlog. De
Russische dreiging bestaat tegenwoordig, maar dan wel omdat het Westen deze zelf zo graag wenst. En als
ze maar lang genoeg doorgaan krijgen ze zo dus vanzelf die dreiging en wellicht veel meer dan alleen een
'dreiging'.
De islamisering: De islamisering is tegenwoordig nog zichtbaar voor een blinde maar d'r wordt nog altijd
uitermate lachwekkend over gepraat als men het onderwerp al überhaupt bespreekt in de media. En als ze al
beweren dat de immigranten moeten gaan integreren dan bedoelen ze eigenlijk, de Nederlander moet weer
wat 'toleranter' zijn en zich aanpassen aan de immigrant en niet andersom.
Het economisch 'herstel': Het economisch 'herstel' is een luchtbel van ongedekt geld door de megalomane
ECB die zoveel geld via de drukpers het financiële systeem inpompt dat er wat tijd gekocht wordt maar het al
door en door rotte systeem feitelijk nog zieker maakt.
Uw pensioenfondsen: Uw pensioenfondsen zijn door de VVD-PvdA-D66 en GroenLinks aan de EU
overgedragen en die kan er nu de failliete pensioenpotten van andere EU landen mee vullen. De Brexit: De
Brexit heeft niet tot chaos geleid. De politiek in Groot-Brittannië wordt opgeschoond zoals dat hoort bij een
politieke koerswijziging en economisch is het een korte periode iets zwaarder maar daarna heb je juist veel
meer economische vrijheid waardoor je veel betere handelsverdragen kunt afsluiten. En dan nog niet te
vergeten dat je je eigen soevereiniteit en democratie terug hebt en het recht om je eigen grenzen te bewaken.
Het referendum over het Oekraïneverdrag:
Het eurofile-globalistische kabinet gaat het democratisch weggestemde Verdrag toch ratificeren.
Syrië-conflict: Volgens het Westen moet het Assad-regime vallen voor er oplossing kan komen. De realiteit is
dat het regime niet geweldig is maar de alternatieven veel gruwelijker zijn. De Islamitische Staat: De VS en
wat andere Westerse en Arabische landen zouden IS aanvallen. Dit wordt belachelijk halfslachtig gedaan
terwijl Rusland het serieus deed en daar juist nog extra spanningen met het Westen om kreeg. Dit terwijl de
Obama-regering, Turkije, Qatar en Saudi-Arabië de Islamitische Staat eerst gefinancierd hadden.
Turkije: Turkije zou een NAVO-bondgenoot zijn en volgens de globalisten ook in de EU horen. Terwijl Turkije
de islamisering van Europa via massa-immigratie faciliteert en het z'n buurlanden regelmatig met oorlog dreigt,
de Islamitische Staat steunde en in niets een Rechtstaat op democratie met vrije meningsuiting is.
Hillary Clinton: Deze vrouw is geen verlicht progressief licht, nee ze is een beroepsleugenaar die zich
omhoog heeft gewerkt via haar man en via schimmige deals en in haar functie als minister van Buitenlandse
Zaken kreeg zij bloed aan haar handen toen zij de ambassadeur van de VS in Libië en z'n medewerkers liet
verkrachten en vermoorden terwijl ze van tevoren was gewaarschuwd dat dit stond te gebeuren maar zij enkele
steun voor en tijdens de aanval stelselmatig weigerde, dit terwijl er een Amerikaans vliegdekschip voor de
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