Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 258 – 31.10.2016

‘Is Derde Wereldoorlog al begonnen?’ Grote vloten NAVO en Rusland tegenover elkaar ............................... 3
Over de Resolutie van Straatsburg en de SP ................................................................................................... 4
Watergate redacteur: Clinton Foundation is schandalig corrupt ....................................................................... 5
Waarom CNN spijt heeft van deze laatste minuut van Trump – Clinton debat ................................................. 6
7 jonge vrouwen uit Kirkuk die nipt aan IS ontsnapten, zeggen hun leven hebben te danken aan de
H. Maagd Maria ................................................................................................................................................. 7
WikiLeaks: Hillary Clinton wil Turkije buiten EU om aan TTIP toevoegen ........................................................ 8
Propaganda werkt het beste als je er niet op bedacht bent .............................................................................. 8
Moskee in Tussen de Vaarten biedt onderdak aan veroordeelde asielzoeker” ................................................ 9
Honderdduizenden hoog opgeleide Duitsers vluchten weg voor moslim migranten ...................................... 10
Weggestemd en toch gekregen: Oekraïeners krijgen per 24 november visumvrij toegang tot Nederland ..... 11
Journalist undercover in moskeeën: ‘De wetten van dit land interesseren ons niet’ ....................................... 12
Waarom kennen we nog steeds zoveel oorlog en conflict in de wereld? ........................................................ 13
Cyberoorlog begonnen: Russia Today en Julian Assange eerste slachtoffers ............................................... 14
De nieuwe kaart van Frankrijk - La nouvelle carte de France ......................................................................... 14
Het einde van vertrouwen: over de CETA onderhandelingen en horror clowns ............................................. 15
Kiest de VS een oorlogsmisdadiger als president? ......................................................................................... 15
Mainstream-media grotendeels verantwoordelijk voor Derde Wereldoorlog .................................................. 16
Vitamine C heeft minstens 325 functies in het lichaam ................................................................................... 18
Syriër met vier vrouwen en 23 kinderen krijgt maandelijks 30.030 euro uitkering .......................................... 20
Koekoeksnest. Opvangmoeder ontdekt dat haar 12-jarige vluchtelingkindje een 21-jarige Taliban is ........... 21
Nog meer schokkende achtergronden t.a.v. de Amerikaanse “politieke ontwikkelingen” ............................... 22
US-backed criminals bombarderen door, terwijl Rusland vuren staakt; NOS zwijgt ....................................... 24
Noam Chomsky maakt monsterverdragen TTIP en CETA in 2 minuten met de grond gelijk (video) ............. 25
’Wens doden treinkapers kwam uit Den Haag’ ............................................................................................... 26
Inwoners van Stockholm moeten “asielzoekers” bij zich thuis opnemen ........................................................ 26
Watergate redacteur: Clinton Foundation is schandalig corrupt ..................................................................... 27
Hillary Clinton verdedigt in 3de debat abortus doorheen de hele zwangerschap ........................................... 28
Islamisering: € 300,- boete voor ouders die kind niet met school naar moskee laten gaan ........................... 29
Hitsige Benno .................................................................................................................................................. 30
MH17 inzet voor koehandel van landverraders? ............................................................................................. 31
De demografische schok ................................................................................................................................. 32
Enkele weken voor de Derde Wereldoorlog (video) ........................................................................................ 33
Bayer en Monsanto willen cannabis industrie overnemen .............................................................................. 34
The Smurfs are getting culturally enriched ...................................................................................................... 35
Kritische journalisten geweerd bij klimaatconferentie ...................................................................................... 36
Europese Centrale Bank bang voor concurrentie van Bitcoin ......................................................................... 37
Zes tekenen dat de aarde zware tijden tegemoet gaat (video) ....................................................................... 38
Donald Trump zorgt voor overname Amerika door Verenigde Naties (video) ................................................ 39
Amerika gebruikt op 8 november stemcomputers die gelinkt zijn aan George Soros .................................... 40
Muesli-liefhebbers opgelet: Ontbijtgranen zitten vol hormoonverstorende pesticiden .................................... 40
Groot onderzoek linkt straling van telefoons en wifi aan gezondheidsproblemen en ziektes ......................... 41
Hillary door FBI gelinkt aan pedofiele congresman en Muslim Brotherhood .................................................. 41
Beelden van bebloed Syrisch jongetje zijn ‘nep’, reddingsactie ‘in scène gezet’ ............................................ 42

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 1

Chinese krant ontbloot hoe de media de Amerikaanse presidentsverkiezingen manipuleren ........................ 42
Eeuwenoud bankierscomplot ontmaskerd: “Rente is vergelijkbaar met gewelddadige roofoverval” .............. 43
CIA-officier Kevin Shipp over schaduwregering VS ........................................................................................ 43
Protestantse bisschop Bedford-Strohm en kardinaal Marx doen het christelijke kruis af voor de islam ......... 43
USA-verkiezingsfraude..??? Kijk en beslis zelf.!! ............................................................................................ 44
Labour-lid: “De moderne staat Israël is een schepping van de Rothschilds, niet van God” ........................... 45
Franse politicus onthult waarom de crisis in Syrië begon (video) ................................................................... 45
Hoe de bankierselite er alles aan doet om de waarheid verborgen te houden voor het volk ......................... 46
Nieuwe versie van onmogelijke motor gepatenteerd in Groot-Brittannië ........................................................ 46
Vrijmetselaars spijkeren Amsterdamse coffeeshops dicht .............................................................................. 47
Waar gaat het nu eigenlijk om in Syrie? .......................................................................................................... 48
Aanpassen! Het Franse kerststalprobleem ..................................................................................................... 49
Kardinaal Sarah: ‘Wie armoede wil uitroeien maakt van Christus een leugenaar’.......................................... 49
Papyrus uit 7e eeuw voor Christus noemt Jeruzalem in het Hebreeuws ........................................................ 50
Indoctrinatie van schoolkinderen ..................................................................................................................... 51
Anti-kanker eigenschappen gevonden in natuurlijke verbinding in uien ......................................................... 51
In Europa is nu een dorp waar enkel Arabieren mogen wonen ...................................................................... 52
Mysterieuze Planeet X ‘deed het hele zonnestelsel kantelen’ ........................................................................ 52
CETA? Hier wringt de schoen..!! ..................................................................................................................... 53
Canada vecht tegen CETA, het broertje van TTIP .......................................................................................... 55
President Obama heeft zojuist het internet weggegeven aan een privébedrijf (video) ................................... 56
Het Derde Geheim van Fatima – de feiten op een rijtje .................................................................................. 57
Wat heeft RTL met Bertelsmann en Soros? .................................................................................................... 60
Mark – Seyss-Inquart – Rutte smeekt de oppositie bijna jankend om toch akkoord te gaan met het
Ostraumverdrag ............................................................................................................................................... 61
‘Heropend FBI onderzoek naar Hillary kan VS in grondwetscrisis storten’ ..................................................... 62
Poetin vraagt zich af, is Amerika een bananenrepubliek ................................................................................ 63
VS levert wapens aan terroristen”: Dit is het verhaal van de enige westerse journalist die IS-kopstukken
interviewde ....................................................................................................................................................... 64
Geheime slavernij is nog nooit zo goed verborgen ......................................................................................... 65
Politicus: “NAVO vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler” ................................ 66
Onderzoek Hillary heropend na stapel ontslagbrieven woedende FBI agenten ............................................. 67
Rusland kondigt ‘Satan 2’ kernraket aan die heel Frankrijk kan vernietigen ................................................... 68
Orgaandonatie ................................................................................................................................................. 69
De weg naar een totale dictatuur in Amerika .................................................................................................. 70
Portugal gaat woningen die het meeste aantal uren zonneschijn krijgen en het mooiste uitzicht genieten
extra belasten .................................................................................................................................................. 70
Popcorn time – Hillary Clinton’s campagne implodeert en alles is zogenaamd de schuld van Rusland… .... 71
Stille verovering van Europa door de ISLAM................................................................................................... 72
Propaganda werkt averechts: “Europeanen bewonderen Poetin en zien hem niet als vijand” ....................... 73
Martial Law in Amerika om de hoek? (video) .................................................................................................. 74
Julian Assange ontsnapt uit Ecuadoraanse ambassade in Londen? .............................................................. 75

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 2

‘Is Derde Wereldoorlog al begonnen?’ Grote vloten NAVO en Rusland tegenover elkaar
NAVO diplomaat: ‘Grootste Russische marine macht sinds einde Koude Oorlog’
In 2013 scheelde het een haartje of de vloten van West en Oost waren
met elkaar in gevecht geraakt. Over 2 weken zal het hier nóg drukker
zijn. Inzet: de Admiral Kuznetsov.
Gisteren voer het enige Russische vliegdekschip Admiraal Kuznetsov
samen met zeven andere marineschepen, waaronder de enorme
raketkruiser Peter de Grote, langs Noorwegen. De vlooteenheid is op
weg naar de oostelijke Middellandse Zee nabij Syrië, waar reeds
diverse Russische oorlogsbodems aanwezig zijn. Tegenover hen
bevinden zich een flink aantal Amerikaanse, Britse en Franse
marineschepen. Sommige analisten vragen zich hardop af of de Derde
Wereldoorlog misschien al begonnen is.
Het is september 2013 ‘all over again’. Destijds lagen de vloten van de NAVO en Rusland net als nu recht
tegenover elkaar. President Obama stond op het punt het bevel te geven voor bombardementen op Syrië.
President Putin maakte duidelijk dat alles wat de Amerikanen op Syrië zou afsturen, uit de lucht zou worden
geschoten. De vliegtuigen waren al aan het warmdraaien (letterlijk), maar Obama besloot op het laatste
moment de door Putin aangeboden diplomatieke uitweg aan te grijpen, en blies de aanval, die de Derde
Wereldoorlog in gang had kunnen zetten, af. (2)
Slag om Aleppo nadert beslissend fase
Ruim drie jaar later en een paar honderdduizend zinloze doden in Syrië verder. De Syrische president Assad
is dankzij de Russen aan de winnende hand. De door de Westerse-Turkse-Arabische coalitie gesteunde
moslimrebellen en islamitische terreurgroepen dreigen te worden verslagen. Aleppo is grotendeels
platgebombardeerd; volgens het Westen zijn vooral burgers het slachtoffer, maar volgens de Russen zijn
alleen ISIS en de islamisten die tegen Assad vechten het doelwit. Met het sturen van de Peter de Grote en de
Admiraal Kuznetsov, die 25 vliegtuigen, 31 helikopters en Granit anti-schip kruisraketten aan boord heeft,
hebben de Russen volgens een NAVO diplomaat straks hun ‘grootste marine macht sinds het einde van de
Koude Oorlog’ ingezet. De Noorse generaal Morten Haga Lunde verklaarde tegenover de pers dat de 8
schepen ‘waarschijnlijk een rol zullen spelen in de beslissende slag om Aleppo.’
Russen zijn Operatie Anaconda niet vergeten
Nick Giambruno van InternationalMan.com vraagt zich hardop af of de Derde Wereldoorlog eigenlijk al
begonnen is. Hij roept ‘operatie Barbarossa’ in herinnering, toen Hitler besloot om bondgenoot Stalin te
verraden en Rusland met 3 miljoen soldaten, 3000 tanks, 7000 stuks artillerie en 2500 vliegtuigen aan te
vallen. Dat was nog altijd de grootste militaire operatie in de menselijke geschiedenis, maar wel een die faalde.
De Sovjets wonnen uiteindelijk, maar aan het einde van de Koude Oorlog had Rusland wel meer dan 20
miljoen mensen verloren, en volgens sommige schattingen nog vele miljoenen meer. Ter vergelijk: de VS telde
‘slechts’ 400.000 dodelijke slachtoffers.
Opnieuw Duitse tanks aan Russische grenzen
Het is dus niet zo vreemd dat de Russen gespannen raken nu Duitse tanks opnieuw aan de grenzen worden
geposteerd. Ook de in Oost Europa gelanceerde NAVO operatie ‘Anaconda 2016’, de grootste Westerse
oorlogsoefening sinds het einde van de Koude Oorlog, doet bepaald geen goed in Moskou. Zo’n 31.000 NAVO
soldaten oefenen in onder andere Polen op een snelle overwinning op Rusland, mocht het tot een oorlog
komen. Over Operatie Anaconda 2016 wordt vrijwel niets bericht in de media, want die hebben het veel te
druk met het verketteren van Donald Trump. De Duitse minister van BuZa Franz-Walter Steinmeier is een van
de zeer weinige politici die enig besef heeft van het belang en vooral het gevaar van deze operatie: ‘Wie gelooft
dat een symbolische tankparade aan de oostelijke grens van de alliantie veiligheid zal brengen, heeft het mis.
We zouden er goed aan doen om geen voorwendselen te creëren voor het hernieuwen van een oude
confrontatie.’ De naam van de operatie lijkt niet toevallig gekozen. ‘Anaconda’ is een enorme slang die zijn
prooi doodt door verwurging. Vanuit Russische perspectief is dat precies wat het Westen met hen doet door
onder andere de ‘kleuren’revoluties in Georgië en Oekraïne op touw te zetten, en de stappen om deze aan
Rusland grenzende landen bij de NAVO te halen.
Acties NAVO ‘provocatief en compleet krankzinnig’
‘Deze ongekende tankparade aan de Russische grenzen staat symbool voor niets minder dan de Derde
Wereldoorlog,’ aldus Giambruno. De bekende schrijver analist Doug Casey (Casey Research) noemt de acties
van de NAVO zelfs ‘provocatief, en eigenlijk compleet krankzinnig. De Westerse media schilderen de Russen
als de agressors af, terwijl –en laat mij u shockeren door dit te zeggen- dit het tegenovergestelde van de
waarheid is.’
Hij wijst erop dat door de lage olie- en gasprijzen niet goed gaat met de Russische economie, en het enige
wat de Russen eigenlijk nog goed kunnen het maken van wapens is. ‘De Russen zijn niet in de positie om
anderen te bedreigen, nog afgezien van het feit dat het veroveren van buurlanden geen enkele zin meer heeft.
In de huidige wereld is het plunderen van een ander land geen voordeel meer, maar een risico.’
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‘En wat de NAVO betreft: die is al 25 jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen. De enorme militaire
bureaucratie is niets meer dan een hamer die op zoek is naar een spijker. Het zou moeten worden opgeheven
voordat het iedereen in grote problemen brengt.’
‘Waarom zien jullie het gevaar niet?’
Operatie Anaconda heeft daarom opnieuw de alarmbellen in het Kremlin doen afgaan. De afgelopen jaren
uitte president Putin al eens zijn grote zorgen over de toenemende agressiviteit van de VS en de EU. Hij
bekritiseerde de Westerse pers voor het klakkeloos slikken en overnemen van de propaganda uit Washington
en Brussel:
‘Ze vertellen jullie verhaaltjes, en jullie trappen erin, en verspreiden het naar de burgers van jullie landen. Jullie
voelen niet dat er gevaar op komst is, en dat baart mij zorgen. Waarom begrijpen jullie niet dat de wereld in
een onomkeerbare richting wordt getrokken? Maar zij doen net alsof er niets aan de hand is. Ik weet niet hoe
ik nog tot jullie kan doordringen.’
Oorlogsretoriek Hillary Clinton
Sindsdien is de oorlogszuchtige retoriek vooral in Amerika steeds erger geworden. Havik Hillary Clinton
noemde Putin al de nieuwe Hitler. Dit even onterechte als gevaarlijke demoniseren heeft provocatieve militaire
stappen zoals Operatie Anaconda in de kaart gespeeld. ‘Putin als een gek of als Hitler neerzetten, die zijn land
op een ramp zou afsturen, past enkel op propaganda posters,’ vervolgt Giambruno. ‘Het kan mij geen moer
schelen wat er gebeurt in Oost Europa, behalve als het Wereldoorlog nummer 3 kan ontketenen, waardoor
we met nucleaire wapens zullen worden verpulverd.’
WO-3: uitweg uit schuldencrisis
Doug Casey waarschuwt al enige jaren dat steeds meer politici een nieuwe (wereld)oorlog als de enige uitweg
uit de onhoudbaar geworden schuldencrisis zien. Zo kunnen ze een buitenlandse agressor de schuld geven
van de in realiteit door hun eigen falen veroorzaakte financiële en economische instorting van Westen- inclusief
Japan-, maar ook China. Als individu kunnen we volgens Casey niets meer aan die koers veranderen, behalve
ons er zo goed mogelijk op voorbereiden (1).
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge

Over de Resolutie van Straatsburg en de SP
Op 7 en 8 juni 1975 werd de Resolutie van Straatsburg door 200
parlementsleden uit 9 West-Europese landen unaniem
goedgekeurd. Hierin werd gestreefd om de Arabische immigratie
te bevorderen en de moslims de grootste prioriteit te geven om
hun cultuur en godsdienst naar Europa te brengen, te promoten
en te verspreiden. In de tekst werd benadrukt dat de Arabische
cultuur voor Europa een verrijking was op het gebied van normen
en waarden. Geld moest worden vrijgemaakt voor de oprichting
van moskeeën, koranscholen en instituten ter bestudering van de
Islam. Dit eventueel in samenwerking met Saudi-Arabië en de
Golfstaten. En de media en academische instellingen moesten
een zo gunstig mogelijk klimaat scheppen en nadruk leggen op
de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de
ontwikkeling van Europa. Een groot tegenstander van deze
ontwikkeling was indertijd de Socialistische Partij (SP). Na een uitgebreid onderzoek publiceerde het landelijk
bestuur van de SP begin jaren '80 de brochure ‘Gastarbeid en Kapitaal’, waarin op pagina 17 staat te lezen:
"Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke,
immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun discriminatie van
vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom
van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?".
En Theun de Vries schreef in het SP-orgaan ‘Tribune’: "Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de
dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie
voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. Zichzelf opsluitend in een
gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt, vormen zij een Fremdkörper in onze
samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt. Zoals nu kan
het niet". De standpunten van de SP, zoals neergelegd in de brochure, hebben destijds nog tot grote
opschudding geleid, want het ging natuurlijk dwars in tegen de door de Nederlandse regering zo gewenste
"verrijking van Nederland".
Voor meer informatie, zie mijn stukje: "De SP over moslims in de jaren '80".
https://gerard1945.wordpress.com/…/de-sp-over-moslims-in-d…/
Gerard
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Watergate redacteur: Clinton Foundation is schandalig corrupt
Koning van Marokko gaf Hillary Clinton via Stichting $ 12 miljoen voor haar campagne – Sterke aanwijzingen
dat Hillary tijdens laatste debat stiekem werd geholpen via verborgen monitor
Ook het slotdebat was waarschijnlijk ‘rigged’: Hillary’s
lessenaar leek een verborgen monitor te bevatten.
Tot op heden blijven de massamedia in de VS en Europa
de vloedstroom aan beschuldigingen aan het adres van
Hillary Clinton door de rechtse en onafhankelijke pers
voornamelijk negeren, al gaat hen dat naarmate de
bewijslast tegen de Democratische presidentskandidaat
almaar groter wordt, steeds moeilijker af. Nu echter ook
Bob Woodward, als journalist beroemd geworden door het
Watergate schandaal en tegenwoordig redacteur bij de
linkse Washington Post, de Clintons en hun stichting ‘schandalig en corrupt’ noemt, zouden zelfs bij de meest
verstokte volgelingen van Hillary de alarmbellen moeten gaan rinkelen.
Chris Wallace (Fox News Sunday) wees in een interview met Woodward op ‘de beschuldigingen over de
Clinton Foundation en ‘pay to play’(geld in ruil voor bepaalde diensten), waar ik minister Clinton over vroeg in
het debat, wat zij omkeerde in een aanval op de Trump Foundation...’
‘Als je het ogenschijnlijk duidelijke bewijs ziet dat donors van de Clinton Foundation anders werden behandeld
en makkelijker toegang kregen dan niet-donors, en deze nieuwe onthullingen over een deal van $ 12 miljoen
tussen Hillary Clinton, de stichting en de koning van Marokko, zouden de kiezers hier zich dan zorgen over
moeten maken?’
‘Het is corrupt, het is een schandaal... maar het heeft geen gevolgen’
Woodward: ‘Ja. Het is corrupt. Het is een schandaal. En ze gaf totaal geen antwoord op jouw vraag. Ze begon
over het goede werk dat de Clinton Foundation heeft gedaan. Daar heeft ze een punt, maar het mixen van
vergoedingen voor toespraken, de Clinton Foundation, en de handelingen van het ministerie van BuZa, wat
zij leidde, dat is allemaal met elkaar verbonden, en is corrupt. Je kunt het niet slechts onverkwikkelijk noemen.
Toch is er geen formeel onderzoek gaande, en er zijn signalen dat ze dat wel verricht hebben.’
‘Maar de verkiezingen zullen hier niet door worden bepaald... Ik ga de uitslag van de verkiezingen niet onder
de loep nemen. Dat is absurd, bedoel ik. Het heeft geen gevolgen. En als Trump verliest, laten ze hem toch
niet toe in het Witte Huis.’
Het sarcastische commentaar op Zero Hedge; ‘Dus het is corrupt, het is een schandaal, en... het zal totaal
geen gevolgen hebben. Het wordt tijd om opnieuw naar de meest recente definitie van een bananenrepubliek
te kijken.’ (1)
‘Hillary tijdens laatste debat stiekem geholpen door verborgen monitor’
Hillary, Obama en bijna alle media vielen er na het laatste debat over dat Trump zei dat hij niet zonder meer
de uitslag van de verkiezingen zal accepteren. Door te twijfelen aan eerlijke verkiezingen zou hij de ‘pijlers van
de democratie’ aan het wankelen brengen. Daar is echter niet alleen een wagonlading keihard bewijs voor,
waaronder diverse opnames die met de verborgen camera van Democraten werden gemaakt, maar nu zijn er
tevens sterke aanwijzingen dat ook het laatste debat ‘rigged’ was.
Op diverse TV-beelden van het laatste debat is vanuit verschillende hoeken duidelijk te zien dat uit het
verdiepte gedeelte van Hillary Clintons lessenaar licht scheen, en dit bij Trump juist altijd donker was. Ook viel
op dat Hillary tijdens het debat vaak lange tijd naar beneden keek –soms zelfs zo lang, dat er een
ongemakkelijke stilte viel-, en niet in de camera’s (kijk op 42.25 in deze video).
Video 1 laat op 18 seconden zien dat er een licht uitgaat op Hillary’s podium, terwijl zo’n licht aan Trumps kant
niet is te zien. Op de officiëleNBC opname is op 1.38:30 hetzelfde fenomeen zichtbaar. Video 2 werd
oorspronkelijk gepost door Anonymous, en ook daarop schijnt overduidelijk een licht in Hillary’s lessenaar,
terwijl die van Trump donker blijft.
Failliet van Westerse media
Hillary Clintons hele campagne wordt beheerst door opzettelijke misleidingen, tal van schandalen,
aangetoonde glasharde leugens, openlijke media manipulatie, schaamteloze corruptie, massale
verkiezingsfraude, ‘false flag’ geweld tijdens Trumps rally’s en bewezen kiezersbedrog, hoogstwaarschijnlijk
zelfs tijdens de publieke TV-debatten met Trump door haar in het geniep te helpen via een verborgen monitor.
En toch vindt vrijwel niet één journalist van de Westerse ‘kwaliteits’media het nodig hier serieus aandacht aan
te besteden. Nee, een paar platte opmerkingen van Trump zo’n 11 jaar geleden, díe zouden alles bepalend
voor de aanstaande verkiezingen zijn.
Het onthutsende failliet van de ‘vrije’ Westerse media kan nauwelijks pijnlijker worden onderstreept – althans,
als we de jarenlange leugenpropaganda over bijvoorbeeld Syrië, Oekraïne, Rusland en de massa immigratie
voor een momentje vergeten.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Watergate-redacteur-Clinton-Foundation-is-schandalig-corrupt
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Waarom CNN spijt heeft van deze laatste minuut van Trump – Clinton debat
Overweldigend bewijs voor jarenlange massale verkiezingsfraude Verenigde Staten – Republikeinse Partij
probeerde Trump op zelfde illegale wijze te dumpen als Democraten dat deden met Bernie Sanders
De VS wordt feitelijk door een schaduwregering geleid, die
besloten heeft dat Hillary Clinton –hoe impopulair en gehaat ze
ook is- de volgende president wordt.
Na het slotdebat peilde CNN de mening van de kijkers: 52% zou
vinden dat Hillary Clinton had gewonnen, en 39% Donald Trump.
Dat hetzelfde CNN (‘Clinton News Network’) al lange tijd
doelbewust een veel groter percentage Democraten dan
Republikeinen peilt, zegt voldoende over de betrouwbaarheid
van deze door de Nederlandse media klakkeloos overgenomen
percentages. CNN moet inmiddels veel spijt hebben van de
laatste circa 30 seconden van het debat, toen een 21 burgers tellende ‘focusgroep’, representatief voor het
grote aantal zwevende Amerikaanse kiezers, in de studio werd gevraagd wie volgens hen had gewonnen:
Clinton kreeg 5 stemmen, Trump 10 stemmen, en 6 wisten het niet.
CNN presentator Dana Bash was letterlijk met stomheid geslagen toen ze zag dat twee keer zoveel mensen
Trump als winnaar uitriepen, en niet media favoriet Hillary Clinton (2). Zo verbijsterd had ze overigens niet
hoeven zijn, want na het tweede debat was al exact hetzelfde gebeurd. Ook toen riep een grote meerderheid
van een ‘focusgroep’ kiezers Trump als winnaar uit. De reguliere media zetten een dag later echter gewoon
Clinton bovenaan de peilingen.
In ongemanipuleerde peilingen leidt Trump
Enkele maanden berichtten we al over de ‘getweakte’ officiële peilingen van onder ander CNN en Reuters.
Omdat Trump steeds verder op Hillary uitliep, besloot men een onevenredig aantal zwevende kiezers
automatisch aan Clinton toe te wijzen, en toen dat op een keer ook niet meer hielp, werden met opzet veel
meer Democraten gepeild dan Republikeinen, soms wel bijna twee keer zoveel. Dat de peilingen hierdoor een
sterk misleidend beeld geven zal niemand hoeven worden uitgelegd.
In de jongste IDB/TIPP peiling leidt Trump met 42% tegen 40% voor Hillary Clinton (1), reden te meer voor de
Democraten en de media om hun soms schimmige, soms doorzichtige, en vaak illegale pogingen de
verkiezingen te stelen, op te voeren. Afgelopen week werd beweerd dat Trumps opmerkingen over mogelijke
stembusfraude ‘een gevaar voor de democratie’ zouden zijn, omdat dit nog nooit eerder zou zijn gebeurd.
Bush en Obama door stembusfraude gekozen
Wat voor iemand met een klein beetje historische kennis absolute flauwekul is. In 2000 beweerde Al Gore –
achteraf nog terecht ook- dat George Bush jr. de verkiezingen had gestolen, en vocht de uitslag gerechtelijk
aan. Later verklaarde een (oud) manager van het bedrijf dat de stemmachines in Florida had geleverd, dat de
voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hem had gezegd dat daarop ‘vote flipping software’ moest worden
geïnstalleerd. Met andere woorden: een computer programma waarmee stemmen voor de ene kandidaat aan
de andere konden worden toegewezen. Dat programma werd later in beslag genomen. (2)
In 2004 leidde John Kerry in 10 van de 12 cruciale ‘swing states’, totdat CNN tot verbazing van de
presentatoren plotseling totaal andere cijfers kreeg toegespeeld, waardoor George Bush opnieuw won. In
onder andere Ohio stelden de autoriteiten officieel stembusfraude vast. Omdat tot twee keer toe de
Democratische kandidaat het slachtoffer was, besteedden CNN en andere media er destijds uitgebreid
aandacht aan. Ook toen al verklaarden officials en onderzoekers dat er miljoenen illegale stemmen waren
uitgebracht door mensen die al lang als overleden te boek stonden of dubbel waren geregistreerd.
Dezelfde soort software werd in 2012 gebruikt voor de herverkiezing van Barack Hussein Obama. Het
afgelopen jaar kwamen van vele tientallen kiesdistricten en counties de echte cijfers van die verkiezingen
boven water. Daaruit bleek dat de computers keer op keer 100% van de stemmen hadden toegewezen aan
Obama. Dat is meer dan enkel een ‘smoking gun’ voor stembusfraude – dat zijn de rokende lopen van een
compleet tankleger. (3)
Pew Research: 24 miljoen niet legale kiezers
Eerder dit jaar bleek uit gehackte ‘WikiLeaks’ emails dat de Democratische Partij de nominatie van Hillary
Clinton had gestolen van haar tegenstrever Bernie Sanders, en de top van de partij al ruim vóór de publieke
verkiezingsstrijd had besloten dat Hillary zou winnen. Deze fraude werd door onder andere de Stanford
Universiteit bevestigd, die constateerde dat Sanders niet 35%, maar 51% van de stemmen had gekregen. De
Republikeinse Partij probeerde op vergelijkbare wijze Donald Trump te dumpen, maar omdat die een
overweldigende meerderheid van de Republikeinse kiezers achter zich kreeg, mislukte dat.
Het toonaangevende Pew Research concludeerde onlangs dat zeker 24 miljoen kiezers in de VS niet legaal
zijn, waaronder 4 miljoen mensen die óf al overleden zijn, óf dubbel staan geregistreerd (en dus in twee staten
kunnen stemmen). Desondanks beweerde president Obama onlangs met droge ogen dat ‘de verkiezingen
natuurlijk niet worden gestolen. Wat betekent dat eigenlijk?’ Dat is een complottheorie van Trump.’ En dat
terwijl dit van minstens 8 Amerikaanse verkiezingen bewezen en deels ook erkend is.
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Doublethink: Alleen Hillary kan slachtoffer zijn
Infowars voorman Alex Jones wijst in dit verband op George Orwells ‘doublethink’, dat is als mensen twee
elkaar totaal tegensprekende feiten geloven en accepteren (doorgaans onder druk van de media en politiek).
Twee weken nadat Obama zei dat Trumps vrees voor stembusfraude onzin is, nam het (door de Democraten
gecontroleerde) ministerie van Homeland Security de regie over de aanstaande verkiezingen over, omdat de
Russen zouden proberen de verkiezingen voor Donald Trump te stelen, zoals de Hillary ook al had beweerd.
Kortom: als Trump gewag maakt van verkiezingsfraude tégen hem, wordt hij uitgelachen. Maar diezelfde
overheid beschuldigt ondertussen wel de Russen van verkiezingsfraude tegen Clinton, terwijl daar nul komma
nul bewijs voor werd geleverd. De emails wezen tevens uit dat Hillary’s campagnemanager John Podesta
illegalen wil laten stemmen, wetende dat velen van hen voor Clinton kiezen vanwege haar pro-immigratie
standpunten. Dan is er natuurlijk nog Project Veritas, waar we een paar dagen geleden uitgebracht aandacht
aan besteedden (zie hyperlinks onderaan). Op met de verborgen camera opgenomen gesprekken legden
leidinggevende Democraten tot in details uit hoe ze de verkiezingen voor Hillary Clinton aan het stelen zijn, en
hoe de gewelddadigheden bij campagne rally’s van Donald Trump door Democratische medewerkers werden
aangesticht.
Meer dan 70% Amerikanen bang voor verkiezingsfraude
Stembusfraude is er dus al geruime tijd in de VS, maar werd nog nooit eerder op zo’n massale schaal
toegepast als de Democraten dat nu doen. Jones: ‘Alle Amerikanen moeten ongeacht hun afkomst, huidskleur
of overtuiging, Trump steunen, want dit is een referendum tegen het corporatistische fascisme dat zich wortelt
in ons land... Uit de belangrijkste peilingen blijkt dat meer dan 70% van de Amerikanen denkt dat er gerommeld
wordt met de verkiezingen.’ ‘Ook Democraten zouden woedend moeten zijn dat dit zo overduidelijk gebeurt,
in plaats van boos zijn op Trump omdat hij de moed heeft dit aan te kaarten. De media, hun desinformatie, al
die fake peilingen van CNN en Reuters, is niets minder dan ongekende corruptie. Het is echt walgelijk dat ze
zich zo aan de voeten van Hillary en haar megalomane machtselite hebben gegooid.’
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Infowars (/ Bizpac Review) / YouTube (met tal van media clips) ; (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Waarom-CNN-spijt-heeft-van-deze-laatste-minuut-van-TrumpClinton-debat

7 jonge vrouwen uit Kirkuk die nipt aan IS ontsnapten, zeggen hun leven hebben te danken aan de
H. Maagd Maria
DOOR CRUSADER OP 25/10/2016 - Foto: oracleoffilm.com
Zeven jonge vrouwen In Kirkuk schrijven hun veiligheid aan de
Maagd Maria toe, nadat ze zich een beangstigende acht uren
onder hun bedden verstopten terwijl strijders van IS hun kamer
gebruikten als een schuilplaats tijdens een aanval op de stad.
“De Maagd Maria was met hen,” zei vader Roni Momika aan CNA
op 23 oktober. De priester, die actief is in de vluchtelingenkampen
van Ankawa, Erbil, in Noord-Irak, was in telefonisch contact met
twee van de meisjes terwijl ze zich onder hun bed verschuilden. Ze
gaven hem een precieze weergave van wat er gebeurde.
De zeven vrouwen, universiteitsstudentes in Kirkuk, werden
bedreigd door een aanval van IS op de stad op vrijdag 21 oktober. “IS ging het huis van onze studentes binnen,
de meisjes”, zei de priester. Toen ze hoorden dat de militanten kwamen, kropen ze snel onder vier bedden in
één van de kamers, waar ze voor acht uur onontdekt bleven terwijl IS strijders de kamer als toevlucht
gebruikten om te eten, te bidden en zich te verbergen voor soldaten van het Iraakse leger. “Ik sprak met hen
gedurende de hele tijd”, zei vader Momika, opmerkend dat er een “sterk meisje” was die hem vertelde:
“Eerwaarde, ik zal met je blijven spreken en je al het nieuws vertellen en wat IS zegt.”
Tijdens hun verblijf onder de bedden, aten en baden de strijders niet alleen, maar ze gebruikten de de bedden
ook om twee van hun medestrijders te verzorgen die gewond waren. “Op één van de bedden is er veel bloed,
” zo zei de priester. Hij deelde met CNA enkele foto’s die hij genomen had van de kamer nadat de strijders
waren weggegaan. Hij legde uit dat “wanneer IS werd aangevallen door ons leger, er twee mensen van IS
gewond waren en IS legde ze op deze bedden,… en onder de bedden waren de meisjes.” Vader Momika zei
dat hij steeds in contact was met de meisjes, en hen vertelde dat ze hun geloof niet mochten vergeten, en dat
ze moesten “bidden tot de Maagd Maria, en ze zou komen helpen.” In wat zowel de priester als de meisjes als
een mirakel zien is dat IS hen niet zag. Eén van de meisjes vertelde hem later dat “wanneer IS onze kamer
binnenkwam, zagen ze ons niet, en we voelen dat de Maagd Maria hun ogen sloot voor ons.”
Bron: EWTN
https://restkerk.net/2016/10/25/7-jonge-vrouwen-uit-kirkuk-die-nipt-aan-is-ontsnapten-zeggen-hun-levenhebben-te-danken-aan-de-h-maagd-maria/
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WikiLeaks: Hillary Clinton wil Turkije buiten EU om aan TTIP toevoegen
Gehackte mails: Hillary wil als president wereldwijd vrij verkeer van goederen en personen invoeren, wat
betekent dat Amerika en Europa tientallen miljoenen economische migranten zullen moeten accepteren
Als president wil Hillary Clinton Turkije hoe dan ook aan de EU
opdringen.
Uit een nieuwe serie door WikiLeaks gepubliceerde gehackte
emails blijkt dat Hillary Clinton als president van plan is om wel
degelijk het omstreden TTIP vrijhandelsverdrag –waar vandaag
in Amsterdam tegen wordt gedemonstreerd- met de EU te
ondertekenen, en daarna buiten de Europese parlementen om
Turkije eraan toe te voegen. Hierdoor zal de islamistische
Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan nog veel meer macht
over de lidstaten van de Europese Unie krijgen dan nu al het
geval is. Amerika’s voormalige ambassadeur in Brussel schreef dat Erdogan gepikeerd zou zijn omdat Turkije
niet in de onderhandelingen over het TTIP wordt betrokken. Erdogan zou erop aandringen om Turkije er alsnog
aan toe te voegen, en het IMF manipuleren om nog meer miljarden in de kwakkelende economie van het land
te steken. Volgens The Express zullen deze ‘schokkende onthullingen woede veroorzaken in Europese
hoofdsteden’, en dat terwijl steeds meer politici het door Brussel gewenste Turkse lidmaatschap toch al niet
meer zien zitten, omdat Erdogan zijn land als een ware dictator is gaan regeren, en zich aan vrijwel niet één
afspraak blijkt te houden.
‘Na het verdrag de Turken toevoegen’
Hillary Clinton paait de publieke opinie door te suggereren dat ze als president het TTIP wel eens zou kunnen
blokkeren. Achter de schermen blijkt ze –zoals met alle gevoelige onderwerpen het geval is- totaal andere
plannen te hebben. Uit de gelekte privé emails komt naar voren dat ze juist een groot voorstander van het
TTIP is, en zelfs wil toewerken naar een wereldwijd vrij verkeer van goederen en personen. Dat laatste houdt
in dat Europa en Amerika onbeperkte aantallen migranten zullen moeten toelaten.
In een email aan Hillary’s adviseur buitenlands Beleid, Jake Sullivan, schreef de oud ambassadeur voor de
EU, Stu Eizenstat, dat Clinton als president het TTIP gewoon door zal laten gaan. ‘Turkije is boos niet bij de
onderhandelingen te zijn. Ze zijn bang om markten in Europa en de VS te verliezen. We kunnen hen niet
toevoegen, maar we moeten hen duidelijk maken dat ze na het verdrag kunnen toetreden.’
‘Mijn droom: Open handel en open grenzen’
In tal van duur betaalde toespraken voor Wall Street topmanagers heeft Hillary Clinton gezegd dat het opheffen
van de grenzen tussen landen één van haar belangrijkste doelstellingen als president zal zijn. Tijdens haar
verkiezingscampagne houdt ze haar aanhangers echter het tegenovergestelde voor, omdat ze weet dat
vrijhandelsverdragen en open grenzen, waardoor de Verenigde Staten (en Europa) overspoeld zullen worden
door tientallen miljoenen economische gelukszoekers, erg impopulair zijn.
‘Mijn droom is een hemisferische gemeenschappelijke markt met open handel en open grenzen, ergens in de
toekomst en met zo groen en duurzaam mogelijke energie, waardoor we groei aanjagen en iedereen een kans
geven,’ citeerde Tony Carkk, research directeur van haar campagne, Hillary Clinton. Daarom wil ze zoveel
mogelijk barrières voor het vrije verkeer van goederen en personen permanent opheffen.
Trump wil banen terughalen naar Amerika
Het globalisme heeft in de Verenigde Staten juist een verlies van miljoenen banen veroorzaakt, die allemaal
naar lage lonenlanden werden verplaatst. Donald Trump doet het erg goed onder deze werkloze en meestal
sterk verarmde mensen, omdat hij belooft de weggesluisde banen weer naar het land terug te brengen.
Ook op basis van het laatste pakket gehackte emails kan de conclusie worden getrokken dat Hillary Clinton
het Amerikaanse volk voortdurend voorliegt en bedriegt, en ze als president op alle belangrijke
beleidsterreinen een totaal ander beleid gaat voeren dan ze nu aan hen belooft.
Xander - (1) Express
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/WikiLeaks-Hillary-Clinton-wil-Turkije-buiten-EU-om-aan-TTIPtoevoegen

Propaganda werkt het beste als je er niet op bedacht bent
Waarom kennen we nog steeds zoveel oorlog en conflict in de wereld? Wat is de oorzaak, de voedingsbodem
van het bloedvergieten? Als je deze vraag aan mensen stelt, hoor je dat het vooral om macht en geld gaat.
1500 miljard euro gaat er jaarlijks om in de oorlogsindustrie. Voormalig Amerikaans president Eisenhouwer
waarschuwde ons 50 jaar geleden al voor het gevaar van het militair-industrieel complex dat steeds meer een
vinger in de pap krijgt bij regeringsbeslissingen.
Maar hoe krijgen overheden die oorlogen aan het publiek verkocht? Waarom gaan wij akkoord met
bombardementen en alweer een nieuwe inval? Angst en verontwaardiging. We worden door de media bang
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en boos gemaakt. "We zijn in gevaar." Denk aan de boodschap na 11 september 2001. "Er is ergens een tiran
of terreurgroep aan de macht die de bevolking uitmoordt. We moeten ingrijpen." Denk aan de reden waarom
we in Syrië bombarderen.
De kernvraag zou telkens moeten zijn: klopt de informatie die we voorgeschoteld krijgen wel? Professor
Hamelink geeft in zijn college Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? een treffend voorbeeld.
Ik heb het ook gebruikt in mijn workshop over Valse Vlag operaties op dealternatieve prinsjesdag.
Start 1e Golfoorlog
De 1e Golfoorlog kon starten omdat mensen verontwaardigd raakten over het verhaal van Nayirah al-Ṣabaḥ.
Ze getuigde dat ze als vrijwilligster in een Koeweits ziekenhuis werkte en had gezien hoe Iraakse soldaten
baby's uit couveuses trokken en op de koude vloer gooiden. Vreselijk.
President George Bush refereerde er in de weken daarop ten minste tienmaal aan. Uiteindelijk zeiden ten
minste zes congresleden dat deze getuigenis voor hen genoeg was om vóór Amerikaans militair ingrijpen te
stemmen waardoor een meerderheid ontstond. Zonder het verhaal van Nayirah zou de oorlog niet begonnen
zijn. De trieste waarheid kwam jaren later aan het licht: haar relaas was van a tot z gelogen.
https://youtu.be/_tf1FA3gqWE
Nayirah was de dochter van de Koeweitse ambassadeur in de Verenigde Staten. Tijdens en na de inval
woonde ze niet in Koeweit. Een pr-agentschap uit de Verenigde Staten heeft het filmpje met haar opgenomen.
Professor Hamelink verklaart het zo: natuurlijk maken machthebbers gebruik van propaganda om hun doelen
te bereiken. Het is de taak van journalisten om de gegevens op waarheid te checken. Ze hadden alleen maar
even naar het ziekenhuis in Koeweit hoeven bellen.
Zijn de journalisten dan de schuldigen? Nee, dat is te makkelijk. Wij als alert en kritisch lezerspubliek moeten
de media scherp houden. Bij alle informatie dienen we ons af te vragen: klopt het wel?
De verraderlijke kracht van propaganda
Het kenmerk van succesvolle propaganda is de manier waarop het de niets vermoedende lezer of
televisiekijker besluipt. Dat doet het door middel van terloopse negatieve opmerkingen, door relatief vluchtig
tussen-de-lijnen-denken in recensies van boeken of films, of artikelen over wat dan ook, schrijft oud-journalist
en hoogleraar Karel van Wolferen in zijn artikel De verraderlijke kracht van propaganda.
Juist als wij er niet op bedacht zijn, als wij denken dat alles wat in de kranten te lezen is en op televisie
verschijnt, niets anders is dan de realiteit kan pure propaganda zomaar binnenkomen en nestelt het zich in
ons brein als passieve kennis. De aannames die het bevat zijn vervolgens niet meer vatbaar voor kritiek en
discussie. Integendeel: we gaan die valse informatie met hand en tand verdedigen: "zo is het, ik heb het zelf
gehoord."
Hedendaagse propaganda beantwoordt aan een behoefte. We willen politieke zekerheid dat we 'de goeden'
steunen en 'de slechten' bestrijden. Maar zo simpel ligt het niet. Propaganda reduceert alles tot de
eenvoudigheid die kenmerkend is voor stripboeken.
"Ten tijde van oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste", zei de Griekse schrijver en soldaat Aischylos al in
500 v. Chr. Oorlog kan alleen bestaan op grond van leugens. Als we in vrede willen leven, zullen we daarop
bedacht moeten zijn.
http://welvaartvooriedereen.nl/2016/10/propaganda-werkt-beste-als-er-op-bedacht-bent/
“Moskee in Tussen de Vaarten biedt onderdak aan veroordeelde asielzoeker”
Geschreven door Max Joling - Foto: SBS/Undercover In Nederland
De politie heeft donderdagavond de dader aangehouden van
eensteekpartij in de Ar Raza moskee in Tussen de Vaarten, die al één
jaar onderdak zou krijgen binnen de moskee nadat zijn asielaanvraag
werd afgewezen. Dat staat in een brief die werd verstuurd aan
burgemeester Weerwind en de regionale omroep.
Steekpartij
In april 2014 stak de man tijdens een ruzie een andere man neer en
werd hierbij veroordeeld voor poging tot doodslag. De man was als
asielzoeker naar Nederland gekomen maar zijn asielaanvraag werd afgewezen.
In een brief gericht aan burgemeester Weerwind werd getipt over de verblijfplaats van de verdachte. Weerwind
had de brief doorgestuurd naar de politie, waarna zij de voortvluchtige niet direct aantroffen.
Donderdagavond werd hij alsnog aangehouden in de buurt aangetroffen en is aangehouden.De man zal zijn
celstraf van 12 maanden nu alsnog moeten uitzitten.
Het is niet duidelijk of de man inderdaad onderdak heeft gekregen bij de moskee.
http://www.almere-nieuws.nl/15284/moskee-vaarten-biedt-onderdak-aan-veroordeelde-asielzoeker/
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Honderdduizenden hoog opgeleide Duitsers vluchten weg voor moslim migranten
-Het is hier vreselijk geworden-: Leden Turkse gemeenschap in Berlijn willen dat Merkel migranten deporteert
Turken in Berlijn noemen Merkels migrantenbeleid ‘rampzalig’.
Bondskanselier Angela Merkel heeft met haar open-grenzen
beleid een ware volksverhuizing veroorzaakt. Miljoenen laag- of
niet opgeleide moslimmigranten worden zonder enige vorm van
controle binnengehaald en vervolgens vertroeteld, terwijl
honderdduizenden, meest hoog opgeleide Duitsers zich totaal
niet meer thuis voelen in hun land, en naar veiliger orden –zoals
Hongarije- vertrekken. Ingezonden brieven in de media vertellen
een bizar verhaal: Duitsers die afscheid nemen van hun
vaderland, omdat de regering zich niets van hun belangen
aantrekt en het land in snel tempo verandert en islamiseert; en moslim‘vluchtelingen’ die schrijven dat de
autochtone Duitsers die dit niet leuk vinden maar moeten opkrassen, omdat ‘het nu ons land is’.
Vorig jaar vertrokken 138.000 Duitsers uit Duitsland, dit jaar zal dat aantal nog hoger zijn. Die Welt schrijft dat
‘Duits talent in drommen het land verlaat’, de afgelopen 10 jaar al 1,5 miljoen. Velen van hen zijn hoog
opgeleid. De overheid weigert de oorzaken te benoemen, maar vanuit de samenleving komt een heel duidelijk
beeld naar voren. Duitsers vinden het vreselijk wat er met hun land gebeurt: de door migranten veroorzaakte
misdaad- en verkrachtingsexplosie, de islamisering, de aanslagen en de groeiende onveiligheid, veroorzaakt
door een regering die geheel zijn eigen gang gaat en zich niets aantrekt van de grote zorgen van het volk.
Syrische migrant: ‘Duitsers, wij zijn jullie spuugzat, ga naar ander land’
Deze maand publiceerde de krant Der Freitag een ingezonden brief van de 18 jaar oude Syrische migrant
Aras Bacho, die letterlijk schrijft de Duitsers die zich verzetten tegen de massale immigratie (‘Wutbürger’)
‘spuugzat’ te zijn. ‘Wij vluchtelingen willen niet in hetzelfde land wonen als jullie. Jullie kunnen en zouden
Duitsland moeten verlaten. En neem Sachsen en Alternative für Deutschland dan met jullie mee. Duitsland
past niet bij jullie, waarom leven jullie hier? Beste Wutbürger, ga naar een ander land. Ga naar Amerika, naar
Donald Trump... Wij worden misselijk van jullie!’ Al een jaar geleden waren dezelfde geluiden te horen. Bij een
publieke bijeenkomst over de komst van nog meer asielzoekers vertelde CDU politicus en president van het
district Kassel Walter Lübcke de bezorgde bewoners dat ‘het jullie vrij staat om op ieder moment Duitsland te
verlaten’, wat hem op veel verontwaardigde reacties en afkeurend gefluit kwam te staan.
Weg uit Duitsland vanwege islamisering
In een open brief aan de regering Merkel schreef een Duitser dat hij enkele maanden geleden is geëmigreerd,
‘hoofdzakelijk vanwege mijn ontevredenheid met de huidige politieke en sociale situatie... Ik denk dat ik en
mijn nageslacht elders een beter leven kunnen hebben. En met beter bedoel ik een leven in vrijheid en
zelfbeschikking, en met fatsoenlijke lonen en belastingen.’
‘Ik wil echter niet de deur stilletjes achter mij dichttrekken. Hierbij leg ik uit waarom ik besloot Duitsland te
verlaten. Ten eerste geloof ik dat de islam niet bij Duitsland hoort. Ik beschouw het als een vreemde entiteit
die het Westen meer problemen dan voordelen heeft gebracht. Veel volgelingen zijn ruw en veeleisend, en
verachten Duitsland. In plaats van het stopzetten van de islamisering –en de daaruit volgende ondergang van
onze cultuur en vrijheid- lijken de meeste politici... het islam-probleem liever te negeren of te bagatelliseren.’
‘De immigratie veroorzaakt enorme en onomkeerbare verandering in de Duitse samenleving. Ik ben boos dat
dit zonder de directe toestemming van de Duitse burgers gebeurt, dat het door jullie aan de Duitsers en de
volgende generatie wordt opgelegd.’
Andere redenen: onveiligheid, EU, afbraak democratie, Jodenhaat
Daarnaast noemt de schrijver de groeiende onveiligheid, de stapsgewijze afbraak van de democratie door de
EU, de reguliere media die hun neutraliteit hebben opgegeven, de beperking van de vrijheid van meningsuiting,
en het feit dat ‘de Joden opnieuw bang moeten zijn omdat ze Joden zijn’ (omdat de Koran leert dat de Joden
moeten worden uitgeroeid, en Joden om die reden overal in Europa steeds vaker worden lastig gevallen,
mishandeld, beroofd en soms zelfs vermoord, vrijwel uitsluitend door moslims).
Steeds meer Duitsers denken er exact hetzelfde over en overwegen serieus om te emigreren. Velen vinden
het schandalig dat de politiek eist dat zij zich aan de (islamitische) gebruiken en gewoonten van de migranten
moeten aanpassen, en niet andersom.
Gezin verlaat München vanwege islamisering
Op 14 oktober publiceerde de Tageszeitung een ingezonden brief van ‘Anna’ (pseudoniem), een vertwijfelde
35 jarige moeder van een Duits gezin dat besloot uit München te vertrekken, omdat de vele moslimmigranten
weigeren te integreren, en het dagelijkse leven voor steeds meer Duitsers onmogelijk maken.
Ze schreef dat ze met haar man en twee zoontjes in een mooi huis met een grote tuin wonen, en het financieel
heel goed hebben. Bij een door de gemeente georganiseerd buurtontbijt bleken alle vrouwen hoofddoekjes te
dragen, en geen woord Duits te praten. De sociaal-pedagogische leiding deelde haar doodleuk mee dat het
haar waarschijnlijk zwaar zou vallen om met deze groep moslima’s te integreren. Bij een volgende
‘familiebrunch’, bedoeld om de integratie te bevorderen, bleken de mannen en vrouwen naar islamitisch
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gebruik in gescheiden ruimtes te moeten eten. ‘Ik dacht eerst dat het een slechte grap was, maar dat bleek
helaas niet het geval.’ Toen ze later haar zoontje naar een gemengde speelgroep stuurde, kreeg ze te horen
dat ze hem voortaan geen boterhammen met ham meer mocht meegeven. ‘Hallo?! We zijn hier in Duitsland!’
Bij diverse andere organisaties en instellingen in het stadsdeel ging het er precies hetzelfde aan toe. Overal
waren tal van moslimmigranten die totaal geen interesse toonden in integratie. In de speeltuin in hun buurt
‘spreekt 90% van de kinderen en ouders geen Duits’. De meeste migranten zitten op bankjes bier te drinken,
te roken en te blowen.
‘Gewone getrouwde Duitsers met kinderen niet meer welkom’
Door zowel de houding van de nieuwkomers als de autoriteiten heeft ‘Anna’ het gevoel gekregen ‘dat wij hier
eigenlijk niet gewenst zijn, dat wij hier niet passen. Mijn man zegt dat wij ondertussen de grootste minderheid
zonder lobby zijn. Voor iedereen is er een instituut, een instantie, een publieke regeling, maar voor een
heteroseksueel getrouwd echtpaar met twee kinderen, dat niet werkloos noch links(handig) is, en ook niet
gehandicapt of islamitisch, is er geen interesse meer.’
Als klap op de vuurpijl verweet de openbare school haar ‘vijandig tegen vreemden’ te zijn toen ze –overigens
niet als enige moeder- besloot om haar kinderen ervan af te halen. Daarmee zou ze ‘de integratie
tegenhouden.‘
‘Dit is precies de reden waarom bij mensen zoals wij de maat op een keer vol is en wij op andere partijen
stemmen... Ik heb meer buitenlandse vrienden dan Duitse, en totaal geen vooroordelen tegen mensen
vanwege hun afkomst. Ik heb veel van de wereld gezien, en weet dat zoals hier de integratie wordt verklooid,
alles in de soep zal lopen, en iedereen die de mogelijkheid heeft net zoals wij zal doen, namelijk onze kinderen
naar privéscholen sturen, of verhuizen. Nou goed dan – tabee!’ (2)
Turkse gemeenschap Berlijn wil dat Merkel migranten stopt
Forse kritiek op Merkels open-grenzen beleid is niets nieuws, maar komt nu ook uit voor haar onverwachte
hoek: leden van de Turkse gemeenschap in hun bekende Berlijnse wijken Kreuzberg en Neukölln roepen de
kanselier op de massa immigratie te stoppen en de nieuwe migranten te ‘deporteren’, ‘omdat het hier vreselijk
geworden is’. De wrevel tegen de nieuwkomers is groot, omdat die automatisch uitkeringen, woningen en
banen krijgen, terwijl de daar al tientallen jaren wonende Turken daar ontzettend veel moeite voor moe(s)ten
doen. Een allochtoon die 20 jaar in Duitsland is en marktkoopman is, zei dat ‘hier vroeger goede mensen
kwamen, maar nu niet meer. Alle Duitsers zijn verhuisd, nu zijn er alleen nog maar vluchtelingen en
buitenlanders.’ Een andere migrant die al 39 jaar in Duitsland woont viel hem bij: ‘De vreemdelingen die hier
nu komen, die hier de afgelopen 2, 3 jaar komen, veroorzaken zo veel sh*t in Duitsland. Als ik de burgemeester
was, dan zou ik vreemdelingen die iets stelen, gelijk deporteren.’
‘Maar ze raaskallen altijd maar over een ‘vrij land’ en ‘democratisch’. Maar wat betekent dat eigenlijk nog?’ (3)
Xander - (1) The Gatestone Institute via Zero Hedge, (2) TZ, (3) Express
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Honderdduizenden-hoog-opgeleide-Duitsers-vluchten-wegvoor-moslim-migranten

Weggestemd en toch gekregen: Oekraïeners krijgen per 24 november visumvrij toegang tot Nederland
Posted on 24 oktober 2016 by admin
Terwijl Rutte weer lekker aan het treuzelen is uw Nee-stem te duiden, heeft de VS-marionetpresident van
Oekraïne, Poroshenko, ondertussen hele andere ideeën over de zeer nabije toekomst, zegt:
Het is vanaf 24 november voor Oekraïeners mogelijk om visumvrij naar de Europese Unie te reizen. “We
hebben afgesproken dat op dat moment de documenten klaar zijn”.
De Oekraïeners zijn uiteraard onderdeel van de 132 miljoen visums naar Nederland die zijn verstrekt door
Rutte en co. Ondertussen komen zonder visum uiteraard ook een eindeloze stroom Afrikaanse economische
gelukszoekers binnen die allen direct een traject voor gratis permanent verblijf voor het leven (en dat van de
familie) krijgen aangeboden met behoud van cultuur en geloof. Maar dat is uiteraard geen nieuws.
Wat wel ‘nieuws’ is, is de krachtcultuur van Poroshenko die zijn realiteit alvast weer aankondigt. Dan is het nu
aan de EU om daar tegenin te gaan. Dat doet de EU uiteraard liever niet, want wilmaar al te graag Oekraine
toe-eigenen namens/met de VS, dezelfde VS die sinds de staatsgreep aldaar aan de touwtjes trekt. De huidige
politieke lichting levert uitsluitend sloopbeleid. Waarvan weer dagelijks akte.
http://langleveeuropa.nl/2016/10/httpwww-nu-nlreizen4340239oekraieners-24-november-visumvrij-eu-html/

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 11

Journalist undercover in moskeeën: ‘De wetten van dit land interesseren ons niet’
Ook zogenaamd ‘gematigde’ moskeeën blijken systematisch te radicaliseren en moslims op te roepen de
gewelddadige jihad te voeren – Onthuld: ISIS financiert rechtstreeks Europese moskeeën – Imams preken dat
de eindtijd is aangebroken
Selfie van Shams Ul-Haq in de An-Nur moskee in Winterthur. De
journalist / terreurexpert zegt geschrokken te zijn van de omvang van
het islamisten netwerk.
Een Duits-Pakistaanse journalist en terrorisme expert besloot om
undercover te gaan en vier maanden lang enkele grote moskeeën te
bezoeken, om eens te zien of de ‘gematigde’ moslims achter gesloten
deuren net zo tolerant en vredelievend zijn als ze voor de TVcamera’s doen overkomen. Hij schrok zich een hoedje, want ook in
deze moskeeën blijken moslims systematisch te worden
geradicaliseerd en te worden aangezet om de jihad te voeren tegen
de Westerse bevolking. ‘De wetten van dit land interesseren ons niet,’ was een uitspraak die goed samenvat
hoe het leeuwendeel van de ‘gewone’ moslims in Europa tegen onze samenleving aankijken, namelijk als hun
vijanden die desnoods met geweld aan de islam moeten worden onderworpen.
Ul-Haq deed zich voor als een met geld smijtende ondernemer uit zijn thuisland Pakistan. Vanwege zijn
oorsprong kreeg de journalist eenvoudig toegang om een kijkje te nemen wat er achter de schermen in de
moskeeën wordt gedaan en gezegd.
Agressieve imam roept gewone moslims op tot de jihad
In de An’Nur moskee in het Zwitserse Winterthur sprak hij met de imam, die in zijn preek de moslims in het
land opriep de jihad te voeren. ‘Ik schrok van de agressie die in zijn stem lag,’ schrijft Ul-Haq. ‘Hij preekte in
het Arabisch, omdat bijna niet één medewerker van de moskee de Duitse spraak machtig is. Het was echter
geen preek, maar een afrekening:
‘De vrouw mag geen oorlog voeren, maar de man moet wel oorlog voeren. Dat is zijn jihad, en de vrouw moet
thuis blijven, dat is de jihad van de vrouw,’ is een rechtstreeks uit het Arabisch vertaald Koranvers dat de imam
aanhaalde.
‘Wetten van dit land interesseren me niet, islam staat boven alles’
Over de Zwitsers: ‘Zij trekken zich niets aan van de wetten van Allah. Maar de wetten van Zwitserland
interesseren mij niet. De islamitische wetten staan boven ieder land.’
‘In de tijd van de jongste dag zal de strijd, de ontucht en de oorlog toenemen. Hiervoor zijn er grote en kleine
tekenen. Dajjal (de misleider, door sommige christenen vertaald als ‘de antichrist’) komt kort voor de dag van
de opstanding. Wij zijn nu in deze tijd aangekomen.’ De meeste imams zijn overigens wel zo gehaaid om jonge
moslims niet rechtstreeks op te dragen zich bij ISIS of andere terreurgroepen aan te sluiten. De vaak
agressieve preken en oproepen tot de gewelddadige jihad komen hier echter wel op neer.
De gesprekken gaan vervolgens ongeveer als volgt. Een moslim(jongere) vraagt: ‘Moet ik me bij de jihad
aansluiten?’ Imam: ‘Dat moet je voor jezelf zien uit te vinden.’ ‘En dat kan ik het beste in Syrië doen?’ Imam:
“Ja.’ (3)
ISIS blijkt rechtstreeks Europese moskeeën te financieren
In de moskeeën bevinden zich niet alleen gebedsruimtes, maar ook cafés. Daar hoorde Ul-Haq dat sommige
leden de moskeevereniging de rug toe hadden gekeerd, omdat ze de preken te extreem vonden. De financiële
problemen die vervolgens ontstonden werden opgevuld door ISIS, zo bevestigde een hooggeplaatst lid. Aan
de Zwitserse autoriteiten wordt echter enkel medegedeeld dat het geld ‘uit het buitenland’ komt. De bijdrage
van ISIS is dermate hoog, dat ‘de moskee in Winterthur zonder dat geld niet meer zou bestaan’.
De schimmige financiering van moskeeën is ook in andere Europese landen, waaronder Duitsland en
Nederland, regelmatig een punt van discussie. De moskee in Winterthur zal dan ook beslist niet de enige zijn
die met geld van islamitische terreurgroepen overeind wordt gehouden. Tegen de autoriteiten wordt vervolgens
gelogen over de herkomst van het geld.
Systematisch gerekruteerd voor jihad
Veel leden blijken afkomstig van de vechtsportclub MMA Sunna. Onder hen bevond zich tot de islam bekeerde
fundamentalist S., voordat hij gearresteerd werd. De club werd opgericht door Valdert Gashi, een jihadist die
in 2014 in Syrië omkwam. De jihad recruiters, die vaak in de moskee zelf wonen, zijn ook in andere islamitische
gebedshuizen actief. Volgens Ul-Haq is er een duidelijk systeem opgezet waarmee moslims worden
geradicaliseerd. Mensen van buiten werden bijvoorbeeld met de omstreden Koran uitdeelactie ‘Leugens!’ naar
de moskee gelokt. ‘En eenmaal daar, dan kom je daar niet meer zo makkelijk van los.’
Ook in de als ‘gematigd’ te boek staande Al-Hidaya moskee in Zürich kwam de journalist twee Somalische
gastimams tegen, die hetzelfde extremistische gedachtengoed preekten. Een imam van deze moskee gaf toe
dat er veel radicale moskeeën zijn, maar dat die ‘door de lachwekkende wetten’ van het land niet goed kunnen
worden bestreden. Eerste stap hiertoe zou het onmiddellijk uitwijzen van alle radicale imams moeten zijn, en
het sluiten van hun moskeeën.
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‘Islamisten netwerk is veel groter dan wordt aangenomen’
Ul-Haq zegt dat het islamisten netwerk veel groter is dan algemeen wordt aangenomen. ‘Daar ben ik echt van
geschrokken.’ De An’Nur moskee ‘staat onder controle van ISIS’, en zal daarin beslist geen uitzondering zijn.
De journalist wijst erop dat er ook een paar moskeeën zijn waar men zich afkeert van de politieke islam, en
waar de imams Duits moeten kunnen spreken. Tenminste een moskee werkt samen met de autoriteiten om
extremisten op te sporen. Na de onthullingen van de journalist wezen de radicale moskeeën alle
beschuldigingen natuurlijk van de hand. Immers, de ‘islam is vrede’, en ze stoppen pas met ons dat in te
peperen als alle ‘ongelovigen’ goedschiks of kwaadschiks zijn bekeerd, en net als hen enkel de wetten van
Allah gehoorzamen.
Xander - (1) Tages Anzeiger, (2) Watson / Schweiz, (3) Züricher Zeitung
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Journalist-undercover-in-moskeen-De-wetten-van-dit-landinteresseren-ons-niet

Waarom kennen we nog steeds zoveel oorlog en conflict in de wereld?
Wat is de oorzaak, de voedingsbodem van het bloedvergieten? Als je deze vraag aan mensen stelt, hoor je
dat het vooral om macht en geld gaat. 1500 miljard euro gaat er jaarlijks om in de oorlogsindustrie. Voormalig
Amerikaans president Eisenhouwer waarschuwde ons 50 jaar geleden al voor het gevaar van het militairindustrieel complex dat steeds meer een vinger in de pap krijgt bij regeringsbeslissingen.
https://youtu.be/_tf1FA3gqWE
Maar hoe krijgen overheden die oorlogen aan het publiek verkocht? Waarom gaan wij akkoord met
bombardementen en alweer een nieuwe inval? Angst en verontwaardiging. We worden door de media bang
en boos gemaakt. "We zijn in gevaar." Denk aan de boodschap na 11 september 2001. "Er is ergens een tiran
of terreurgroep aan de macht die de bevolking uitmoordt. We moeten ingrijpen." Denk aan de reden waarom
we in Syrië bombarderen.
De kernvraag zou telkens moeten zijn: klopt de informatie die we voorgeschoteld krijgen wel? Professor
Hamelink geeft in zijn college Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? een treffend voorbeeld.
Ik heb het ook gebruikt in mijn workshop over Valse Vlag operaties op dealternatieve prinsjesdag.
Start 1e Golfoorlog
De 1e Golfoorlog kon starten omdat mensen verontwaardigd raakten over het verhaal van Nayirah al-Ṣabaḥ.
Ze getuigde dat ze als vrijwilligster in een Koeweits ziekenhuis werkte en had gezien hoe Iraakse soldaten
baby's uit couveuses trokken en op de koude vloer gooiden. Vreselijk.
President George Bush refereerde er in de weken daarop ten minste tienmaal aan. Uiteindelijk zeiden ten
minste zes congresleden dat deze getuigenis voor hen genoeg was om vóór Amerikaans militair ingrijpen te
stemmen waardoor een meerderheid ontstond. Zonder het verhaal van Nayirah zou de oorlog niet begonnen
zijn. De trieste waarheid kwam jaren later aan het licht: haar relaas was van a tot z gelogen.
Nayirah was de dochter van de Koeweitse ambassadeur in de Verenigde Staten. Tijdens en na de inval
woonde ze niet in Koeweit. Een pr-agentschap uit de Verenigde Staten heeft het filmpje met haar opgenomen.
Professor Hamelink verklaart het zo: natuurlijk maken machthebbers gebruik van propaganda om hun doelen
te bereiken. Het is de taak van journalisten om de gegevens op waarheid te checken. Ze hadden alleen maar
even naar het ziekenhuis in Koeweit hoeven bellen.
Zijn de journalisten dan de schuldigen? Nee, dat is te makkelijk. Wij als alert en kritisch lezerspubliek moeten
de media scherp houden. Bij alle informatie dienen we ons af te vragen: klopt het wel?
De verraderlijke kracht van propaganda
Het kenmerk van succesvolle propaganda is de manier waarop het de niets vermoedende lezer of
televisiekijker besluipt. Dat doet het door middel van terloopse negatieve opmerkingen, door relatief vluchtig
tussen-de-lijnen-denken in recensies van boeken of films, of artikelen over wat dan ook, schrijft oud-journalist
en hoogleraar Karel van Wolferen in zijn artikel De verraderlijke kracht van propaganda.
Juist als wij er niet op bedacht zijn, als wij denken dat alles wat in de kranten te lezen is en op televisie
verschijnt, niets anders is dan de realiteit kan pure propaganda zomaar binnenkomen en nestelt het zich in
ons brein als passieve kennis. De aannames die het bevat zijn vervolgens niet meer vatbaar voor kritiek en
discussie. Integendeel: we gaan die valse informatie met hand en tand verdedigen: "zo is het, ik heb het zelf
gehoord."
Hedendaagse propaganda beantwoordt aan een behoefte. We willen politieke zekerheid dat we 'de goeden'
steunen en 'de slechten' bestrijden. Maar zo simpel ligt het niet. Propaganda reduceert alles tot de
eenvoudigheid die kenmerkend is voor stripboeken.
"Ten tijde van oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste", zei de Griekse schrijver en soldaat Aischylos al in
500 v. Chr. Oorlog kan alleen bestaan op grond van leugens. Als we in vrede willen leven, zullen we daarop
bedacht moeten zijn.
http://welvaartvooriedereen.nl/2016/10/propaganda-werkt-beste-als-er-op-bedacht-bent/
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Cyberoorlog begonnen: Russia Today en Julian Assange eerste slachtoffers
CNN: WikiLeaks bekijken is illegaal, jullie moeten alles alleen van ons horen
Julian ‘WikiLeaks’ Assange wordt vanwege het lekken van
tienduizenden, voor Hillary Clinton en de Democraten zeer
belastende emails, een ‘handlanger van Putin genoemd’, en is
daarom een van de eerste doelwitten.
De vorige week door vicepresident Joe Biden aangekondigde
cyberoorlog tegen Rusland en anti-globalisten lijkt te zijn
begonnen (5). De internetverbinding van WikiLeaks
medeoprichter Julian Assange werd ‘met opzet afgesneden’, en
de bankrekeningen van de grote zender Russia Today in Groot
Brittannië zijn geblokkeerd. CNN, spreekbuis van de globalisten
en tegenwoordig niet voor niets ‘Clinton News Network’ genoemd, beweert dat het ‘illegaal’ is om de door
WikiLeaks gepubliceerde emails te lezen. ‘Jullie moeten alles alleen van ons horen,’ zei anchorman Chris
Cuomo tegen de kijkers.
Assange zit nog steeds vast in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij als politieke vluchteling asiel
heeft aangevraagd. WikiLeaks heeft bevestigd dat ‘een staat’ de internetverbinding van Assange heeft laten
afsluiten. Er zijn technische aanwijzingen dat Assange nog meer emails en geheime documenten wilde
publiceren die zeer belastend zouden zijn voor met name de Amerikaanse en Britse regeringen. (1)
Russia Today lijkt een ander slachtoffer van de cyberoorlog. De hoofdredacteur van de afdeling Londen
twitterde vandaag dat al hun bankrekeningen in Groot Brittannië zijn geblokkeerd. ‘Het besluit zal niet worden
heroverwogen. Lange leve de vrijheid van meningsuiting!’ (2)
CNN: WikiLeaks lezen is illegaal, alles moet u van ons horen
Volgens ‘anchorman’ Chris Cuomo van CNN, vanwege alle propaganda voor Hillary en tegen Trump spottend
‘Clinton News Network’ genoemd, is het inmiddels ‘illegaal’ om de door WikiLeaks gepubliceerde emails en
documenten te lezen. ‘Maar voor de media geldt dat niet. Alles wat u hierover te weten komt, moet u van ons
horen.’
CNN heeft tot nu toe niet één artikel aan de tienduizenden gehackte emails gewijd, met uitzondering van ‘VS
vindt meer bewijs dat Rusland emails aan WikiLeaks geeft’ – een bewering waar nul komma nul bewijs voor
werd geleverd.
Trump krijgt overal de schuld van, ook van brandbom aanval op Republikeins gebouw
Trump krijgt van CNN letterlijk overal de schuld van, zelfs als hij en zijn partij direct het slachtoffer zijn. Gisteren
werd er een brandbom gegooid naar het Republikeinse hoofdkwartier in North Carolina, waar tevens de tekst
‘Nazi Republikeinen weg uit de stad, of anders’ op een muur werd achtergelaten. CNN beweerde dat de
gewelddadige aanval moet zijn veroorzaakt ‘omdat Trump helaas degene is die de gemoederen doet verhitten
met zijn beledigende taalgebruik’. (4)
Met andere woorden: de ongetwijfeld linksradicale aanval werd door CNN min of meer goedgepraat. CNN is
met zijn voortdurende eenzijdige, haatzaaiende berichtgeving over en tegen Trump juist zelf een van de
grootste schuldigen van de toenemende polarisatie in de VS.
‘Psychopathische regering bereid tot kernoorlog om Hillary te beschermen’
‘De regering Obama is duidelijk psychopathisch en bereid tot een kernoorlog om te voorkomen dat de
misdaden van hun geliefde kandidaat aan het daglicht komen,’ schrijft The Ralph Retort. ‘Ik ben een
voormalige Democraat. Zij zijn in precies dat monster veranderd waar ze altijd zo tegen tekeer gingen. Militaire
macht gebruiken om een nieuwsverstrekker uit te schakelen – dat is puur fascisme, afkomst van de mensen
die beweren dat ze daar juist tegen zijn.’
‘Deze verraders zijn zo realiteitsvreemd, dat ze geen idee hebben hoe sterk onze beweging is – niet alleen in
de VS, maar wereldwijd. De populisten staan op, sneller dan zij hun vertrappende laarzen kunnen aantrekken.
Globalisten, luister: Jullie dagen zijn geteld. Wij komen op jullie af... Wij hebben een nationalistische beweging
gevormd waarin populistische krachten van zowel links als rechts samenwerken. Tegenjullie.’ (5)
‘Dit kan alleen maar tot totale tirannie van jullie kant leiden. Maar het volk verzet zich al... Wel ben ik bang dat
deze slechteriken een noodplan hebben, als ze alles dreigen te verliezen: een
kernoorlog... Ik hoop dat het zover niet komt, maar op dit moment gaat deze
psychopathische machtshongerige criminele elite niets te ver.’
Xander - ; (1) Infowars ; (2) Zero Hedge ; (3) Infowars ; (4) Infowars ; (5)
Infowars (/ The Ralph Retort)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Cyberoorlog-begonnen-RussiaToday-en-Julian-Assange-eerste-slachtoffers
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Het einde van vertrouwen: over de CETA onderhandelingen en horror clowns
Peter van Vliet op 23 oktober 2016
Niets is meer wat het lijkt. Kom je een clown tegen op
straat, verwacht je een grap. Niet een mes in je ribben.
Zie je een Canadese minister in een interview op tv over
CETA, dan verwacht je een serieus commentaar. Of
geen commentaar. Maar geen dramaqueen uit een
goedkope soapserie die in tranen uitbarst. Het is even
wennen. Verwacht altijd het onverwachte, dan ben je op
veel situaties voorbereid. Toch is het nog schokkend om
te ontdekken dat deze 2500 jaar oude wijsheid naast
door criminelen en volstrekte idioten, nu ook overdreven
serieus wordt genomen en gehanteerd door politici.
Natuurlijk weet je dat de eerste twee elk middel zullen aangrijpen om hun doel te bereiken. Maar van politici,
die doorgaans ook niet vies zijn van een stukje ‘verrassingstactiek’, mag je toch verwachten dat ze weten waar
de grens ligt tussen tactisch informeren en het misbruiken van valse emoties om de aandacht van de inhoud
af te leiden. Kennelijk is er weer een grens geslecht.
Een tegen allen
Een andere overeenkomst is het effect dat de actie van de eenling heeft op de massa. Met dank aan de
moderne media. Eén goed geplaatste misleiding zet hele volksstammen op het verkeerde been. Het beeld
van de goedlachse clown is voor altijd bezoedeld en ontdaan van zijn onbezorgde vrolijkheid. En voor zover
er nog betrouwbare politici waren, zinken die mee weg in het moeras van onbegrensde framing.
Canada is ook een eenling tegen 27 Europese staten. De verhoudingen zijn bijna lachwekkend: een land van
35 miljoen mensen, met een economie van amper 2x de Nederlandse, legt met CETA zijn wil op. Maar het
frame is fantastisch. Alsof onze economie ten onder gaat zonder een paar Canadezen. “De muis die brulde”
revisited.
Het valse wekken van vertrouwen
En net als de horrorclown die met zijn uitdossing zegt ‘Ik ben leuk, kom bij me’ zegt de politicus door zijn
statuur ‘Ik heb het beste met je voor, geloof me’. Daar vliegtChrystia Freeland met haar tranen (of zie ik hier
ook een onderdrukte grimlach?)volledig uit de bocht. De media volgen haar ‘argumenten’ slaafs. “We hebben
hier zeven jaar aan gewerkt”. “We verliezen de voordelen van de vrije handel”. En vergeten vervolgens om het
ook nog even over de inhoud te hebben als ze de betogers van 22 oktober smalend wegzetten als clubje
misleide fanaten. Niet in woorden, maar de mimiek, de lichaamstaal en de frasering van de nieuwslezer waren
niet mis te verstaan. Mijn vertrouwen is ver zoek.
http://www.duurzaamnieuws.nl/het-einde-van-vertrouwen-over-de-ceta-onderhandelingen-en-horror-clowns/

Kiest de VS een oorlogsmisdadiger als president?
door John Diks op Oct.22, 2016
MSM heeft altijd gelogen over Gaddafi
Het was deze week , op 20 oktober 2016, precies vijf jaar geleden dat de Libische presidentMuammar Gaddafi
werd vermoord door door krachten die werden georganiseerd door president Barack Obama en zijn minister
van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. De hele wereld was getuige toen Hillary Clinton op CBS News met
een triomfantelijke lach verklaarde: “We kwamen, we zagen, hij stierf“.
Zie video: https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
Wat de mainstream media niet vertelden;
Gaddafi was de meest vooruitstrevende politieke leider in de wereld
Gaddafi gebruikte de Libische olierijkdom ten behoeve van het Libische volk.Hij woonde in een tent, een leuke
tent weliswaar maar niet in een of ander luxueus paleis, en hij bezat geen collecties peperdure Europese
exotische auto’s. In het Libië van Gaddafi waren onderwijs, medische zorg en elektriciteit helemaal gratis, en
was benzine vrijwel gratis omdat het werd verkocht voor slechts 14 dollarcent per liter.
Vrouwen die van een kind bevielen werden ondersteund met aanzienlijke bedragen in contant geld en
getrouwde koppels ontvingen een startkapitaal in contant geld op hun huwelijksdag om een huishouden op
poten te zetten. De Libische staatsbank verstrekte leningen zonder rente aan de burgers en verschafte een
gratis startkapitaal aan landbouwers.
Gaddafi ‘s onafhankelijkheid van Washington is hem fataal geworden.
Gaddafi ‘s doel was het om de Arabische wereld te organiseren als één blok dat de westerse plunderingen
kon weerstaan. Hij koos voor pan-afrikanisme en weigerde deel te nemen aan de “US Africa Command”. Hij
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wilde een door goud gedekte Afrikaanse munt introduceren die de Afrikaanse bevolking zou bevrijden van de
Amerikaanse financiële hegemonie.
Gaddafi liet Chinese bedrijven in Libië energiebronnen ontwikkelen. De regering in Washington, die al boos
was over de Russische aanwezigheid in de Middellandse Zee, werd nu ook geconfronteerd met Chinese
aanwezigheid. Washington concludeerde dat Gaddafi de bal speelde met de verkeerde mensen en besloot
dat hij uit de weg geruimd moest worden.
Washington organiseerde en financierde een huurlingenleger, noemde ze ‘rebellen’ zoals in Syrië en stuurde
hen naar Libië. Toen duidelijk werd dat Gadaffi’s troepen niet konden worden verslagen, bedroog Washington
de naïeve Russische en Chinese overheden door te zeggen dat een door de NAVO afgedwongen no fly zone
boven Libië alléén was om te voorkomen dat Gaddafi ‘s vliegtuigen burgerdoelen zouden aanvallen, wat hij
overigens nooit heeft gedaan.
De echte reden was dat Libië als een soevereine staat geen gebruik kon
maken van zijn eigen luchtruim, zodat de Libische luchtmacht niet de
troepen op de grond kon steunen. Toen de goedgelovige Chinezen en
Russen tijdens een stemming in de Veiligheidsraad geen veto uitspraken
over een no fly zone boven Libië, deden de VS en de NAVO de resolutie
zelf geweld aan door in samenwerking met het door het Westen
gefinancierde huurlingenleger Gaddafi ‘s troepen aan te vallen, waarbij
Gaddafi gevangen werd genomen en op gruwelijke wijze werd vermoord.
Sindsdien is Libië, dat vroeger een welvarende en succesvolle
maatschappij, was in vernietiging en chaos terechtgekomen.
Alle soorten leugens zijn verteld over Gaddafi en Libië, net als de leugens die werden verteld over Saddam
Hussein en vandaag de dag nog worden verteld over Syrië en Rusland. Het is verbazingwekkend dat niemand
van de mainstream media Hillary Clinton, als verantwoordelijke bewindsvrouw, ter verantwoording heeft
geroepen voor haar oorlogsmisdaden, zeker gezien het feit dat zij de volgende president van de VS wil worden.
Bron: Paul Craig Roberts Staatssecretaris onder Ronald Raegan
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/10/kiest-de-vs-een-oorlogsmisdadiger-als-president/

Mainstream-media grotendeels verantwoordelijk voor Derde Wereldoorlog
Dinsdag, 25 oktober 2016
Wanneer je de media volledig controleert, kun je heel selectief zijn
met de berichten die je aan je publiek voorschotelt.
Niet alleen doe je dat op een manier die gunstig is voor je meesters, maar
je rapporteert ook simpelweg heel veel dingen niet.
Alhoewel er steeds meer mensen wakker worden, vertrouwt de bulk van
de bevolking nog steeds op de berichten die ze via radio, televisie en
andere mainstream publicaties krijgen voorgeschoteld.
Het wereldbeeld dat mensen dan krijgen, is niet alleen volledig vertekend,
maar het zorgt er ook voor dat ons land en eigenlijk geheel Europa straks
zal veranderen in een verlaten gebied, waar de eerste duizend jaar geen
leven meer mogelijk is. We kunnen het niet luid genoeg van de daken schreeuwen, en zoals Poetin tegen de
Westerse media zegt: “Wat kan ik nu nog zeggen dat wél bij jullie doordringt?”
Afgelopen week hebben we kunnen zien hoe Rusland totaal ongefundeerd wordt beschuldigd van het hacken
van het partijhoofdkwartier van de Democratische partij en hoe de Amerikaanse Vice president Joe Biden (de
man die met kleine meisjes knoeit) publiekelijk heeft aangekondigd dat Amerika wraak zal nemen door zelf een
cyberaanval op Rusland te lanceren.
In Moskou is hier vol ontzetting op gereageerd en voor de Russische bevolking is het een bevestiging van wat ze
altijd al hebben gevreesd en dat is een hernieuwde aanval van het Westen op het moederland. Na Napoleon en
Hitler, is het nu de beurt aan Hillary Clinton.
Zoals gebruikelijk wordt er in de Westerse media weinig aandacht besteed aan de opmerkingen van Joe Biden,
want de finale van Heel Holland Bakt is tenslotte belangrijker.
Echter, nu schijnt het oudste Amerikaanse tijdschrift The Nation een soort van wakker te worden en soms glippen
dingen door de censuur, want in een redactioneel commentaar vragen ze zich af of Amerika, na de uitlatingen
van viespeuk Biden, de oorlog heeft verklaard aan Rusland in de ogen van de Russen.
De Nation gaat verder:
“De verklaring van Biden, die duidelijk is gepland door het Witte Huis, had nauwelijks gevaarlijker of roekelozer
kunnen zijn, zeker omdat er geen feitelijk bewijs is of logica voor de beschuldigingen richting Rusland”.
Bovenstaand bericht is een uitzondering, want de mainstream-media weigeren in het algemeen om aandacht te
besteden aan de enorme risico’s die de Amerikaanse overheid neemt door het sturen van dat soort
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boodschappen naar een andere nucleaire grootmacht. Dit alles bewijst dat diezelfde mainstream-media een heel
erg gevaarlijk spel spelen met ons, het volk. Het bewust misleiden van de bevolking, zoals we onlangs hebben
kunnen zien bij Aleppo, waar het bestand slechts enkele dagen standhield. Waar het bestand begon uiteen te
vallen toen de Amerikanen “per ongeluk” stellingen van het Syrische leger bombardeerden waarbij tientallen
doden vielen en ze daarna zelf een hulpkonvooi opbliezen om vervolgens Rusland te beschuldigen van
oorlogsmisdaden.
Door het niet eerlijk rapporteren over gebeurtenissen misleiden de mainstream-media niet alleen de bevolking,
maar ze helpen actief mee aan het volledig uit de hand lopen van de situatie in Syrië, waardoor we niet ver meer
verwijderd zijn van de situatie waarbij de nucleaire grootmachten Rusland en China zullen worden meegesleurd
in een wereldwijde (nucleaire) confrontatie.
De rol van de mainstream-media is voornamelijk het afleiden van de bevolking met allerlei politieke komedies,
propaganda, schandalen, beroemdheden en televisieprogramma’s.
Waar ze niet over berichten is over dingen die de NAVO in de achtergrond allemaal uitspookt die de confrontatie
nog veel dichterbij brengen. Wanneer Rusland, in antwoord op het Amerikaanse (offensieve) raketschild dat in
Oost Europa is geïnstalleerd, reageert door Iskander raketten in haar enclave Kaliningrad te stationeren,
schreeuwt de NAVO moord en brand over “toenemende Russische agressie”.
Keer op keer herhaalt de NAVO en met hen de mainstream-media dezelfde mantra, zoals onlangs weer de
Secretaris Generaal van die club, Jens Stoltenberg. Enkele dagen geleden op 10 oktober in Passau zei hij het
volgende: “We zien een meer assertief en sterker Rusland dat bereid is om geweld te gebruiken”.
Waar de mainstream-media niet of nauwelijks over berichten, is dat er in de achtergrond hard wordt gewerkt aan
een militaire Schengen zone in Europa.
De essentie van dat plan is dat nationale overheden geen enkele rol meer spelen in de troepenbewegingen van
de NAVO en dat militairen zonder enige belemmering van het ene NAVO land naar het andere verplaatst kunnen
worden.
Nu is er nog toestemming nodig van nationale overheden om troepen over grenzen te verplaatsen, straks niet
meer. Dat dit de nationale soevereiniteit van landen ondermijnt wordt ondergeschikt gemaakt aan dat men snel
moet kunnen opereren om de agressieve Russische vijand te kunnen weerstaan. Vooral de Baltische staten en
Polen dringen aan op het opheffen van de bestaande beperkingen op dit gebied.
Een tweede belangrijke reden die men aanvoert, is dat er snel NAVO troepen kunnen worden ingezet in landen
waar onlusten en opstanden zijn ontstaan, zodat de situatie daar niet verder uit de hand zal lopen.
Zo kunnen we straks de situatie krijgen dat Nederlanders en Belgen massaal wakker worden, richting Den Haag
en Brussel trekken op zoek naar figuren zoals Rutte en Timmermans, waarbij dan de leiding van de NAVO besluit
in te grijpen omdat de situatie uit de hand dreigt te lopen. Volgens het nieuwe militaire Schengenakkoord is dat
dan geen enkel probleem en kan de NAVO zelfs besluiten om Turkse NAVO troepen naar onze contreien te
sturen.
Waar we ook niets over horen via de mainstream-media is dat de NAVO en Amerika druk bezig zijn om
Amerikaanse troepen te stationeren in het noorden van Noorwegen, in de buurt van de 200 kilometer lange grens
die het land heeft met Rusland. Hiermee gaat een lang gewenste droom van Amerika in vervulling en zullen de
eerste Amerikaanse mariniers heel spoedig hun intrek nemen op de militaire basis Vaernes in de buurt van
Trondheim.
Bij deze basis bevinden zich grotten waar de temperatuur kan worden geregeld en waar duizenden militaire
voertuigen en ander materieel kan worden opgeslagen. Deze zullen binnenkort in gebruik worden genomen door
Amerika, volgens defensiebronnen in Noorwegen.
De reden is uiteraard om voorbereid te zijn op een Russische aanval en het schijnt dat de grotten groot genoeg
zijn om voldoende materieel te parkeren voor 15.000 militairen.
Niet zo vreemd natuurlijk dat Rusland dat zal zien als de zoveelste provocatie. Dit alles vormt onderdeel van het
NAVO plan om Rusland nog verder te omcirkelen en militaire activiteiten aan de grenzen van Rusland uit te
breiden.
Tegelijkertijd herhaalt de geschiedenis zich verder en heeft ook Duitsland besloten haar militaire begroting met
10 miljard euro te verhogen de komende jaren. “Duitsland is klaar om de strijd aan te gaan en meer
verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de Minister van Defensie, Ursula von der Leyen.
De NAVO doet haar uiterste best om de spanningen in Europa op te voeren om zichzelf daarin een belangrijke
rol toe te schrijven. Het heeft een fictieve vijand nodig om te kunnen blijven bestaan en de wapenfabrikanten van
orders te kunnen blijven voorzien. Zonder in de schijnwerpers te komen omdat de media zwijgen, is het actief
bezig met militaire voorbereidingen aan de grenzen met Rusland. Noch de plannen voor een militaire
Schengenzone, noch die om Amerikaanse soldaten in Noorwegen te stationeren en dat Duitsland haar
defensiebudget enorm gaat vergroten, zijn zaken die op de radar verschijnen van de Westerse media.
De ene provocatie na de andere richting Rusland vindt plaats onder begeleiding van de eeuwigdurende
propaganda van de media over “Russische agressie”.
Hoelang denkt men dat dit nog goed gaat?
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11219:mainstreammedia-grotendeelsverantwoordelijk-voor-derde-wereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
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Vitamine C heeft minstens 325 functies in het lichaam
300 enzymatische en 25 hormonale. Een van de belangrijkste betekenissen van vitamine C is dat het de
basisstof is voor collageen, terwijl collageen weer de bouwstof is voor botten en bloedvaten. En alleen al voor
de uitwisseling van oude en nieuwe cellen in onze bloedvaten heeft het lichaam per dag 1000 mg nodig. Komt
vanuit voeding of suppletie die ene gram het lichaam niet binnen, dan vindt dit noodzakelijk onderhoud aan
het bloedvatenstelsel niet plaats. De bloedvaten beginnen dan eerst te lekken en later kunnen zij zelfs
scheuren, en herseninfarcten en aneurismen in de aorta veroorzaken.
Désirée L. Röver schrijft:
Vitamine C (het liefste in de niet-zure vorm van natriumascorbaat) is HET eerstelijns verdedigingsmiddel tegen
ziekteverwekkers en hun gifstoffen, tegen vrije radicale cascades vanuit de inhoudsstoffen van vaccins en
vanuit infecties en andere oorzaken, zowel als een redder in de nood bij giftige beten.
Vitamine C is een niet-patenteerbaar essentieel macronutriënt.
Dat wil zeggen, we kunnen deze stof niet zelf aanmaken, een tekort aan vitamine C maakt ons ziek, met een
totaal gebrek eraan gaan we dood. Kortom, vitamine C is doodsimpel een mega-effectief ‘olifantengeweer’
waar we niet buiten kunnen…
Orale inname heeft de beperking van ‘darmtolerantie’: de ongebruikte vitamine C valt dan als een reinigende
diarree door het darmsysteem heen.
Voor het bereiken van doseringen boven ca. 30 gram per dag gebruikte dr. Frederic Klenner rond 1940
intramusculaire injecties en intraveneuze infusen met natriumascorbaat. De gedocumenteerde
levensreddende kracht daarvan geldt onverminderd tot aan de dag van vandaag…
Echter, dure en lichaamsvreemde farmaceutische middelen zoals antibiotica hebben met veel tamtam de
goedkope lichaamseigen stof vitamine C overstemd, terwijl artsen worden opgeleid in de religie van
farmachemie en dus braaf de baarlijke (en levensgevaarlijke) nonsens napraten dat vitamine C in hogere
doses schadelijk is en nierstenen veroorzaakt…
Hieronder zal blijken hoe levensvoorwaardelijk vitamine C is!
Scheurbuik
De meesten van ons kennen het woord scheurbuik alleen uit de vertellingen over ruige zeelieden uit lang
vervlogen tijden die op schier eindeloze zeiltochten over de oceanen zwalkten, en daarbij ziek werden en
stierven door wat pas naderhand werd begrepen als een gebrek aan vitamine C.
Vreemd als het moge klinken, scheurbuik is ook vandaag de dag nog uitgebreid aan de orde. Aangezien zij
zijn getraind in het voorschrijven van farmaceutische (lees: lichaamsvreemde) substanties, zijn hedendaagse
artsen maar zelden in staat de verschijnselen te herkennen van sub-klinische scheurbuik: bovenmatige
aanwezigheid van blauwe plekken, bloedend tandvlees, telkens terugkerende spontane neusbloedingen,
vaatzwakte, spataderen, aambeien, het afbrokkelen en gaan losstaan van tanden en kiezen.
Hun onwetendheid omtrent de kwaliteiten van vitamine C maakt dat artsen deze stof nooit (en zeker niet in
grote doses) zullen voorschrijven!
Integendeel, zij leren dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamine C 75 mg. bedraagt ― een dosis
die in plaats van door voedingsdeskundigen of biochemici, wordt bepaald via de beperkte blik van de
Nederlandse toxicologen die voor de Europese richtlijnen de ‘veilige’ standaard mogen bepalen!
De kennis over vitamine C, de dagelijkse behoefte daaraan en de grenswaarden voor scheurbuik zijn al vanaf
ten minste begin 1900 bekend’.
Vitamine C in de praktijk
Alleen mensen met de zeldzame stoornis G6PD, glucose 6 fosfaat dehydro-genase mogen vitamine C alleen
nemen onder begeleiding van een arts. Voor de rest van de bevolking is vitamine C een heilzaam, en vaak
levensreddend middel.
En hier een paar voorbeelden die ik persoonlijk van de helende effecten van natriumascorbaat heb
waargenomen:

Een vriendin van me had een ernstig ontstoken kies in haar bovenkaak. Om de kies te laten trekken, zou
duizenden dollars kosten (Australië kent geen vaste tandartstarieven, de kosten variëren enorm, en je
weet van te voren nooit echt waar het op uitdraait). Die ontsteking scheidde zoveel gifstoffen uit in de
richting van haar middenoor, dat ze er goed ziek van was, ze veelvuldig moest overgeven en bij het lopen
steeds bijna haar evenwicht verloor. Door haar consequent ieder uur een glas water met een forse portie
natriumascorbaat te geven, namen deze klachten langzaam af. En telkens bij het innemen van de
vitamine C kon ze de pijn voelen wegvloeien, terwijl al de tweede dag het overgeven voorbij was, Na een
week waren de duizelingen en andere verschijnselen allemaal verdwenen. Op deze manier heeft ze die
ontstoken kies nog een heel jaar lang rustig weten te houden, totdat via een speciale regeling voor
senioren het probleem zonder kosten keurig en afdoende door een tandarts kon worden opgelost. Daarbij
had ze telkens vitamine C ingenomen vlak voor de behandelingen, en ook direct erna.

In 2012 ging ik met een vriendin in Australië op bezoek bij Annette S. Die had de week daarvoor onder
haar wenkbrauw een spinnenbeet opgelopen. De kleine Australische spinnetjes kunnen uiterst giftig zijn.
Tijdens de beet had Annette heel even een zeer fel stekende pijn gevoeld, en direct daarna zwol het hele
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gebied rond haar oog en over haar schedel enorm op, ze voelde het gif ook binnendoor doortrekken. De
volgende ochtend zat haar hele oog dicht. Haar hersenen voelden dagenlang als een speldenkussen, en
het hele gebied bleef zeer pijnlijk. Terwijl een buurvrouw haar absoluut naar het ziekenhuis wilde hebben
(waar beslist geen vitamine C wordt gegeven) is het enige dat Annette heeft gedaan, ieder uur een zo
groot mogelijke dosis natriumascorbaat innemen. Ze kon voelen hoe de verspreiding van het gif niet
doorzette, en vervolgens hoe dat zich langzamerhand terugtrok. Toen ik haar een week na de beet zag,
was er onder haar wenkbrauw alleen nog een agressief uitziend rood plekje zichtbaar. De pijn was er nog
wel, en het hele gebied is nog altijd uiterst gevoelig, dus ze blijft nog gestaag doorgaan met het nemen
van veel en hoge doseringen natriumascorbaat. Overigens: onbehandeld kan op een dergelijke plaats de
beet van een Australische spin dodelijk zijn…
Een zeer aansprekend voorbeeld van de levengevende kwaliteiten van vitamine C als natriumascorbaat in
infuusvorm is te zien op de video over een Nieuw-Zeelandse boer die met naar men beweerde een H1N1
‘Mexicaanse’ griep infectie in een intensive care unit aan de beademing was beland, en ondanks ― natuurlijk
alwéér antibiotica ― geen vorderingen richting genezing had gemaakt. De artsen hadden geen oplossingen
meer en besloten de beademing maar te staken en de man te laten sterven. Maar zijn familie had op internet
dr. Thomas Levy gevonden, een Amerikaanse cardioloog die een boek schreef over vitamine C: Curing the
Incurable – Vitamin C, Infectuous Diseases and Toxins. Dr. Levy is te beluisteren in mijn radioprogramma
‘Kaleidoscoop’ op www.findingvoicesradio.nl Na enig aandringen gaven de artsen in Nieuw-Zeeland deze
patiënt vitamine C, schoorvoetend en in veel te lage doseringen, maar desondanks knapte de man gelukkig
zienderogen op en kon hij ten slotte gezond en wel het ziekenhuis verlaten…
http://www.dailymotion.com/video/xh70sx_60-minutes-scoop-on-new-zealand-farmer-vit-c-miracle_tech
Bovenstaande verslagen getuigen van de kracht van vitamine C, en maken tegelijkertijd heel duidelijk dat de
artsen op de werkvloer van intensive care units niet alleen weinig van de stof af weten, maar daar daarom
zelfs ook niks mee willen.
Want wanneer de artsen in het bovengenoemde Nieuw-Zeelandse ziekenhuis op de man af zou worden
gevraagd of ze bij gelijkende toekomstige gevallen natriumascorbaat zouden toedienen, reken dan niet op een
“Ja”.
Immers: vitamine C staat niet in hun protocollen…
Dr. Viera Scheibner, wereldwijd bekend expert van vaccinatieschade, vertelde mij al jaren geleden over een
Australische arts die de beademing wilde staken bij een baby die halfdood was vanwege een bacteriële
meningitis en de niet-werkende (en zelfs gevaarlijke) antibiotica. Het lijfje van deze baby was al bijna zwart…
Maar met de hulp van dr. Scheibner wist de baby’s vader de betrokken arts er tenslotte van te overtuigen om
het kind infusen te geven met natriumascorbaat.
Ook deze dramatisch uitziende, officieel al opgegeven baby kon na drie weken gezond naar huis terug! Moet
het echt altijd zo ver komen voordat een arts het enige juiste wil doen…?
Maar ook deze arts bevestigde dat hij in verband met de protocollen bij een toekomstig geval géén
intraveneuze behandeling met vitamine C zou geven!
Met het braaf volgen van deze officieel voorgeschreven, maar totaal ineffectieve richtlijnen beschermen artsen
alleen hun eigen lijf en leden. Door het door artsen onthouden van een behandeling, zelfs wanneer die in hun
persoonlijke ervaring levensreddend is gebleken, stellen zij zonder blikken of blozen het leven van hun
patiënten in de waagschaal…
De officiële term voor dergelijk gedrag is iatrogenese.
Ik noem dat gewoon crimineel!
Vitamine C en vaccinatie
Vitamine C heeft minstens 325 functies in het lichaam, 300 enzymatische en 25 hormonale. Een van de
belangrijkste betekenissen van vitamine C is dat het de basisstof is voor collageen, terwijl collageen weer de
bouwstof is voor botten en bloedvaten. En alleen al voor de uitwisseling van oude en nieuwe cellen in onze
bloedvaten heeft het lichaam per dag 1000 mg nodig. Komt vanuit voeding of suppletie die ene gram het
lichaam niet binnen, dan vindt dit noodzakelijk onderhoud aan het bloedvatenstelsel niet plaats.
De bloedvaten beginnen dan eerst te lekken en later kunnen zij zelfs scheuren, en herseninfarcten en
aneurismen in de aorta veroorzaken.
Shaken Baby Syndrome
Maar het kan nog een graadje erger.
Er zijn standaard medische praktijken die de hier beschreven soort van vitamine C deficiënties tot gevolg
hebben: vaccinatie en antibiotica-gebruik…
Op basis van het bovenstaande is het dan ook geen wonder dat wanneer baby’s door vaccinaties zijn
volgepropt met ziekteverwekkers, giftige metalen en chemicaliën, hun lijfjes bij gebrek aan vitamine C in hun
voeding, de schade van de extreme elektronenroof door de toxinen proberen te beperken, door te grijpen naar
de vitamine C zoals die aanwezig is binnen de eigen weefsels…
De resultaten van die wanhopige reddings-pogingen zijn: typerende lengtebreuken in de tweede botvormende
laag (epifysis) van de lange beenderen, en bloedingen in de hersenen. de ogen en onder de bovenlip, in 1972
beschreven door HG Hiller in zijn artikel ‘Battered or not ~ a Reappraisal of Metaphyseal Fragility’.
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Deze kenmerkende breuken (zie afbeelding) werden voor de eerste maal beschreven in 1946 door Caffey,
maar werden door hem niet geïnterpreteerd als schade door acute scheurbuik, oftewelvitamine C deficiëntie.
Iedere baby/persoon staat na vaccinatie in werkelijkheid bloot aan een acute aanslag op zijn/haar vitamine C
voorraad in de weefsels, met als gevolg een mogelijk mega-tekort aan vitamine C.
Bij sommige baby’s is die acute scheurbuik snel zichtbaar:
 òf door wiegendood (Sudden Infancy (Immunisation) Death Syndrome, SIDS)
òf, wanneer ze niet direct sterven, maar ernstig beschadigd raken door Shaken Baby Syndrome (SBS).
Deze acute vitamine C deficiënties worden meestal niet als zodanig herkend. Wanneer een baby met van het
sternum losgelaten ribben, lengtebreuken in de lange beenderen, en bloedingen in neus, mond (onder de
tong) en ogen er uitziet als zou die tegen een muur zijn gekwakt, beschuldigen artsen en autoriteiten vaak
onmiddellijk de ouders/verzorgers van kindermishandeling door de valse ‘diagnose’ van Shaken Baby
Syndrome (SBS) te stellen.
Zelden worden vóór die beschuldiging de tests gedaan die deze vermeende kindermishandeling kunnen
uitsluiten: het meten in bloed en serum van de niveaus van vitamine C en histamine:
Wanneer in bloed/serum van een gevaccineerde baby het vitamine C niveau minimaal is, en het niveau
van histamine heel hoog, dan is er sprake van acute scheurbuik, ofwel van vaccinatieschade!
De realiteit is dat wereldwijd te overhaast de foutieve SBS-conclusie wordt getrokken. Meestal gebeurt dit
vanuit een emotionele reactie, want door de mantra ‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’ kan vaccinatieschade
niet bestaan. Nooit vindt de diagnose plaats op de wetenschappelijke, dus rationele interpretatie van de hier
genoemde, eenvoudige bloedtesten. Ouders zullen daar dus zelf om moeten vragen…
Een andere, simpele test voor het uitsluiten van kindermishandeling spreekt uit het hieronder aangehaalde
wetenschappelijk artikel:
Dr. Viera Scheibner heeft anno 2012 naar aanleiding van dergelijke SIDS- en SBS-drama’s inmiddels
zo’n 120 rapporten geschreven. De meeste rechters trekken uit haar wetenschappelijk onderbouwde
rapportage de juiste conclusie en stoppen de rechtsvervolging van de desbetreffende ouder(s) en
verzorgers, of bevrijden hen alsnog uit de gevangenis…
Maar de hardnekkigheid van de SBS-fabel is groot: het laatste nieuws daarin is dat zelfs ambulancepersoneel
van SBS kan worden beschuldigd!
In alle grijpbare groepen ― van baby’s tot militairen, en van reizigers tot senioren ― geldt: één vaccin kan de
ontvanger daarvan doden. De nieuwste rage, het vaccineren van zwangere vrouwen is helemaal
levensgevaarlijk. Sterft de ontvanger niet (direct), dan nòg kan ieder vaccin hem/haar voor het leven
beschadigen. Of die schade nu ernstig en direct zichtbaar is, of niet…
Zo viel het de chirurgen in de veldhospitaals tijdens de Eerste Wereldoorlog al op dat de bloedvaten van de
jonge soldaten eruit zagen als die van oude mannen. Oorzaak: het ziekmakend verband tussen vaccins,
serumziekte, en vasculitis: beschadigde vaten door vitamine C gebrek. (Voor uitgebreide informatie, zie mijn
artikel over vaccinaties, en het document ‘RVP – Vaccins en inhoudsstoffen’).
In 1976 vielen in de VS vele mensen na vaccinatie direct dood neer op de priklocatie van de nooit geteste
griepvaccins die toen ineens massaal werden geïnjecteerd in verband met een geheel verzonnen
griepepidemie. Daarbij waren er vele gevallen van de verlammingsziekte Guillain-Barré.
En op precies dezelfde manier als in 1976 hebben tijdens de Mexicaanse griep plandemie van 2009 over de
hele wereld vele gevaccineerden de al evenzeer de levens verwoestende neurologische aandoening
‘narcolepsie’ opgelopen. Het in 2009 gebruikte Pandemrix vaccin van GlaxoSmithKline was tevoren
onvoldoende getest, en binnen een scenario van gekweekte massahysterie haastig toegepast. Een exacte
kopie van de 1976 griep hetze… Ik zeg niet voor niets dat je altijd naar de ― ware ― geschiedenis moet
kijken! Terwijl de WHO onmiddellijk liet weten de slaapziekte narcolepsie niet te kennen als negatief effect van
een vaccin, meldt een krantenknipsel uit 1928 dat narcolepsie na vaccinatie in historisch opzicht allerminst
een onbekend negatief resultaat is:
“In 1928 werd in Nederland de verplichte [pokken]vaccinatie stopgezet vanwege de alarmerende frequentie
van ‘slaapziekte’ die dit veroorzaakte”… http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdf
Bronpagina: http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/09/gezondheidszorg-is-pure-handel-geworden/

Syriër met vier vrouwen en 23 kinderen krijgt maandelijks
30.030 euro uitkering
Posted on oktober 10, 2016 by rommel
Klik voor origineel op: >http://www.denken-macht-frei.info/syrermit-vier-frauen-und-23-kindern-erhaelt-monatlich-ca-30-030-e/
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Koekoeksnest. Opvangmoeder ontdekt dat haar 12-jarige vluchtelingkindje een 21-jarige Taliban is
Posted on oktober 24, 2016 by Fubar
Goedhartige Rosie werd pas achterdochtig toen bleek dat het
Afghaanse knulletje erg ‘harig’ was en een vuurwapenexpert
bleek te zijn.
De pleegmoeder vertelde haar horrorverhaal nadat ze ontdekte dat
haar zielige asielparasietje in werkelijkheid een geharde jihadist
was. De goedbedoelende Rosie verwelkomde Jamal in haar familie
nadat sociaalwerkers haar verteld hadden dat de mosselman een
12-jarig weeskindje was, dat gevlucht was uit Afghanistan. Jamal viel door de mand toen een tandarts hem
een tiental jaren ouder schatte dan de lieglim beweerd had. Taliban materiaal en kindermisbruik beelden
werden later aangetroffen op zijn mobiel. De blunder komt aan het licht nu net nadat migranten die beweren
kinderen te zijn met bussen naar het Verenigd Koninkrijk zijn gebracht vanuit het ‘Jungle’ kamp in Calais. Er
wordt gevreesd dat terroristen dezelfde truc uit kunnen halen.
Jihadisten verzamelplek en uitvalsbasis “The Jungle” in
Calais
Rosie, wiens hele naam niet gegeven wordt om haar te
beschermen tegen represailles, zei: “Volwassenen maken
misbruik van ons systeem. Families zoals de mijne worden in
gevaar gebracht.”
“Ik zie niet wat er mis is met gebits- en bot-controles.
Sommigen zeggen dat dat opdringerig en vernederend is.
Maar het is veel opdringeriger om een man in je huis te
hebben die zich uitgeeft voor een kind.”
Toen Rosie en haar echtgenoot Pete, 57, Jamal in huis namen stapten ze gelijk over op halal-voer.
Nee, dit is geen terreuraanslag, zo maken moslims halalvoer
Rosie zegt: “Hij leek zo mager en ik dacht, ‘Bless him’. Hij was zo
beleefd, bescheiden”.
Hij deelde de kamer met een jongen van 13 en er waren ook twee
meisjes van 12 en 14 in het huis.
De alarmbellen gingen rinkelen toen de hele familie ging zwemmen en
de 13-jarige van Rosie een opmerking maakt over hoe harig het
Afghaantje was.
Tijdens een ander dagje uit naar een klimcentrum klom die met het
gemak van een Talibaan-aapje in de touwen, maar het licht ging nog
niet aan bij Rosie en Pete, want ze namen hem ook nog mee naar een schietclub en daar haalde de rakker
zijn geweer eerst even uit elkaar en zette het weer in elkaar voor die er op los knalde.
Een schoolbuschauffeur weigerde hem mee te nemen omdat die niet geloofde dat het joch 16 was. Rosie, die
in South-End woont, zei: “het is belachelijk dat iedereen kon zien dat die ouder was, maar dat de
sociaalwerkers het niet zagen”. (Nou Rosie, je had zelf ook nogal wat boter op je hoofd als ik het zo lees, Fub)
Jamals gedrag ging van kwaad tot erger. Hij nam het 13-jarige jochie regelmatig in een houtgreep, eiste geld,
en kreeg telefoontjes van onbekende nummers.
Een andere keer klaagde die dat die niet kon bidden omdat er teveel posters op zijn muur hingen.
Zijn laatste woorden aan Rosie waren: “Ik maak je dood en ik weet je kinderen te vinden”.
Ze voegt er aan toe:”Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het een terrorist was, maar ik denk dat die van een
trainingskamp kwam. Hij was een acteur.”
“Iedere dag controleer ik de auto voor ik die gebruik en kijk of de ramen van het huis goed gesloten zijn. Ik
ben in paniek want hij kent onze routine”.
Sindsdien is Jamal gearresteerd als verdachte van geweldpleging en is zijn asielverzoek afgewezen, maar hij
is in beroep gegaan.
Parlementslid David Davies (van de Tories, die al dit gajes binnenlaten, Fub) eist strengere toelatingscontroles
en zegt: “Als we dit niet doen – strengere controles – dan krijgen we dat twintigers geplaatst worden in
pleeggezinnen en schoolklassen met kwetsbare kinderen”.
Lol, bij de plaatselijke afdeling van de VVD hebben ze dus ook een Halbe Zijlstra die stoere praatjes mag
verkopen aan de ene deur, terwijl de minister-president van het land en van dezelfde partij de andere deur
wagenwijd openhoudt, Fub.
Bron:
https://www.thesun.co.uk/news/2030373/migrant-foster-mum-reveals-her-horror-at-discovering-12-year-oldrefugee-in-her-care-is-actually-a-21-year-old-jihadi/
https://fenixx.org/2016/10/24/koekoeksnest-opvangmoeder-ontdekt-dat-haar-12-jarige-vluchtelingkindje-een21-jarige-taliban-is/
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Nog meer schokkende achtergronden t.a.v. de Amerikaanse “politieke ontwikkelingen”
Door Ben jager
Geachte lezer,
De gecontroleerde media overspoelen u met beeldvorming van één kant. Propaganda is haast het
gevaarlijkste wapen in de 3de Wereldoorlog die met 9/11 werd afgetrapt.
De globalisten worden (erg) ongeduldig – met ons, onze democratie, vrijheden en rechten.
Ze liggen op ramkoers; zal u niet zijn ontgaan. Inspraak, of referenda maakt ze pisnijdig.
TTIP, CETA (geen vrijhandelsverdragen – maar vergaande bescherming voor investeerders cq.
roofkapitalisten!).
De vingers aan de knoppen van de 100-en kernwapens!! (niet overdreven, serieus waar)
Natuur, milieu, volksgezondheid, welvaart, democratie – alles van waarde in het leven gaat eraan.
U bent het wisselgeld, onderpand en de blanco cheque tegelijk.
We kunnen onze ‘kop’ in het zand steken – m.i. niet de beste overlevingsstrategie.
Een beetje goed geïnformeerd zijn/worden over wat gecontroleerd Hilversum en dito dagbladen verzwijgen of
verdraaien kan een zaak van leven of dood blijken. Het is nog niet te laat; 27 okt. dreigt de EU CETA te
tekenen. Iedereen die ff op de inhoud van dat monster verdrag/doodvonnis heeft gestudeerd weet dat de
beloofde groei van de economie weglekt, cq. meer dan wordt afgetapt – en ook de beloofde banengroei is
door vrijwel alle serieuze economen al lang doorgeprikt. U wordt knollen voor citroenen verkocht, door gekende
zwendelaars n.b..
Hieronder opzienbarend verzwegen nieuws m.n. over de Amerikaanse nep-verkiezingen, in die
illusoire democratie. De verzwegen handel en wandel van Hillary Clinton, haar handige man – en hoe
onze eigen overheid uw belastinggeld daar nog achteraan gooit.
Hier alvast enkele passages wat in het attachment zoal boven water wordt gehaald. 3 pagina’s vol info.
FBI Files on Hillary’s Emails Reveal “Shadow Government” Was in Charge of Her Investigation
A page from the FBI’s publicly released documents from the investigation of Hillary Clinton’s private email
server reveals that a group literally called “the shadow government” was overseeing the inquiry.
“There was a powerful group of very high ranking STATE officials that some referred to as “The 7th Floor
Group” or “The Shadow Government.”
The revelation that there is a group literally known as “the shadow government” within the State Department,
proven by FBI documents, is going to be hard for the mainstream media to dismiss as another “tin foil
hat” conspiracy theory.
Paul Joseph Watson – October 18, 2016
Shadow Gov’t Keeps Hillary Out of Jail https://www.youtube.com/watch?v=BczVi7Jv99E
http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/22/schweizer-wikileaks-show-clinton-campaignchair-john-podesta-became-business-partners-vladimir-putin/
WND EXCLUSIVE Hillary campaign chief linked to money-laundering in Russia Just as Clinton was
making favorable State decisions Published: 10/13/2016 Read more athttp://www.wnd.com/2016/10/hillarycampaign-chief-linked-to-money-laundering-in-russia/#5vxrV6CvVKlkLC87.99
Democratische partij – sponsoring door de zakenwereld is vervangen door nep-ngo’s van Soros.
George
Soros
Owns
Hillary
Clinton
Why
We
Need
Trump
(FULL
SHOW):
https://www.youtube.com/watch?v=ATgLwSCrjUk
Hillary All Time Biggest 22 Scandals: https://www.youtube.com/watch?v=e1weR3XPNmE
the Clinton Foundation received 14.3 billion dollars in donation money to help with the relief effort
but Haiti has seen no help. The money all went to friends of Bill Clinton.
It is now known, thanks to WikiLeaks, that the State Department colluded with the Clinton Foundation to make
sure that those multi-million dollar contracts would literally go to “friends of Bill.”
https://pjmedia.com/trending/2016/10/13/former-haitian-senate-president-calls-clintons-common-thieveswho-should-be-in-jail/
Ook de Nederlandse Postcode Loterij, geleid door snelle linkse jongens, stort trouwens braaf bij in de kassen
van de Clinton Foundation. Door Joost Niemöllerhttps://lukasbouwman.wordpress.com/2016/07/26/deontstellende-corruptie-van-graai-echtpaar-de-clintons/
PVV-vragen over de Clinton foundation Geschreven: 06 september 2016
Vragen van de Leden Bosma en Graus (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Clinton Foundation
1.) Bent u bekend met het bericht ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’?(*)
-> ruim vier miljoen euro is overgemaakt naar Hillary Clinton?
http://www.pvv.nl/index.php/42-fj-related/martin-bosma/9242-pvv-vragen-over-de-clinton-foundation.html
-> We know that CIA agent Barry Seal was deeply involved with drug trafficking out of Mena, Arkansas and
was shot dead after he became a whistleblower.
-> The 60 Minutes Deception (official documentary)
-> Hoe Clinton de media manipuleert-
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->
’93
moord
op
Vince
Foster
–
co-raadsman
van
de
president
https://www.youtube.com/watch?v=IQTj53xN4TU
->People Who Control America Documentary – 1e aanval VS op Europa dateert van 1890,
-> WikiLeaks Shows George Soros Controlling Vote With 16 States Using SmartMatic Voting Machines
by Geoffrey Grider http://boinnk.nl/125246/wikileaks-shows-george-soros-controlling-vote-with-16-statesusing-smartmatic-voting-machines/
n.b.: Nederland, net als alle lidstaten van de EU, heeft al lang nauwelijks nog enige soevereiniteit. CETA zal
het laatste beetje zelfbeschikkingsrecht definitief wegnemen. Maar daar bent u zich al lang terdege van
bewust, toch?!? Wat overblijft is: belasting betalen – veel, tbv. de globalisten hun plan.
mvgr. Ben Jager
FBI Files on Hillary’s Emails Reveal “Shadow Government” Was in Charge of Her Investigation
A page from the FBI’s publicly released documents from the investigation of Hillary Clinton’s private email
server reveals that a group literally called “the shadow government” was overseeing the inquiry.
“There was a powerful group of very high ranking STATE officials that some referred to as “The 7th Floor
Group” or “The Shadow Government.” This group met every Wednesday afternoon to discuss the FOIA
process, Congressional records and everything CLINTON-related to FOIA/Congressional inquiries,” states
page 56 of the document.
The document goes on to list some members of this “shadow government,” which includes John Kerry and
Jonathan Finer, Chief of Staff and Director of Policy Planning at the State Department, and Patrick Kennedy,
undersecretary of state for management.
The revelation that there is a group literally known as “the shadow government” within the State Department,
proven by FBI documents, is going to be hard for the mainstream media to dismiss as another “tin foil
hat” conspiracy theory.
Paul Joseph Watson – October 18, 2016
Shadow Gov’t Keeps Hillary Out of Jail
https://www.youtube.com/watch?v=BczVi7Jv99E
http://www.infowars.com/fbi-files-on-hillarys-emails-reveal-shadow-government-was-in-charge-of-herinvestigation/
http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/22/schweizer-wikileaks-show-clinton-campaignchair-john-podesta-became-business-partners-vladimir-putin/
WND EXCLUSIVE Hillary campaign chief linked to money-laundering in Russia Just as Clinton was
making favorable State decisionsPublished: 10/13/2016
Read
more
at
http://www.wnd.com/2016/10/hillary-campaign-chief-linked-to-money-laundering-inrussia/#5vxrV6CvVKlkLC87.99
Hillary The Movie ♦ Hillary’s America Real Trailer ♦️ Banned Video Presidential Race 2016 –
https://www.youtube.com/watch?v=QQKAaPgwj_U
Hillary
Suicide
Soros
Death
Deal
(Clinton
To
Vanish)!:
https://www.youtube.com/watch?v=zAYoMHKcFUQ
Democratische partij – sponsoring door de zakenwereld is vervangen door nep-ngo’s van Soros.
George Soros Owns Hillary Clinton Why We Need Trump (FULL SHOW):
https://www.youtube.com/watch?v=ATgLwSCrjUk
Hillary All Time Biggest 22 Scandals: https://www.youtube.com/watch?v=e1weR3XPNmE
FULL
HILLARY
CLINTONS
SCANDALS
TWENTY
FIVE
+:
https://www.youtube.com/watch?v=1Gc1AuRi1uY
The Pulitzer Center hosted journalist Jonathan M. Katz on June 22nd for a discussion about the Clintons’
influence and rather infamous legacy in Haiti
Hillary Clinton’s efforts in Haiti have fueled political corruption, destroyed arable farmland, and have forced
hundreds of families to leave their homes and their jobs to make room for a factory that has not given even
a fraction of the amount to Haiti as it has taken.
This article was originally published on Law Street Media. http://africasacountry.com/2015/07/hillary-haiti/
More Clinton Shenanigans in Haiti
Emails show the State Department and the Clinton Foundation collaborated on policy. By Mary Anastasia
O’Grady Sept. 18, 2016 Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/more-clinton-shenanigans-in-haiti1474235175?cx_navSource=cx_picks&cx_tag=contextual&cx_artPos=6#cxrecs_s
A nonpartisan look at corruption in government. It all begins with Mena, Arkansas.
George Bush and Bill Clinton have teamed up to fund raise for Haiti relief. I find that immensely
suspicious. George Bush is a liar, Bill Clinton is a con man and Hilary Clinton is a devil. There has been a huge
amount of problems and controversy about the hurricane relief in New Orleans. Why did Fema turn away the
Red Cross and turn away truck loads of food donated by Walmart? >>>
>>> What do you mean $3 billion in relief for New Orleans is unaccounted for?
That is a huge concern. Haiti is even more problematic.
Former Haitian Senate President Calls Clintons ‘Common Thieves Who Should Be in Jail’

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 23

By Debra Heine October 13, 2016
Former president and U.N. special envoy for Haiti Bill Clinton;
Sandy Rios of American Family Radio interviewed former Haitian Senate President Bernard Sansaricq
Sansaricq said that the Clinton Foundation received 14.3 billion dollars in donation money to help with the
relief effort. President Obama and UN Secretary General Ban Ki-moon put the Clinton Foundation in charge
of the reconstruction, but Haiti has seen no help. The money all went to friends of Bill Clinton.
It is now known, thanks to WikiLeaks, that the State Department colluded with the Clinton Foundation to make
sure that those multi-million dollar contracts would literally go to “friends of Bill.”
https://pjmedia.com/trending/2016/10/13/former-haitian-senate-president-calls-clintons-common-thieveswho-should-be-in-jail/
Ook de Nederlandse Postcode Loterij, geleid door snelle linkse jongens, stort trouwens braaf bij in de kassen
van de Clinton Foundation. Door Joost Niemöllerhttps://lukasbouwman.wordpress.com/2016/07/26/deontstellende-corruptie-van-graai-echtpaar-de-clintons/
PVV-vragen over de Clinton foundation Geschreven: 06 september 2016
Vragen van de Leden Bosma en Graus (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking en aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Clinton Foundation
1.) Bent u bekend met het bericht ‘Nederland geeft miljoenen aan Clinton Foundation’?(*)
2.) In welke landen zijn projecten uitgevoerd met de ruim vier miljoen die aan de Clinton Foundation is
overmaakt? Kunt u een lijst verstrekken met de projecten die met dit geld zijn bekostigd?
3.) Wat is exact de rol van de Clinton Foundation geweest bij het uitvoeren van deze projecten?
4.) Waarom is Nederland in zee gegaan met de Clinton Foundation en waarom heeft Nederland haar
beleidsdoelstellingen door de Clinton Foundation willen laten verwezenlijken?
5.) Wat is er uit de evaluaties gekomen die ongetwijfeld hebben plaatsgevonden nadat er ruim vier miljoen
euro is overgemaakt naar Hillary Clinton? http://www.pvv.nl/index.php/42-fj-related/martin-bosma/9242pvv-vragen-over-de-clinton-foundation.html
We know that CIA agent Barry Seal was deeply involved with drug trafficking out of Mena, Arkansas and was
shot dead after he became a whistleblower.
Former CIA agent Terry Reed wrote a book about the Bush and Clinton drug trafficking network out of Mena.
Recently the Clinton’s hit list became news in a new book published about the Clintons. Not surprising when
you Google Clinton body count and add up the list of people who have died under mysterious circumstances
who have crossed the Clintons in the past. Bill Clinton was of course Governor of Arkansas when the State
was accused of being involved with drug trafficking and money laundering.
The case originally came to my attention when Bill Clinton supported a crooked corner named Fahmy Malak
who was caught tampering with evidence and falsifying death certificates classifying murders as suicides.
The CIA’s involvement in drug trafficking out of Mena, Arkansas was common knowledge when Bill Clinton
was asked about it by hard hitting reporter Sarah McClendon.
http://bushclintonfraud.blogspot.it/2011/07/help-for-haiti.html >>>
WND VIDEO ‘Rapist’ Bill Clinton suddenly in focus
Video: Priceless reaction to being called R-word on campaign trail Published: 10/09/2016
Read more at http://www.wnd.com/2016/10/bill-clinton-rape-victim-hillary-knew/#HTuSGhOAdqW2Lrzl.99
The 60 Minutes Deception (official documentary)
Hoe Clinton de media manipuleert-’93 moord op Vince Foster – co-raadsman van de president
https://www.youtube.com/watch?v=IQTj53xN4TU
People Who Control America Documentary – 1e aanval VS op Europa dateert van 1890, met het opblazen
van s.s. ‘Maine’; en veel meer verzwegen geschiedenis – actueel voor de Am. Hegemonie en kolonialisering
van de EU anno nu:https://www.youtube.com/watch?v=bzrYMEvAEyw
WikiLeaks Shows George Soros Controlling Vote With 16 States Using SmartMatic Voting Machines by
Geoffrey Grider
http://boinnk.nl/125246/wikileaks-shows-george-soros-controlling-vote-with-16-states-using-smartmaticvoting-machines/

US-backed criminals bombarderen door, terwijl Rusland vuren staakt; NOS zwijgt
De Russen en Syriërs stellen een vuurpauze in; de door de VS gesteunde criminelen bombarderen gewoon
door. Zoals RT-reporter Murad het verwoordt: “Ze bombarderen alles en overal; daar waar militairen zitten, en
daar waar enkel burgers zitten; vandaag (dinsdag 18 Oktober) weer 3 doden en over de 20 gewonden”
Wat is het toch goed dat RT er is; hoe zou je anders kunnen weten van deze bombardementen van de door
het westen gesteunde en gedekte terroristen? de NOS van Marcel Gelauff en RTL van fact-fiction fantast
Koens berichten hier niet over. Blik raadt iedereen aan een schotel op zijn dak te nemen. Dat is een eenmalige
kleine investering; daarna is het gewoon gratis RT kijken op de televisie. Kun je ook gelijk de Russische
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kanalen meepakken en die gebruiken om Russisch te leren. En zodra je de taal onder de knie hebt genieten
van waanzinnig leuke programma’s en nieuws zoals je dat van genoemde sujetten niet te zien krijgt.
Eén van de slachtoffers van gisteren. Terwijl de Russen en Syriërs stoppen, bombarderen de door de
Amerikanen (wat doen ze daar eigenlijk?!) gesteunde criminelen door met deze man als gewond slachtoffer.
De NOS negeert dit nieuwsfeit. Past niet in het Atlantische VS en NATO-plaatje. En de onderworpen Marcel
Gelauff gehoorzaamt. Hij is defacto het communicatie- en reclamebureau van de grootste terreurgroepering.
Moedige Murad doet datgene wat de NATO-onderworpen Gelauff laat zitten: berichten over de terreur van
criminelen uit Oost Aleppo en de resultaten daarvan in West Aleppo.
Meisje dat enkele weken geleden was getroffen door een projectiel van de door de VS gesteunde criminelen.
“Wanneer groeit mijn been weer aan?”

Mevrouw Assad, de First Lady van Syrië stelt zich de vraag waarom de westerse pers wel veel aandacht
schenkt aan de burgerslachtoffers in Oost Aleppo, maar geen oog heeft voor de slachtoffers in West Aleppo
en alle andere slachtoffers van de internationale terreur, door de VS en Nederland gesteund. Ja, goede vraag,
waarom is dat eigenlijk, meneer Marcel Gelauff? Willemijn Veenhof? Jurgen van den Berg? Sven Kockelman?
Twan Huijs? Sander van Horn?

http://blikopnosjournaal.blogspot.nl/2016/10/us-backed-criminals-bombarderen-door.html

Noam Chomsky maakt monsterverdragen TTIP en CETA in 2 minuten met de grond gelijk (video)
4 oktober 2016
Noam Chomsky heeft in een interview met Channel 4 slechts twee
minuten nodig om het controversiële vrijhandelsverdrag TTIP met
de grond gelijk te maken.
“De
zogenaamde
vrijhandelsakkoorden
zijn
geen
vrijhandelsakkoorden, het zijn zelfs amper handelsakkoorden,”
zegt hij.
“Er is een reden waarom ze verborgen worden gehouden voor het
volk,” gaat hij verder. “Als je ze bekijkt, weet je gelijk waarom.”
Waalse verzet
“Het zijn vooral akkoorden om de rechten van investeerders te vrijwaren,” klinkt het.
Het gaat daarbij onder meer om rechten om overheden juridisch aan te vallen en regulering aan banden te
leggen. “Iets wat u en ik niet kunnen doen,” aldus Chomsky.
Het interview dateert van 14 mei, maar het Waalse verzet tegen CETA maakt het weer actueel. Het verzet
gaat namelijk precies over de speciale handelsrechtbanken en hoe die ingericht worden.
https://youtu.be/4abS3S0PzpQ
Macht
Chomsky kan rekenen op bijval van freelance journalist Hans Wetzels, die schrijft dat grote handelsverdragen
als TTIP en CETA niet over economie gaan, maar over macht.
“Een recordaantal van 3,5 miljoen mensen tekende een petitie tegen CETA en TTIP, straatprotesten trekken
duizenden en gemeentes in heel Europa benoemen zichzelf tot ‘TTIP-vrije zones’,” zegt hij.
Als de bezwaren nu niet serieus worden genomen, wordt op termijn de deur opengezet voor extremere
tegenkrachten, de populistische revolte die we nu zien ontstaan, stelt Wetzels.
[MO]
http://www.ninefornews.nl/video-noam-chomsky-maakt-monsterverdragen-ttip-en-ceta-2-minuten-grond-gelijk/
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’Wens doden treinkapers kwam uit Den Haag’
Foto: ANP - 17 OKT 2016
DEN HAAG - Een marinier die in 1977 betrokken was bij de beëindiging
van de treinkaping bij De Punt zegt dat hij en zijn collega’s tijdens de
briefing vooraf te horen kregen dat het de wens was van de regering dat
geen van de Molukse kapers het zou overleven. Een functionaris was
volgens hem speciaal vanuit Den Haag gekomen met die boodschap.
Advocaat Jos Rijser schrijft dat in een verklaring. De oud-marinier wil niet
met zijn naam bekend worden. De advocaat wil bijdragen aan de
waarheidsvinding en ook onder ede verklaren.
Haaks op lezing kabinet
De verklaring staat haaks op de lezing van het kabinet. Volgens toenmalig
minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), die uitgebreid onderzoek liet verrichten, waren er geen kapers
opzettelijk doodgeschoten. „Het was het doel om de gegijzelden te beschermen en te bevrijden, niet om de
gijzelnemers te doden.” De oud-militair heeft ook verteld dat mariniers die een gelijktijdige Molukse
gijzelingsactie moesten beëindigen in de lagere school De Meenthe in Bovensmilde dezelfde wens om de
gijzelnemers te doden te horen hadden kregen. Naderhand zou hij van die collega’s hebben gehoord dat zij
„door de omstandigheden ter plaatse” niet aan de wens van de regering hadden kunnen voldoen.
Nederland in ban van kaping
Nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse kapers van de treinkaping bij De Punt in 1977 hebben de
Nederlandse staat eerder aansprakelijk gesteld. Volgens hen zijn de kapers Max Papilaja en Hansina
Uktolseja door mariniers geëxecuteerd terwijl ze zwaargewond en weerloos waren.
Nederland was in 1977 bijna drie weken in de ban van de kaping van de intercity Assen - Groningen. Na
vruchteloze onderhandelingen eindigde de kaping met een grote, gewelddadige bevrijdingsactie. Zes daders
en twee onschuldige treinreizigers kwamen om het leven.
De gijzelingen vonden plaats tegen de achtergrond van ontevredenheid en radicalisering onder Molukse
jongeren. Een deel voelde zich miskend, streefde naar een eigen Zuid-Molukse staat en eiste dat Nederland
zich meer voor dat ideaal zou inzetten.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26831310/__Marinier_treinkaping_vertelt__.html

Inwoners van Stockholm moeten “asielzoekers” bij zich thuis opnemen
Geplaatst op 16 oktober 2016door E.J. Bron
De Zweedse hoofdstad Stockholm roept zijn inwoners
ertoe op om “asielzoekers” in hun privéwoningen op te
nemen. Het gaat om meer dan 6000 “immigranten” uit de
Derde Wereld die een verblijfsvergunning hebben
gekregen. Politici hopen nu toegang te krijgen tot kamers
en hele woningen en huizen om hierin “immigranten”
onder te brengen.
De gemeente ondertekent daarbij het contract en betaalt
ook de huur. Daarmee hoopt de rood-groene regering van
de stad dat meer mensen de stap naar een multicultureel thuis durven nemen. “Ik ontmoet constant zeer
betrokken inwoners van Stockholm die willen helpen. Nu willen we hen de kans geven om op geordende wijze
te helpen door hun beschikbare woonruimte te verhuren”, zegt de Groene cheffin van de afdeling Sociale
Zaken, Asa Lindhagen, tegen de krant DN. De gemeente betaalt omgerekend € 400,- voor een kamer, € 800,voor een woning en ongeveer € 1200,- voor woonruimte met plaats voor een geïmmigreerd gezin. Bovendien
wordt er mobiel personeel aangeboden dat moet helpen bij de organisatie van de onderbrenging. De meeste
“immigranten” zijn alleenstaande mannen, schrijft DN. De krant schrijft ook dat veel van hen teleurgesteld zijn
door de Zweedse asielopname, omdat ze een eigen woning op kosten van de belastingbetaler verwacht
hebben. “De ontevredenheid berust op de hoge verwachtingen. We moeten duidelijker uitleggen dat we alles
doen om de situatie op te lossen”, zegt Asa Lindhagen. Tegelijkertijd worden de politici echter geconfronteerd
met een toenemende ontevredenheid over de asielmigratie onder de inwoners van Stockholm.
In het geval het project niet goed van de grond zou komen, worden er daarom al hotels, jeugdherbergen en
sporthallen als tijdelijke woonruimte voor de “immigranten” voorbereid.
Bron: www.freiezeiten.net - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2016/10/16/inwoners-van-stockholm-moeten-asielzoekers-bij-zich-thuisopnemen/
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Watergate redacteur: Clinton Foundation is schandalig corrupt
Koning van Marokko gaf Hillary Clinton via Stichting $ 12 miljoen voor haar campagne – Sterke aanwijzingen
dat Hillary tijdens laatste debat stiekem werd geholpen via verborgen monitor
Ook het slotdebat was waarschijnlijk ‘rigged’: Hillary’s
lessenaar leek een verborgen monitor te bevatten.
Tot op heden blijven de massamedia in de VS en Europa de
vloedstroom aan beschuldigingen aan het adres van Hillary
Clinton door de rechtse en onafhankelijke pers voornamelijk
negeren, al gaat hen dat naarmate de bewijslast tegen de
Democratische presidentskandidaat almaar groter wordt,
steeds moeilijker af. Nu echter ook Bob Woodward, als
journalist beroemd geworden door het Watergate schandaal
en tegenwoordig redacteur bij de linkse Washington Post, de
Clintons en hun stichting ‘schandalig en corrupt’ noemt, zouden zelfs bij de meest verstokte volgelingen van
Hillary de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Chris Wallace (Fox News Sunday) wees in een interview met
Woodward op ‘de beschuldigingen over de Clinton Foundation en ‘pay to play’ (geld in ruil voor bepaalde
diensten), waar ik minister Clinton over vroeg in het debat, wat zij omkeerde in een aanval op de Trump
Foundation...’ ‘Als je het ogenschijnlijk duidelijke bewijs ziet dat donors van de Clinton Foundation anders
werden behandeld en makkelijker toegang kregen dan niet-donors, en deze nieuwe onthullingen over een deal
van $ 12 miljoen tussen Hillary Clinton, de stichting en de koning van Marokko, zouden de kiezers hier zich
dan zorgen over moeten maken?’
‘Het is corrupt, het is een schandaal... maar het heeft geen gevolgen’
Woodward: ‘Ja. Het is corrupt. Het is een schandaal. En ze gaf totaal geen antwoord op jouw vraag. Ze begon
over het goede werk dat de Clinton Foundation heeft gedaan. Daar heeft ze een punt, maar het mixen van
vergoedingen voor toespraken, de Clinton Foundation, en de handelingen van het ministerie van BuZa, wat
zij leidde, dat is allemaal met elkaar verbonden, en is corrupt. Je kunt het niet slechts onverkwikkelijk noemen.
Toch is er geen formeel onderzoek gaande, en er zijn signalen dat ze dat wel verricht hebben.’
‘Maar de verkiezingen zullen hier niet door worden bepaald... Ik ga de uitslag van de verkiezingen niet onder
de loep nemen. Dat is absurd, bedoel ik. Het heeft geen gevolgen. En als Trump verliest, laten ze hem toch
niet toe in het Witte Huis.’
Het sarcastische commentaar op Zero Hedge; ‘Dus het is corrupt, het is een schandaal, en... het zal totaal
geen gevolgen hebben. Het wordt tijd om opnieuw naar de meest recente definitie van een bananenrepubliek
te kijken.’ (1)
‘Hillary tijdens laatste debat stiekem geholpen door verborgen monitor’
Hillary, Obama en bijna alle media vielen er na het laatste debat over dat Trump zei dat hij niet zonder meer
de uitslag van de verkiezingen zal accepteren. Door te twijfelen aan eerlijke verkiezingen zou hij de ‘pijlers van
de democratie’ aan het wankelen brengen.
Daar is echter niet alleen een wagonlading keihard bewijs voor, waaronder diverse opnames die met de
verborgen camera van Democraten werden gemaakt, maar nu zijn er tevens sterke aanwijzingen dat ook het
laatste debat ‘rigged’ was.
Op diverse TV-beelden van het laatste debat is vanuit verschillende hoeken duidelijk te zien dat uit het
verdiepte gedeelte van Hillary Clintons lessenaar licht scheen, en dit bij Trump juist altijd donker was. Ook viel
op dat Hillary tijdens het debat vaak lange tijd naar beneden keek –soms zelfs zo lang, dat er een
ongemakkelijke stilte viel-, en niet in de camera’s (kijk op 42.25 in deze video).
Video 1 laat op 18 seconden zien dat er een licht uitgaat op Hillary’s podium, terwijl zo’n licht aan Trumps kant
niet is te zien. Op de officiële NBC opname is op 1.38:30 hetzelfde fenomeen zichtbaar. Video 2 werd
oorspronkelijk gepost door Anonymous, en ook daarop schijnt overduidelijk een licht in Hillary’s lessenaar,
terwijl die van Trump donker blijft.
Failliet van Westerse media
Hillary Clintons hele campagne wordt beheerst door opzettelijke misleidingen, tal van schandalen,
aangetoonde glasharde leugens, openlijke media manipulatie, schaamteloze corruptie, massale
verkiezingsfraude, ‘false flag’ geweld tijdens Trumps rally’s en bewezen kiezersbedrog, hoogstwaarschijnlijk
zelfs tijdens de publieke TV-debatten met Trump door haar in het geniep te helpen via een verborgen monitor.
En toch vindt vrijwel niet één journalist van de Westerse ‘kwaliteits’media het nodig hier serieus aandacht aan
te besteden. Nee, een paar platte opmerkingen van Trump zo’n 11 jaar geleden, díe zouden alles bepalend
voor de aanstaande verkiezingen zijn.
Het onthutsende failliet van de ‘vrije’ Westerse media kan nauwelijks pijnlijker worden onderstreept – althans,
als we de jarenlange leugenpropaganda over bijvoorbeeld Syrië, Oekraïne, Rusland en de massa immigratie
voor een momentje vergeten.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Watergate-redacteur-Clinton-Foundation-is-schandalig-corrupt
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Hillary Clinton verdedigt in 3de debat abortus doorheen de hele zwangerschap
DOOR CRUSADER OP 20/10/2016
Hillary Clinton verdedigde in het 3de presidentiële debat met
Donald Trump de legalisatie van het aborteren van baby’s tot op
het moment van de geboorte.
Op het finale debat dat woensdag plaatsvond, werd Clinton door Chris
Wallace van Fox News gevraagd naar haar mening en tot op welk
niveau abortus zou moeten legaal zijn.
“U werd geciteerd zeggende dat de foetus geen constitutionele rechten
heeft. U stemde ook tegen de ban op late termijn- en gedeeltelijke
geboorte-abortussen. Waarom?”
Clinton vertelde aan diegenen die verzameld waren in de Universiteit van Nevada in Las Vegas dat “Roe v.
Wade duidelijk stelt dat er verordeningen over abortus kunnen zijn zo lang het leven en de gezondheid van de
moeder in rekening wordt gebracht.”
“De soorten gevallen die komen op het eind van de zwangerschap zijn vaak de meest hartbrekende, pijnlijke
beslissingen voor families om te maken,” zei Clinton. “Ik denk niet dat de overheid van de VS zich zou moeten
bemoeien en deze meest persoonlijke beslissingen zou moeten maken. Dus u kunt zelf beslissen zolang u het
leven en de gezondheid van de moeder in rekening neemt.”
Deze slachting wordt door Hillary Clinton gesteund.
De “uitzondering” van de “gezondheid van de moeder” is in essentie een
uitvlucht, want het Hooggerechtshof van de VS besliste dat de aborteur
vrij kan beslissen wat goed is voor de gezondheid van de moeder.
Trump, die eerder in het debat zei dat hij pro-life rechters in het
Hoogerechtshof van de VS zou aanstellen, verweet Clinton haar
standpunt over abortus.
“Ik denk dat het verschrikkelijk is. Als je meegaat met wat Hillary zegt,
kun je in de negende maand de baby nemen en uit de baarmoeder rukken net voor de geboorte van de baby.
Nu, je kunt zeggen dat het OK is en Hillary kan zeggen dat het OK is. Maar het is bij mij niet OK!“, zei Trump.
Clinton antwoordde tegenover de kritiek van Trump met te zeggen dat het “bang makende retoriek” is, en
herhaalde “Ik geloof niet dat de overheid zou moeten beslissen.”
Conservatieven hebben beweerd dat Clinton een extremist is op gebied van abortus, met haar
campagneplatform die tegen een ban op late termijn abortus was, en door het steunen van het verwijderen
van het ‘Hyde Amendment’, die de overheidssteun voor abortus limiteert.
Een poll uitgevoerd door Marist, in juli dit jaar, toonde aan dat slechts 13% van de Amerikanen denkt dat
abortus legaal zou moeten zijn doorheen de hele zwangerschap.
Een gedeeltelijke geboorte abortus of ‘dilatatie en extractie’ (verboden in de VS sinds 2003, maar
Clinton wil het weer legaal maken):
Het kindje wordt uit de baarmoeder getrokken totdat enkel nog het hoofdje blijft zitten, het is dan nog niet
officieel geboren:

Vervolgens wordt met een schaar de schedel van het kindje doorboord:
Dan worden de hersenen met een zuiger uit het hoofdje gezogen; dan wordt het hoofdje samengeduwd en
ook uit de baarmoeder getrokken:
Bron: Christianpost
https://restkerk.net/2016/10/20/hillary-clinton-verdedigt-in-3de-debat-abortus-doorheen-de-hele-zwangerschap/

Reactie
Een aantal jaren geleden heeft het volgende voor grote ophef gezorgd. In New York kwam een echtpaar bij
een aborteur. Toen hij bezig was zei de arts dat ze gelogen hadden en dat het kind veel ouder was en dat
daarom driehonderd dollar extra betaald moest worden. Maar dat hadden ze niet. “Kom morgen maar terug
met het geld en dan maak ik het af.” zei de aborteur. Maar er was geen volgende dag, want die avond werd
het kind geboren. Het miste echter één arm omdat de aborteur dat eraf had getrokken… Dit is een uitzondering,
want bijna altijd gebeurt de abortus in onze maatschappij uit het zicht, en wat we niet zien bestaat niet. Maar
God ziet het wel.
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Islamisering: € 300,- boete voor ouders die kind niet met school naar moskee laten gaan
Zweden verbiedt kerstverlichting boven de straten - Kinderen Duitse
school moeten verplicht islamitische ‘Allahu Akbar’ geloofsbelijdenis uit
hun hoofd leren – Brits echtpaar geschokt: 12 jarig pleegkind blijkt in
werkelijkheid 21 jarige jihadist – Oostenrijkse rechter schrapt
veroordeling Iraakse asielzoeker die 10 jarig jongetje had verkracht,
omdat het hem ‘niet duidelijk was dat het slachtoffer het niet zelf wilde’
Spotprentje op de onbenullige houding van de Europese
‘goedmensch’.
Opnieuw een paar voorbeelden van de door de politiek gesteunde
razendsnelle islamisering van Europa. De Zweedse Transport Autoriteit verbiedt gemeenten om
kersverlichting boven de straten aan te brengen. In Duitsland zijn een vader en een moeder ieder tot een boete
van € 150,- veroordeeld omdat ze weigerden hun 13 jarige kind mee te laten gaan met een verplichte trip naar
een moskee, die nota bene door de autoriteiten wordt verdacht van steun aan het islamitische terrorisme. Op
een andere Duitse school waren ouders woedend toen hun kinderen thuiskwamen met het verhaal dat ze
verplicht de ‘Allahu Akbar’ (‘Allah is groter’) geloofsbelijdenis uit hun hoofd moesten leren. Een Brits echtpaar
reageerde geschokt toen ze ontdekten dat hun 12 jarige ‘pleegkind’ in werkelijkheid een 21 jarige jihadstrijder
bleek te zijn.
Links Zweden wint en bant kerstmis stap voor stap uit samenleving
De Zweedse Transport Autoriteit Trafikverket acht het na een tientallen jaren traditie plotseling ‘onveilig’ als
gemeenten kerstverlichting tussen de lantaarnpalen aanbrengen. Het besluit dit te verbieden wordt door critici
een grote overwinning voor ‘links’ gezien, dat al tijden alles in het werk stelt de christelijke achtergrond van het
land uit te wissen. Het hangt tevens nauw samen met de enorme instroom van islamitische asielzoekers, die
zich wel eens ‘gekwetst’ zouden kunnen voelen door alles wat met het kerstfeest te maken heeft. (4)
Boete en hoorzitting nadat kind niet naar moskee wordt gestuurd
In het Noord-Duitse Rendsburg hadden de niet-gelovige ouders van de 13 jarige grote bezwaren tegen het
school’uitje’ naar de radicale moskee, omdat ze bang waren dat hun kind geïndoctrineerd zou worden met de
islam. Volgens de ouders zou niemand gedwongen moeten worden om tegen zijn wil en overtuiging een
religieus gebouw te betreden. ‘En waarom moeten wij ons kind naar mensen sturen die ons als zogenaamde
ongelovigen verachten?’ legden ze de school uit. De leiding had daar echter geen enkel begrip voor, en deed
aangifte wegens ongeoorloofd schoolverzuim. De ouders werden vervolgens als misdadigers behandeld: er
werd een heuse hoorzitting gehouden en een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. (1)
Rechter schrapt straf Afghaanse asielzoeker die 10 jarig jongetje verkrachtte
Ook in Oostenrijk lijkt de gerechtelijke macht een vast onderdeel te zijn geworden van de door-en-door
corrupte Europese elite. Een rechter besloot om de straf voor een 20 jarige Iraakse asielzoeker, die eerder
door een lagere rechter tot slechts 6 jaar gevangenis was veroordeeld omdat hij in een zwembad een 10 jarig
jongetje had verkracht, te schrappen, omdat de moslim beweerde dat hij niet in de gaten had dat het jochie
het niet wilde, ondanks het feit dat die schreeuwde van de pijn, en na afloop huilend een badmeester
aanklampte. Hoewel het jongetje met zware verwondingen in het ziekenhuis moest worden opgenomen en
dermate ernstig getraumatiseerd raakte, dat hij volgens zijn moeder nu al zelfmoordneigingen heeft, besloot
de rechter dat het proces dus over moet, omdat er ‘verzachtende’ omstandigheden zouden zijn. En die kunnen
inmiddels in één woord worden samengevat: islam. (5)
Allahu Akbar: Duitse kinderen leren alvast trouw te zweren aan islamitische god
In Garmisch-Partenkirchen, waar we onlangs nog een artikel over plaatsten, waren diverse ouders boos nadat
hun kinderen thuis kwamen en vertelden dat ze op school Koranverzen met daarin zelfs ‘Allahu Akbar’ (‘Allah
is groter’, de strijdkreet van moslims) uit hun hoofd moesten leren, niet alleen in het Duits, maar ook in het
Arabisch. De vader van een meisje verklaarde niet te willen dat zijn dochter hiermee gedwongen trouw moest
zweren aan de islamitische god:
‘Allahu Akbar, Geprezen zei u o Allah, en gelooft zij u, en gezegend zei uw naam’
‘En hoog verheven is uw heerschappij. Er is geen andere god dan u.’
Nadat er grote onrust in het bekende wintersportplaats ontstond, besloten diverse partijen en organisaties de
school ter verantwoording te roepen. (2)
12 jarig pleegkind blijkt 21 jarige jihadist
‘Belachelijk dat dit de sociale werkers klaarblijkelijk niet opviel,’ zei pleegmoeder ‘Rosie’, nadat de 12 jaar oude
asielzoeker ‘Jamal’ uit Afghanistan, die bij het pleeggezin zou worden opgenomen, na tandtechnisch
onderzoek een 21 jaar oude man bleek te zijn. Overigens was dit sowieso duidelijk zichtbaar door zijn
baardgroei, en was het eerste waar hij om vroeg een scheerapparaat.
Na enkele weken trok de pleegmoeder, die zelf een 13 jarige zoon en twee dochters van 12 en 14 heeft, de
conclusie dat Jamal uit een terroristen trainingskamp afkomstig was, mede omdat hij op de schietbaan zo
goed met een vuurwapen overweg bleek te kunnen. ‘Hij was een geweldige toneelspeler,’ zei ze, wijzend op
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zijn aanvankelijk keurige gedrag, dat overigens al snel overging in het afpersen van en regels opleggen aan
hun zoon, met wie hij een kamer deelde. Toen ze haar vermoedens aan de autoriteiten voorlegde, waren
Jamals ietwat minder vriendelijke afscheidswoorden aan het gezin: ‘Ik vermoord je, en weet waar je kinderen
zijn.’ Inmiddels zit hij vast en is een proces tegen hem begonnen wegens zijn mogelijke terroristische
achtergrond. Bovendien troffen de autoriteiten kinderporno op zijn smartphone aan.
Het bizarre verhaal kwam in de media nadat Groot Brittannië besloot om een groep minderjarige asielzoekers
die in het Franse Calais vastzaten, op te nemen. Bij aankomst aan de overkant van het Kanaal bleek slechts
een gering aantal daadwerkelijk onder de 18, en bestond het overgrote deel uit volwassen, deels bebaarde
mannen. (3)
Islamisering – korte opsomming
Omdat er nog vele honderden andere voorbeelden zijn, volgt hier een korte opsomming van links waaruit blijkt
dat de islamisering van Europa dagelijks verder oprukt:
* ‘Maak ze allemaal moslims!’ Een groot aantal moslims demonstreerden voor het Zweedse parlement en
eisten de totale islamisering van het land; (link 2)
* Allahu Akbar!: Moslim verstoort huwelijk in kerk Duisburg. Een 23 jarige asielzoeker verpeste een
huwelijksceremonie in een kerk door hysterisch Allahu Akbar te schreeuwen en de bloemstukken te vernielen;
* Bundeskriminalamt: Twee derde misdadiger georganiseerde criminaliteit is buitenlands; Aandeel Duitsers is
georganiseerde misdaad juist licht gedaald;
* Video: Moslim uit Ghana vernielt beelden in kerk Rome;
* Fake Syriër uit Marokko vrijgelaten na € 10 miljoen schade veroorzakende brandstichting;
* Italië dreigt muur te bouwen tegen vluchtelingen;
* Vrijspraak voor Algerijnse asielzoeker na verkrachting 48 jarige vrouw;
* Twee Iraakse asielzoekers veroordeeld wegens deelname aan islamitische terreurgroep;
* Groepsverkrachting in Wenen: Negen Irakezen opgepakt;
* ‘Schandaaloordeel’ tegen groepsverkrachters van 14 jarig meisje in Hamburg’. Drie jonge migranten
verkrachtten een 14 jarig meisje, filmden dat met hun smartphone, en lieten haar zwaargewond op straat
achter. De bevolking is in rep en roer als de rechter hen slechts 1 tot 4 jaar gevangenisstraf geeft. Bild reageert:
‘Wat moet er gebeuren om bij ons vastgezet te worden?’
* Een typische held van de islam: Een 18 jarige Somalische migrant dringt een bejaardentehuis binnen en
vermoordt een 87 jarige vrouw;
* Op YouTube geplaatste dashcam opname, waarop is te zien hoe een ‘vluchteling’ op een rijdende auto
springt en doet alsof hij is aangereden. Dit schijnt inmiddels een ware trend in Oostenrijk te zijn. Doel van de
migranten is doorgaans geld af te persen van de bestuurders.
* De Duitse regering onderneemt helemaal niets om de massale vervolgingen van christelijke vluchtelingen
door moslimmigranten te stoppen. Steeds meer Syrische christenen gaan daarom weer weg uit Duitsland,
omdat ‘het hier een nog ergere hel is dan bij ons’.
Binnenkort zullen Irak, Syrië en ook Turkije met stilzwijgende instemming en medewerking van het Westen
volledig ‘gezuiverd’ zijn van christenen. Dan zijn in Europa vermoedelijk al zoveel moslimmigranten toegelaten,
dat ook wij aan de beurt zouden kunnen zijn.
Xander - (1) MM News, (2) Epoch Times, (3) Epoch Times, (4) Infowars, (5) Krone / Krone / Hartgeld
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Islamisering-300-boete-voor-ouders-die-kind-niet-met-schoolnaar-moskee-laten-gaan`

Hitsige Benno
Morgen wordt in Amsterdam de eerste wetenschappelijke biografie
over Juliana gepresenteerd. Het boek, getiteld 'Juliana. Vorstin in een
mannenwereld', is geschreven door sociologe Jolanda Withuis. In het
boek komt Jolanda met de onthulling dat jonge meisjes op Paleis
Soestdijk niet veilig waren voor prins Bernhard. Zij schrijft:
"Gouvernante Nitschmann deed haar deur op slot om zich de prins
van het lijf te houden. Haar zeer jonge opvolgster werd door hem
belaagd. Een zestienjarige logee werd in haar logeerkamer door de
prins betast onder haar blouse en op haar mond gezoend; ze wist
hem haar kamer uit te werken en stortte haar hart uit bij een
vertrouwd staflid; die geloofde haar, aangezien hij uit diverse andere bronnen met Bernhards gedrag bekend
was. Een jong lid van Juliana’s toneelclub werd door Bernhard aangerand toen ze aan zijn uitnodiging gevolg
gaf om wat schilderijen te komen bekijken, waarna de regisseur jeugdige actrices niet meer
ongechaperonneerd door het paleis liet lopen als de prins thuis was."
Volgens Jolanda Withuis was Bernhard de baas op het Paleis en vond hij het niet nodig zich te beheersen.
Gerard
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MH17 inzet voor koehandel van landverraders?
Dinsdag, 25 oktober 2016
Ogenschijnlijk loopt onze Minister President Mark Rutte te
worstelen met een aantal zaken, maar in werkelijkheid is de
oplossing allang gevonden.
Over de ruggen van de slachtoffers van MH17 zal het door de bevolking
geweigerde Associatieverdrag met Oekraïne tóch worden ondertekend.
Voor de ogen van het publiek wordt weer een stukje acteerwerk van de
bovenste plank weggegeven, vergelijkbaar met de komedie rond de
Amerikaanse verkiezingen. Op 6 april dit jaar ging Nederland naar de
stembus om vast te stellen of de bevolking nu wel of niet wil dat ons land
een Associatieverdrag met Oekraïne gaat tekenen.
Het antwoord was een luid en duidelijk “nee” en sinds die tijd heeft Mark Rutte een groot probleem, want dat
verdrag moet er in het kader van de grotere plannen toch doorheen worden gedrukt. Maar, met de verkiezingen
volgend jaar voor de deur is het ook niet zo slim voor Rutte om de uitslag zomaar naast zich neer te leggen en
toch gewoon te tekenen, want dat gaat dan weer net een stap te ver. Kennelijk begrijpt hij dat dan nog wel.
Daarom gebeurt er na het referendum helemaal niets, wringt Rutte zich in allerlei bochten door te komen met
suggesties om dan de EU te vragen het verdrag wat aan te passen zodat de bezwaren van de bevolking dan weg
zouden zijn. Wat klaarblijkelijk niet tot Rutte is doorgedrongen, of wel, maar volkomen genegeerd, is dat een
"nee" ook gewoon "nee" betekent. Afijn, met allerlei getouwtrek weet Rutte beslissingen voor zich uit te schuiven.
Dan, in de zomer van dit jaar wordt de oplossing gevonden die nu op dit moment wordt uitgevoerd.
Begin juli vindt er een tweedaagse NAVO top plaats in Warschau en daar wordt samen met de Oekraïense
president Poroshenko de oplossing van het probleem bekokstoofd en wordt het script geschreven voor het
toneelstuk dat nu wordt gespeeld. De heren zijn na afloop zo gelukkig met de door hen gevonden oplossing dat
ze zich laten fotograferen met beiden een grote glimlach op het gezicht.
En zo begint vorige week de eerste akte van dit toneelstuk:
Poroshenko zei donderdag dat hij Nederland bijzonder ter wille is geweest in de nasleep van de aanslag op vlucht
MH17. Onder meer door ze de leiding te geven over het onderzoek. Maar, zo suggereerde hij, als Nederland niks
terug doet dan is dat bijzonder ondankbaar. Het niet ratificeren door Nederland van het associatieverdrag met de
EU zou een ’ongewenst precedent’ scheppen, waarschuwde Poroshenko. „Ik negeer die koppeling met MH17”,
was Rutte kortaf.
Dan, deze week, een volgende akte van het toneelstuk:
Nederland heeft nog een slag te leveren met Oekraïne als ons land de plegers van de aanslag op MH17 zelf gaat
berechten. Dat blijkt uit een brief van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.
Ons land is nadrukkelijk in beeld als gastland voor de vervolging van de MH17-verdachten. Probleem daarbij is
dat Nederland alleen rechtsmacht heeft over de Nederlandse slachtoffers, niet over alle slachtoffers. Die volledige
rechtsmacht ligt bij Oekraïne, omdat de aanslag daar heeft plaatsgevonden. Om succesvol te kunnen vervolgen,
zou Kiev die bevoegdheid moeten overdragen aan Nederland.
Het is de vraag of het daartoe bereid is, na de suggesties van president Poroshenko, die onlangs het MH17dossier koppelde aan het Nederlandse ’nee’ tegen het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Eerder
droeg Kiev de leiding van het onderzoek naar de aanslag over aan Nederland. Poroshenko suggereerde dat aan
dergelijke bereidwilligheid een eind komt as Nederland het Oekraïne-verdrag niet invoert.
Vandaag speelt de derde akte:
Oekraïne doet een uiterste poging om de Tweede Kamer te overreden het associatieakkoord tussen dat land en
de Europese Unie niet te blokkeren. De Oekraïense staatssecretaris Olena Zerkal van Buitenlandse Zaken
bezoekt daartoe dinsdag het Binnenhof.
Zerkal is in het gezelschap van de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevičius, een warm
voorstander van het verdrag. Ze hopen Nederland te bewegen het associatieakkoord toch te ratificeren, ook al
stemde een meerderheid bij het referendum van afgelopen april tegen.
De oplossing:
Het één-tweetje dat door beide bloedbroeders in Warschau is bekokstoofd, is dat Oekraïne Nederland
(zogenaamd) zodanig onder druk gaat zetten met de berechting van de daders van de ramp met MH17, dat hoe
erg hij dat alles ook vindt, Rutte na lang wikken en wegen heeft besloten dat het belang van de nabestaanden en
de berechting van de daders van MH17 zwaarder weegt dan het “nee” van de bevolking tegen het
Associatieverdrag met Oekraïne.
Dat hij persoonlijk de handelswijze van Oekraïne ook betreurt, maar dat er nu eenmaal situaties in het leven zijn
waar een compromis moet worden gesloten in het belang van het grotere geheel. Dat kunnen we dan met een
gerust hart emotionele chantage van de bevolking noemen.
Wij krijgen de volmacht voor het berechten van de daders (die notabene formeel niet eens bekend zijn!) en in ruil
daarvoor tekent Nederland het verdrag met Oekraïne. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid de vuile verraderstruc van Rutte.
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De klok tikt:
Er is op 22 september een Kamerbrede motie aangenomen waarin de Kamer het kabinet verzoekt om voor 1
november met een antwoord op de uitslag van het referendum te komen. De andere 27 lidstaten van de Europese
Unie hebben het associatieverdrag al goedgekeurd.
Het toneelspel kan nog enkele dagen duren, maar dan zal er links- of rechtsom een ontknoping komen. En wie
weet, wordt door het schrijven van dit artikel het plan van het illustere tweetal wel aardig gedwarsboomd. Dat zou
prachtig zijn.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11222:mh17-inzet-voor-koehandel-vanlanverraders&catid=9:binnenland&Itemid=22

De demografische schok
17 oktober 2016 door Joost Niemoller
Het is iets wat ik nogal eens hoor, gewoon, op straat, of bij mensen die ik spreek, of via de mail:
‘Ik ben geen racist. Maar als ik om me heen kijk, zie ik dat ze met steeds meer zijn.’
Met ‘ze’ wordt dan meestal ‘moslims’ bedoeld, soms allochtonen in het algemeen, soms Marokkanen in het
bijzonder. Het is de massa die op een bepaald moment op straat zo kan beklemmen bij Nederlanders.
Bijvoorbeeld wanneer ze nog eens door de straat rijden waar ze geboren waren, om nu te zien dat er alleen
nog buitenlanders wonen. Of wanneer ze op een ochtend door een straat lopen waar net de moskee uitgaat:
‘Al die baarden en soepjurken ineens! Waar komen ze vandaan?’
Het zijn soms ook concrete opmerkingen, van Turkse of Marokkaanse jongetjes:
‘Wacht maar tot wij hier in de meerderheid zijn.’
Een variant op een andere opmerking van allochtonen die je vaak hoort:
‘Wen er maar aan.’
Bij dat soort opmerkingen kan ineens de schrik om het hart slaan, in de wetenschap namelijk dat het waar is
wat er wordt gezegd. In de grote Nederlandse steden zijn allochtonen al meerderheden aan het vormen.
Meestal nog alleen onder de jongeren, maar dat geeft de onafwendbare toekomst aan.
Dat is de demografische schok.
De geruststellend bedoelde gedachte die daar telkens tegenover wordt gesteld in de media is de mythe van
de integratie, waarbij de overheid wordt voorgesteld als een enorme maakbaarheidsmachine: Je gaat erin als
allochtoon en je komt eruit als Nederlander. Net zo seculier. Net zo democratisch gericht. Net zo feminien. Net
zo kalm.
Dat er van die integratie niets terecht komt, ziet iedereen.
Bij andere vertegenwoordigers van de heersende klasse wordt zelfs de mythe van de integratie al over
geslagen. Geheel volgens de multiculturele mores wordt dan het Nederlanderschap teruggebracht tot het bezit
van een Nederlands paspoort: Als je hier geboren bent, dan ben je Nederlander, punt. Wanneer je als
‘vluchteling’ een Nederlands paspoort hebt gekregen, ben je Nederlander, punt. Nederland als culturele
identiteit, als beschavingsideaal, als geschiedenis, wordt domweg weggestreept. Of als iets negatiefs
neergezet: Nederlanders zijn slavendrijvers en hebben nog steeds een Zwarte Piet.
Wie zich daartegen verzet, wordt uitgemaakt voor ‘harteloos’, of voor ‘psychopaat’ of voor ‘racist.’ Dat is deels
effectief. Mensen schrikken daarvoor terug. Niemand wil bij de ‘racisten’ horen.
Maar wat is het argument tegen die onafwendbare demografische verandering? De aantallen zijn niet weg te
redeneren.
Welke Nederlandse ouders durven hun kind nog naar een volledig zwarte school te sturen? Ouders die even
niet hadden opgelet deden dat onlangs in Amsterdam Noord.Hun kind had geen leven meer.
Welke homo’s durven nog op de pont te stappen? Het risico halfdood geslagen te worden door ‘lichtgetinten
op scooter’ is zeker niet denkbeeldig. Een van die homo’s ligt nog in het ziekenhuis.
Schokkende voorbeelden. Maar ze worden niet als voorbeelden neergezet. Ze worden gepresenteerd als
losse berichten tussen heel veel andere berichten. Of er wordt domweg helemaal niet over bericht.
We gaan leven als minderheid in eigen land, zo voorspelde Martin Bosma dat in zijn boek over Zuid-Afrika.
Daar worden blanken massaal aangevallen door gekleurde criminelen en door de overheid gediscrimineerd
met wrede quotumsystemen. Over de apartheid van destijds stond de Westerse wereld op zijn kop. Maar hier
kraait geen haan naar.
Dat zijn de wetten van de getallen. Alleen als Nederlanders de meerderheid blijven in eigen land, is dit proces
nog te keren.
Bill Clinton zei: ‘Its the economy, stupid.’
Zeker. Maar daaronder ligt de diepere waarheid:
Het is de demografie, dommerd.
Wanneer de Nederlanders verdwijnen, verdwijnt Nederland. En dan hoeven we het ook niet meer te hebben
over enige ‘economie.’
http://joostniemoller.nl/
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Enkele weken voor de Derde Wereldoorlog (video)
Maandag, 24 oktober 2016
Volgens de laatste berichten is de Amerikaanse politieke elite groot
voorstander van een meer agressieve Amerikaanse militaire
benadering van de problemen in het Midden Oosten.
De nieuwe Amerikaanse president Hillary Clinton deelt deze mening en
de kans op een Derde Wereldoorlog is daarmee ineens sterk
toegenomen.
Met iedere dag die voorbijgaat, wordt de kans op een vreedzame
oplossing in het Syrië conflict kleiner. Daarnaast begint het accent nu ook
steeds meer op Irak te liggen, waaroer de laatste dagen veel berichten
verschenen over het laatste bolwerk van ISIS in Mosul.
Iraakse troepen zijn met Amerikaanse steun druk doende de Iraakse stad Mosul te bevrijden, wat door velen
wordt gezien als de manier waarop Amerika ISIS kan redden van de totale ondergang door hun strijders een vrije
aftocht te beloven richting Syrië waar ze dan verder kunnen worden ingezet in de strijd tegen de Syrische
president Assad.
ISIS schijnt op de haar gebruikelijke manier te werk te gaan in Mosul door burgers te gebruiken als menselijk
schild en schijnen er de afgelopen dagen ongeveer 300 mannen en jongens door hen te zijn vermoord.
Ondertussen heeft de Russische president Poetin via zijn woordvoerder Dmitry Peskov, nog maar eens duidelijk
het standpunt van Rusland in de Syrische kwestie duidelijk gemaakt.
Het Kremlin wil dat Assad aan de macht blijft in Syrië om er zo voor te zorgen dat het land niet volledig uiteenvalt
in totale chaos en in handen van de jihadisten terechtkomt. Verder wees hij erop dat het totale Syrische
grondgebied bevrijd moet worden en bestempelde hij de eis tot het vertrek van Assad als “gedachtenloos”.
“Er zijn slechts twee opties: Of Assad zit in Damascus of Al-Nusra zit in Damascus”, zei Peskov. “Assad moet in
Damascus blijven om een politieke oplossing mogelijk te maken”.
Hij zei verder dat het doel van de Russische campagne het bestrijden van terroristen is en dat als het regime van
Assad mocht vallen, dit een nieuwe stroom vluchtelingen richting Europa zou veroorzaken en nog meer
terroristische aanvallen aldaar.
Over Amerika zei hij: “Er zijn landen die proberen met de duivel te spelen en terroristen gebruiken om te proberen
Assad te verdrijven”.
Rondom Aleppo is er sinds enkele dagen een gevechtspauze die eerst één dag zou duren, maar die door de
Russen is verlengd zodat de humanitaire hulp richting de stad voortgezet kan worden.
Echter de humanitaire hulp bereikt de stad niet omdat de konvooien worden geblokkeerd door de rebellen die dit
doen omdat ze zeggen dat Rusland en Syrië zich niet aan afspraken houden en humanitaire hulp richting Aleppo
belemmeren.
De woordvoerder van Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, reageerde hierop met te
zeggen dat het Westen de andere kant opkijkt wanneer hulpkonvooien worden geblokkeerd door al-Qaida
militanten en die proberen de schuld in de schoenen van Moskou te schuiven.
“Het is gemeen en cynisch om te zien hoe Nusra de leveringen van voedsel en medicijnen naar burgers blokkeert,
terwijl ze Rusland de schuld geven van de humanitaire ramp in Aleppo”, zei ze.
Dit alles gebeurt terwijl het Russische vliegdekschip, de Admiraal Kuznetsov, met escorterende schepen
afgelopen vrijdag door het Kanaal voer richting Syrië.
En zoals wij eerder schreven, lijkt het er inderdaad op dat sultan Erdogan toestemming heeft gekregen van de
Chazaren voor het opzetten van een nieuw Ottomaans Rijk, want ook hij is ondertussen Syrië binnengedrongen
en is niet van plan om weer te verdwijnen.
De officiële reden voor de Turkse invasie in Syrië is natuurlijk allemaal geklets in de ruimte en heeft niets te
maken met het bestrijden van de door hen gesteunde ISIS strijders, maar alles met het terugdringen van de
Koerden.
De reactie van de wettige Syrische regering is dan ook helemaal terecht: “De nieuwe agressieve houding van het
regime van Erdogan betekent een gevaarlijke escalatie en een ongehoorde schending van de soevereiniteit van
Syrië”. De verklaring gaat verder met te stellen dat de regering van Erdogan een vieze achterbakse rol heeft
gespeeld in het huisvesten, trainen en bewapenen van terroristische groeperingen en haar grenzen wijd open
heeft gesteld voor duizenden terroristen en huurlingen om op die manier Syrië binnen te komen.
Staat iemand in Nederland en België erbij stil dat we hier een NAVO bondgenoot hebben die zonder enige
toestemming of mandaat een ander soeverein land aanvalt? Die straks moord en brand schreeuwen als hun
vliegtuigen door nieuwe Russische raketafweersystemen van Syrië uit de lucht worden geknald? Die dan zal
eisen dat de NAVO hem te hulp moet schieten?
De Turken die nu ook klaarstaan om ongevraagd nog een ander soeverein land aan te vallen:
Turkije is er klaar voor om ,,maatregelen te treffen'' in Irak, aangezien de Verenigde Staten en Irak beloftes over
het op afstand houden van Koerdische en sjiitische strijders niet zijn nagekomen. Met die waarschuwing kwam
de Turkse premier Binali Yildirim zaterdagavond.
Is er dan helemaal niemand meer wakker in Den Haag of Brussel die ziet wat hier gebeurt? Hallo, wakker worden!
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De Russische vloot, de grootste sinds het einde van de Koude Oorlog, is nu nog onderweg, maar op het moment
dat deze aankomt voor de kust van Syrië is er sprake van wéér een dramatische escalatie in dit conflict.
De aankomst van de vloot valt ongeveer samen met de frauduleuze Amerikaanse presidentsverkiezingen waarbij
seriemoordenaar Hillary Clinton in het Witte Huis terecht zal komen.
Volgens een recent artikel in Politico roept de Amerikaanse politieke elite op tot een meer agressieve
Amerikaanse actie om Iran in bedwang te houden, de chaos in het Midden Oosten op te lossen en de invloed
van Rusland in Europa te verminderen.
Naar verwachting zal er in de loop van deze week een rapport worden gepubliceerd in Amerika door het Center
for American Progress waarin zal worden opgeroepen tot verhoogde militaire inspanning om het regime van
Assad en de Russische strijdkrachten in Syrië aan te pakken.
Dus, wat is de kans op wereldvrede met president Hillary Clinton aan de knoppen?
Net, terwijl we bezig zijn met dit artikel komt er een e-mail binnen van
een lezer (dank!). Deze is de bezitter van een iPhone met daarop
een applicatie die Siri heet. Een soort persoonlijke assistent die je
allerlei vragen kunt stellen die deze app dan probeert voor je op te
lossen.
Deze lezer vroeg aan Siri wanneer de Derde Wereldoorlog zal
beginnen. Volgens Apple en Siri is dat duidelijk en is dat 3 november
2016. Wie het niet gelooft, kan het hier met eigen ogen
aanschouwen. https://youtu.be/_IxQNc0NE8A
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11216:enkele-weken-voor-de-derdewereldoorlog&catid=37:wereld&Itemid=50

Bayer en Monsanto willen cannabis industrie overnemen
Zondag, 23 oktober 2016
Volgens een aantal ingewijden zal het niet al te lang meer duren
voordat er genetisch gemanipuleerde (GMO) cannabis medicijnen
op de markt zullen worden gebracht.
George Soros heeft ervoor gezorgd dat Monsanto nu in Uruguay is
begonnen met het ontwikkelen van GMO cannabis.
Naarmate meer mensen de fantastische helende eigenschappen van de
cannabisplant ontdekken, wordt de druk op de farmaceutische industrie
groter.
Al naar gelang er meer wetenschappelijke studies komen die aantonen
dat de actieve componenten in cannabis, zoals THC en CBD, een grote
rol spelen in het bestrijden van ziektes zoals kanker, zien zij hun omzet dalen en de toekomst minder rooskleurig
worden voor hun “behandelingen” met een afgeleide van mosterdgas, de chemotherapie.
Het probleem van de farmaceutische industrie is dat dankzij onder andere internet, mensen meer informatie tot
hun beschikking krijgen, waardoor ze ervoor kiezen niet langer hun immuunsysteem te laten vernietigen door
dure chemische Big Pharma wapens, maar het tegenovergestelde doen. Juist hun immuunsysteem versterken
en de kankercellen op een natuurlijke manier bestrijden, zonder gezond weefsel te vernietigen.
Vervolgens treedt het aloude motto in werking: “If you can’t beat them, join them”. Met andere woorden, zorg dat
je zelf iets bedenkt, waardoor je die tak van natuurlijke genezing in handen kunt krijgen.
Dat is wat er nu gaat gebeuren en in dat kader is er onlangs een belangrijke stap gezet. Na wat getouwtrek is de
Nazi-reus Bayer nu eigenaar geworden van het letterlijk dodelijke Monsanto en gezamenlijk zetten zij de aanval
op de cannabismarkt in.
Deze overname betekent heel veel dingen en niet één ervan is goed voor de consument. Om te beginnen
versterkt dit pogingen om een monopolie op de wereldvoedselvoorziening te verkrijgen. Ook betekent het meer
genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO) en ook dat ons voedsel nog intensiever besproeid zal gaan worden met
chemicaliën.
Er zijn nu ook tekenen dat deze reus zich richt op het overnemen van wat we voor het gemak de cannabisindustrie
zullen noemen.
Monsanto heeft een intieme zakenrelatie met een ander groot Amerikaans bedrijf op het gebied van zaden en
bestrijdingsmiddelen voor tuinen en dergelijke, Scotts Miracle-Gro. Door Natural News wordt dit bedrijf min of
meer bestempeld als een criminele organisatie en druk doende de cannabis industrie aldaar over te nemen.
De CEO van het bedrijf, Jim Hagadorn, heeft bekendgemaakt dat hij 500 miljoen dollar heeft gereserveerd om
de complete cannabisindustrie op te kopen in die staten waar medische cannabis niet langer strafbaar is.
Zo hebben ze al een aantal bedrijven overgenomen zoals General Hydroponics, Botanicare en Gavita.
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Andere bedrijven in de sector zoals zij die zich bezighouden met verlichting, voedingsstoffen, aarde of andere
materialen die nodig zijn om de planten te verbouwen, hebben eveneens een aanbod gekregen van Scott’s
Miracle-Gro, hetzij direct, hetzij via een stroman.
Ondertussen houdt Bayer zich bezig met Europa en doet zaken met GW Pharmaceuticals, een bedrijf dat
gevestigd is in Engeland en zich bezighoudt met het verbouwen van cannabis van waaruit ze medicijnen
produceren.
Bayer verkoopt een aantal producten van GW Pharmaceuticals, zoals bijvoorbeeld Savitex, een dure medische
cannabis spray die volgens kenners veel minder goed werkt dan de natuurlijk verbouwde cannabisproducten.
Volgens farmaceutische standaarden worden ingrediënten zodanig behandeld (verhitten, bestralen) dat veel van
de gezonde waarde verloren gaat.
Zowel Bayer als Monsanto kennen een geschiedenis die bol staat van het produceren van chemische wapens
die in oorlogen zijn gebruikt en andere giftige producten zoals PCB’s, DDT, Agent Orange en Roundup.
Er zijn mensen die al heel lang waarschuwen tegen de komende overname van de cannabisindustrie door de
nieuwe chemiereus. Michael Straumietis, oprichter en eigenaar van het bedrijf Advanced Nutrients, heeft al lange
tijd de cannabis gemeenschap gewaarschuwd voor Monsanto, Scott’s Miracle-Gro, GMO cannabis en de
zogenaamde “corporate take-over” van de cannabisindustrie.
De twee reuzen die nu zijn samen gegaan, zijn overeengekomen dat ze handelsgeheimen zullen delen over de
plannen om genetisch gemodificeerde cannabis te gaan produceren.
Volgens Straumietis is dat ook de reden voor de intieme banden tussen Bayer en GW Pharmaceuticals. De
laatste verbouwt haar eigen cannabis en zowel Bayer als Monsanto zijn hevig geïnteresseerd in het creëren van
GMO cannabis. Die genetische manipulatie lijkt voor alsnog alleen gedreven te zijn door de mogelijkheden die
dan ontstaan tot het patenteren van de gewassen.
Het zal weinigen verbazen dat bij dit soort smerige spelletjes addergebroed zoals George Soros weer om de
hoek komt kijken. Soros heeft zwaar geïnvesteerd in Uruguay in een campagne om cannabis daar te legaliseren
en heeft vervolgens 500.000 aandelen Monsanto gekocht.
Volgens insiders uit overheidskringen in Uruguay is Monsanto daar op dit moment druk aan het werk om GMO
cannabis te ontwikkelen.
Zo zul je dan straks een chemische genetisch gemanipuleerde vorm van THC en CBD op de markt krijgen.
Straumietis zegt dat wanneer Monsanto eenmaal écht betrokken raakt bij de cannabisindustrie zij hier een
monopolie zullen creëren net zoals ze dat hebben gedaan op het gebied van zaden, medicijnen, landbouw en
chemische industrieën.
“Deze bedrijven hebben de variëteit en beschikbaarheid van natuurlijke zaden sterk gereduceerd. Ze veranderen
de gewassen genetisch zodanig dat boeren ieder jaar opnieuw zaad moeten kopen en voorgeschreven
bestrijdingsmiddelen zoals Roundup moeten gebruiken om ze te kunnen verbouwen. Ze zullen precies hetzelfde
doen met GMO cannabis”, zei Straumatis.
Het goede nieuws wat je uit bovenstaande zou kunnen halen, is dat dit aantoont dat de componenten uit cannabis
echt hun werk goed doen en veel mensen helpt bij het bestrijden van hun ziekte, omdat anders de farmaceutische
industrie er echt geen aandacht aan zou besteden.
Het slechte nieuws is dat het in de toekomst waarschijnlijk alleen maar moeilijker zal worden om aan honderd
procent biologische, natuurlijke producten te komen.
Ondertussen zijn er via Orjana wél volledig natuurlijke producten verkrijgbaar en hebben zij deze week een
aanbieding van 15 procent korting op de gecombineerde aanschaf van rauwe hennep CBD capsules en Möller
levertraan. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 30 oktober met kortingscode: cbdlever15
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11212:bayer-en-monsanto-willen-cannabisindustrie-overnemen&catid=17:gezondheid&Itemid=30

The Smurfs are getting culturally enriched
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Kritische journalisten geweerd bij klimaatconferentie
Zaterdag, 22 oktober 2016
Het klimaat is een van de belangrijke onderdelen waarmee de
wereldbevolking volkomen aan banden zal worden gelegd.
Iedere stap die de mens doet, zal een extra belasting voor het milieu zijn
en dus moet de bewegingsvrijheid van de mens drastisch worden
beperkt. Nu gaan we nog naar het dichtstbijzijnde vliegveld en ondanks
de irritante controles, vertrekken we toch enige tijd later richting de
bestemming die we zelf hebben gekozen.
Voor ons is dat normaal en wij kunnen ons niet voorstellen dat er een tijd
zal komen dat dit soort dingen allesbehalve normaal zijn en je een
speciale overheidspas nodig hebt om te kunnen reizen.
Niet dat de overheid nu zo graag de bewegingen van burgers wil beperken, natuurlijk niet. Maar, helaas zijn dat
soort maatregelen nu echt dringend nodig, omdat de klimaatopwarming anders nog veel verder uit de hand zal
lopen en we daar allemaal last van zullen krijgen. Volgende maand zal de volgende stap van de wereldregering
worden gezet tijdens de komende klimaatconferentie in Marokko.
Daar zullen gewichtig uitziende mensen allerlei horrorverhalen vertellen over het uit de hand lopen van de (niet
bestaande) wereldwijde opwarming, veroorzaakt door de mens uiteraard, en zullen er weer meer beperkende en
vooral belasting verhogende maatregelen worden afgekondigd. De belangen die in de grootste misleiding ooit
van de mensheid op het spel staat, zijn groot. Te groot om die door lastige dingen zoals de waarheid te laten
tegenhouden. Het gevolg is dan ook dat er langzaam maar zeker klimaatfascisme ontstaat, waarbij zij die de door
de mens veroorzaakte klimaatopwarming in twijfel durven trekken heftig zullen worden gedemoniseerd.
Een voorbeeld daarvan ook weer in het volgende bericht.
Tijdens de conferentie in Marokko zal er uiteraard verslag worden
uitgebracht door honderden, zo niet duizenden journalisten. Ze
heten journalisten, maar schrijven uiteraard wat hen wordt
opgedragen en één van die opdrachten luidt dat ze absoluut geen
kritische vragen mogen stellen.
Journalisten die dat wel doen, worden dan ook prompt geweigerd
en krijgen geen pas om de conferentie te kunnen bezoeken.
De Candadese website The Rebel is een platform bestaande uit
een aantal kritische mainstream-journalisten die ontevreden waren
over de bulk van de mainstream-publicaties en hebben via
crowdfunding een onafhankelijk platform gecreëerd.
De betrokken journalisten bij The Rebel werden eerder door de Canadese overheid geweerd, omdat ze geen
journalisten zouden zijn, maar hebben dat later moeten rechtzetten.
Echter, nu krijgen drie journalisten van The Rebel alsnog geen toegang tot de klimaatconferentie, omdat ze
worden geclassificeerd als “advocacy” journalisten, dat wil volgens de Wikipedia zeggen dat het journalisten zijn
die niet onafhankelijk zijn maar een bepaald sociaal of politiek doel dienen.
De Verenigde Naties hebben verder niet aangeven waarom journalisten van The Rebel dit zouden zijn en ook
hebben ze die uitdrukking nog nooit eerder ergens gebruikt.
Zoals de editor van The Rebel, Ezra Levant, zegt in de volgende video: "Ze vinden het helemaal niet erg als je
een bepaalde mening hebt, want dat heeft iedereen, maar ze vinden het wel heel erg als je een verkeerde mening
hebt". https://youtu.be/jFkPJoikXHo
Het bovenstaande ligt ook precies in lijn met dat wat wij recent schreven over mensen die de waarheid zien en
verkondigen, de zogenaamde klimaatopwarmingsontkenners.
Zij zullen in de nabije toekomst worden behandeld als paria’s en voor hen zal geen plaats zijn in de “normale”
maatschappij, zoals wij onlangs schreven in een eerder artikel. Een deel daaruit:
Het zal echt niet lang meer duren voordat artikelen zoals wij die nu schrijven, verboden zullen worden "in het
belang van de mensheid".
Dat dit inderdaad gaat komen, bleek deze week ook uit de woorden van Leonardo DiCaprio die tijdens een
toespraak bij het Witte Huis zei dat mensen die niet geloven in de klimaatopwarming geen publieke functies
zouden mogen bekleden. Hij zei dit ter gelegenheid van de première van zijn nieuwe documentaire over het
klimaat. "Er is wetenschappelijke consensus en de discussie is afgelopen. Als je niet gelooft in de
klimaatverandering veroorzaakt door de mens dan geloof je niet in de wetenschap of empirische waarheden en
dan zou iemand, naar mijn bescheiden mening, geen toestemming moeten krijgen om een publieke functie te
bekleden", zo zei hij.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11205:kritische-journalisten-geweerd-bijklimaatconferentie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Een verbod op klimaatontkenning zal ook heel hard nodig zijn, omdat de
cijfers een heel ander beeld laten zien.
De afgelopen 18 jaar is de temperatuur op aarde wereldwijd helemaal niet
gestegen en is er zelfs sprake van een spectaculaire toename van ijs op
Antarctica. Volgens de meest recente gegevens wordt Antarctica nu door
meer ijs omgeven dan op enig ander moment sinds de metingen zijn
begonnen. Er is nu in totaal ongeveer 20 miljoen vierkante kilometer
bevroren ijs dat het continent van Antarctica omringd. Dat is 170.000
vierkante kilometer meer dan het record tot nu toe dat vorig jaar werd
gemeten en het is 1,2 miljoen vierkante kilometer groter dan het jaarlijks
gemiddelde in de periode tussen 1981 en 2010.
Als een stoomwals dendert de New World Order echter verder en nog even
en iedereen vindt het heel gewoon dat de Wereldregering beslissingen voor
ons neemt. Nog even en kinderen weten niet beter dan dat ook zij
verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en dat de
wereldregering echt haar uiterste best doet om de problemen beheersbaar
te houden, maar dat het logisch is dat we allemaal een fiks deel van onze
vrijheden moeten inleveren.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11205:kritische-journalisten-geweerd-bijklimaatconferentie&catid=37:wereld&Itemid=50

Europese Centrale Bank bang voor concurrentie van Bitcoin
Donderdag, 20 oktober 2016
Wanneer je onder de duiven van de centrale bankiers gaat schieten,
dan worden ze een beetje nerveus.
Want, zij zijn degenen die de controle over het geld moeten hebben en in
dat plaatje passen geen initiatieven van derden zoals elektronische
valuta als de Bitcoin.
De Europese Centrale Bank voelde in 2012 al nattigheid, want in dat jaar
waarschuwden ze al voor de “gevaren” van Bitcoin.
Gevaren voor hen dan, niet voor de burgers. In een rapport in 2012
waarschuwden ze dat de op dat moment nog vrij onbekende Bitcoin wel
eens voor grote problemen zou kunnen gaan zorgen, want wanneer dit
soort dingen in brede kring zou worden geaccepteerd en dat het dan een effect zou hebben op het geld van de
centrale bank. Ze schreven toen: “De toename in het gebruik van virtueel geld zou ertoe kunnen leiden dat het
“echte” geld minder gebruikt gaat worden”.
Grappig hoe ze hun eigen digitale geld dat ze maken uit gebakken lucht, echt geld noemen.
We zijn inmiddels een aantal jaren verder sinds 2012 en de Bitcoin begint ondertussen al aardig ingeburgerd te
raken in de maatschappij. Ironisch genoeg is de ECB steeds meer zelf de route op gegaan van virtueel geld, want
het bekende 500 eurobiljet wordt ondertussen al niet meer gemaakt. De reden die ze hiervoor geven, is uiteraard
dat digitaal geld veilig is, beter te controleren en dat het veel moeilijker wordt voor terroristen om transacties uit
te voeren. Maar, de Bitcoin is toch een dermate groot gevaar voor de bloedzuigers van de centrale banken, dat
ze nu opnieuw een waarschuwing hebben afgegeven voor het gebruik van elektronische valuta zoals Bitcoin.
De Europese Centrale Bank dringt er bij de beleidsmakers van de Europese Unie dan ook op aan om de regels
voor Bitcoins en dergelijke aan te scherpen. Dit, omdat ze bang zijn dat er teveel mensen zullen zijn die
overstappen op valuta zoals Bitcoins en dat zij de grip op de maatschappij zullen verliezen omdat steeds minder
mensen geneigd zullen zijn hun “echte” geld te gebruiken.
En omdat zij centrale bankiers zijn onder leiding van de Chazaren zullen ze via wetgeving wel even deze cowboy
valuta aanpakken. Dus, eerst opent de ECB de jacht op het contante geld en nu beginnen ze met elektronische
concurrenten zoals Bitcoin.
De Europese Commissie heeft een ontwerpvoorstel gemaakt wat bedoeld is om terrorisme te bestrijden en
waarbij valuta handelsplatformen meer controles moeten gaan uitoefenen rondom de identiteit van de mensen
die virtueel geld verhandelen en worden ze gedwongen verdachte transacties te melden.
In een afgelopen dinsdag gepubliceerd advies (voorschrift) van de ECB stellen ze dat Europese instituten er alles
aan moeten doen om het gebruik van elektronische valuta niet te promoten. Volgens de ECB gaan de voorstellen
van de Europese Commissie lang niet ver genoeg, omdat ze geen aandacht besteden aan het gebruik van
elektronische valuta om goederen en diensten te kopen. Volgens de ECB kunnen digitale valuta op deze manier
worden gebruikt om illegale activiteiten te financieren.
Alhoewel het argument van terrorisme en criminele activiteiten altijd is aangevoerd als een belangrijke reden om
het contante geld uit te bannen, is dus elektronisch geld niet de oplossing volgens de ECB.
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Daarmee bedoelen ze dan dat alleen elektronische valuta onder hun controle gewenst is en dan in de vorm van
een pinpas of creditcard zodat iedere financiële scheet die een burger laat, wordt geregistreerd.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11200:europese-centrale-bank-bang-voorconcurrentie-van-bitcoin&catid=15:financieel&Itemid=28

Zes tekenen dat de aarde zware tijden tegemoet gaat (video)
Woensdag, 19 oktober 2016
We hebben al vaker geschreven over het gevoel dat veel mensen
hebben over dat er binnen niet al te lange tijd heftige dingen op
aarde zullen gebeuren.
Een aantal zaken op een rij zettend, is het dan ook niet zo vreemd.
Waar je ook kijkt, er is onrust op deze wereld. Niets is meer wat het ooit
was. De economie werkt niet meer zoals we gewend zijn, de conflicten
en spanningen op het geopolitieke toneel nemen met de dag toe en de
Amerikaanse politiek lijkt wel een aflevering uit House of Cards.
Daarnaast hebben we ook nog de aarde zelf die allerlei tekenen vertoont
van grote krachten die erop inwerken, waardoor we al met al in onrustige
tijden leven. We zouden talrijke tekenen kunnen noemen die verantwoordelijk zijn
voor het gevoel dat de mensheid nu heeft. Alvin Conway van The Extcintion
Protocol heeft de volgende zes gedefinieerd:
Een van de dingen die Alvin Conway definieert is een zogenaamde EL bedreiging
uit de ruimte. EL staat voor Extcinction Level Event en dat houdt in een bedreiging
die de mensheid of een fiks deel daarvan zal wegvagen.
In dat kader zal het dan ook absoluut geen toeval zijn dat de Amerikaanse president Obama weer een van zijn
inmiddels bekende Executive Orders heeft getekend. De president heeft als hoofd van de zogenaamde Executive
Branch via de grondmacht de bevoegdheid om dergelijke Orders te tekenen. Deze hebben dan dezelfde werking
als een wet.
De Executive Order die Obama op 13 oktober heeft getekend, heet: Gecoördineerde pogingen om het land voor
te bereiden op gebeurtenissen die te maken hebben met het weer in de ruimte. Wie de volledige Order wil lezen,
kan dat hier doen.
Het weer in de ruimte klinkt natuurlijk iets minder dreigend dan grote
objecten die op ons af komen. Dat er steeds meer asteroïden op ons af
zullen komen in de nabije toekomst is een gegeven wanneer je kijkt naar de
dramatisch toename van het aantal vuurbollen in de lucht.
Hoewel deze een grote bedreiging voor de aarde vormen, is er een dreiging
die nog vele malen groter is volgens een aantal wetenschappers. En dat zijn
de zogenaamde donkere kometen in de buurt van de buitenste planeten van
ons zonnestelsel.
Het probleem met deze dingen is niet alleen dat ze groot zijn, maar ook nog
eens zo goed als onzichtbaar. Wanneer een van deze objecten op ons af zou komen, dan hebben wij geen enkele
manier om deze te zien aankomen. Er zijn dan ook wetenschappers die deze donkere
kometen, ook wel centaurs genoemd, zien als de grootste bedreiging voor de planeet
aarde.
Op de volgende afbeelding krijg je een idee waar deze objecten zich bevinden. De
asteroïden zijn grijs, de zogenaamde Kuiper Gordel objecten zijn blauw en oranje en
de centaurs zijn groen. Er zijn er maar liefst meer dan 44.000 van dit soort objecten.
Wat natuurlijk voor enorme verstoringen zorgt in ons zonnestelsel is de komst van de
planeet Nibiru en haar metgezellen.
Mogelijk is dat ook de reden voor de complete tijdelijke ineenstorting van het
aardmagnetisch veld, zoals dat enkele dagen geleden plaatsvond.
https://youtu.be/0OILSmujF_s
En of de planeet nu wel of niet Jupiter is zoals de maker van bovenstaande video schijnt te denken, feit is dat er
op dit moment enorme krachten aan het werk zijn in ons zonnestelsel.
Krachten die van invloed zijn op alles wat er op aarde gebeurt, inclusief ons handelen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11198:zes-tekenen-dat-de-aarde-zwaretijden-tegemoet-gaat&catid=37:wereld&Itemid=50
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Donald Trump zorgt voor overname Amerika door Verenigde Naties (video)
Vrijdag, 21 oktober 2016
Afgelopen woensdag was de wereld getuige van het derde en laatste debat van de twee
presidentskandidaten in Amerika.
En eigenlijk is er bij de mainstream media maar één ding blijven hangen en
dat is dat Donald Trump niet gezegd heeft dat hij de verkiezingsuitslag zal
accepteren, ongeacht hoe die uitvalt. Later kwam hij daar iets op terug, door
te zeggen dat hij de uitslag wel zal accepteren, als hij wint, of als hij met een
grote meerderheid verliest. Is het verschil echter klein, dan houdt hij de
mogelijkheid open om de verkiezing aan te vechten.
Natuurlijk heeft Trump volledig gelijk door te suggereren dat de Amerikaanse
verkiezingen op alle mogelijke manieren frauduleus zijn. Voor de mainstream
media was het echter de ochtend na het debat duidelijk dat Trump bij verlies van plan is om de Amerikaanse
democratie om zeep te helpen.
Dat de verkiezingen worden gemanipuleerd is duidelijk voor iedereen die tenminste één werkend oog heeft.
Volgens een door Pew Research Center uitgevoerd onderzoek in 2012 is de mogelijkheid om met verkiezingen
te frauderen enorm in Amerika. Men kwam tot de ontdekking dat er ongeveer 2 miljoen dode mensen staan
geregistreerd als kiezers en dat er 3 miljoen mensen zijn die in meerdere staten tegelijk staan geregistreerd.
Ongeveer 24 miljoen stemmen, één op de acht, blijkt op de een of andere manier frauduleus te zijn.
Dan nog de talrijke manipulaties die plaatsvinden, waarbij mensen worden betaald om geweld uit te lokken bij
Republikeinse bijeenkomsten en Democraten die opscheppen hoe ze busladingen kiezers uit andere staten
binnenhalen om massaal kiezersfraude te plegen.
De aantijgingen van Donald Trump wat dat betreft zijn dan ook helemaal correct. Nadat je bovenstaande video’s
hebt bekeken, is de volgende Tweet van Donald Trump natuurlijk helemaal niet zo vreemd.
Elsevier weet het volgende te vertellen over de situatie:
Wat als Trump verliest, en de uitslag inderdaad niet accepteert? Het team van
Trump heeft al gesuggereerd dat geweld zal uitbreken. Trump-adviseur
Roger Stone moedigt de presidentskandidaat al maanden aan kiesfraude op
de agenda te zetten. ‘Als de overheid deze verkiezingen steelt en Clinton wint,
zal haar inauguratie een bloedbad worden.’
Wat heeft dit alles te betekenen? In december 2015 schrijven wij het volgende:
Donald Trump en Mark Zuckerberg werken samen voor dezelfde opdrachtgevers om er zeker van te zijn dat
Hillary Clinton in het Witte Huis terechtkomt. Wat Donald Trump heel effectief doet, is het uitschakelen van
eventuele serieuze Republikeinse tegenkandidaten voor Hillary bij de presidentsverkiezingen volgend jaar.
Al jaren schrijven wij over de komende overname van Amerika door de Verenigde Naties. Er komen steeds meer
signalen dat het moment waarop dit zal gebeuren steeds dichterbij komt.
Via de website van de Amerikaanse onderzoeker en auteur Steve Quayle
verschijnt een zogenaamd “alert” bericht.
Dat gaat over het feit dat er steeds meer VN troepen en voertuigen worden
waargenomen in Amerika en dat er plannen bestaan om van de huidige
onafhankelijke politiekorpsen in Amerika een federale politiemacht te
maken. Steve Quayle denkt dat met dit alles wordt bevestigd wat door
velen wordt gevreesd en waarover wij ook al eerder schreven, namelijk dat
de VN een groot deel of geheel Amerika zal overnemen.
De vriend van Hillary en trouwe dienaar van de Chazaren, Donald Trump, zal zijn verkiezingsuitslag niet
accepteren en zoals Elsevier zegt: De inauguratie van Hillary Clinton zal een bloedbad worden.
Helaas zal de VN dan worden gedwongen om in te grijpen en raadt eens wie er zo meteen de touwtjes in handen
hebben bij de VN?
Het spoor van dit 'echt'-paar begint in de Amerikaanse staat Arkansas en achter hen aan volgt een ander spoor
en wel van dode mensen.
Iemand die daar volledig van op de hoogte is en zelfs daaraan heeft mee gewerkt is een vroegere compagnon
van Bill Clinton, Larry Nichols.
De twee ontmoetten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig toen Bill een aankomend politicus was. Larry was
erbij toen de Clinton’s al in 1986 het plan beraamden waarbij Hillary president van Amerika zal worden, waarna
ze binnen zes maanden echtgenoot Bill zal benoemen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) en waarna
binnen de zes maanden daarop volgend Bill zal worden benoemd tot secretaris generaal van diezelfde VN.
Maar, voorlopig geniet het publiek van een spannende verkiezingsrace tussen twee “rivalen”.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11207:donald-trump-zorgt-voor-overnameamerika-door-verenigde-naties&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Amerika gebruikt op 8 november stemcomputers die gelinkt zijn aan George Soros
in Buitenland 25 oktober 2016
De Amerikanen kiezen op 8 november een nieuwe president. Steeds meer
mensen maken zich echter zorgen over fraude, zo schrijft nieuwssite
LifeZette. In een aantal staten zullen stemcomputers worden gebruikt die
mogelijk zijn te linken aan een bedrijf dat banden heeft met de schimmige
miljardair George Soros.
De nieuwssite merkt op dat het Britse bedrijf Smartmatic onlangs claimde 50.000 stemcomputers in 16 staten
te zullen leveren voor de verkiezingen. Het bedrijf heeft deze informatie inmiddels offline gehaald.
Om Soros blij te maken
Bestuursvoorzitter van Smartmatic Mark Malloch-Brown zit ook in de bestuursraad van de Open Society
Foundations (OSF), een netwerk dat in handen is van George Soros. De twee hebben een lange geschiedenis
samen.
Uit e-mails die onlangs gelekt zijn door WikiLeaks blijkt dat Soros banden heeft met presidentskandidaat Hillary
Clinton:
“Ik zou dit alleen doen voor politieke redenen (om Soros blij te maken),” schrijft Robert Mook,
campagnestrateeg van Clinton, aan campagnemanager John Podesta en Huma Abedin.
De e-mail had betrekking op Clintons aanwezigheid bij een bijeenkomst van America Votes. Deze organisatie
wordt volgens geruchten gesponsord door Soros.
Venezuela
LifeZette merkt op dat Smartmatic ook wordt genoemd in een geheime Amerikaanse diplomatieke memo uit
2006:
“De machines van Smartmatic die in Venezuela zijn gebruikt worden ervan verdacht gevoelig te zijn voor
fraude, hoewel dat nooit overtuigend bewezen is.”
De Venezolaanse oppositie was ervan overtuigd tijdens een referendum in augustus 2004 door de
stemcomputers van Smartmatic te zijn bestolen van de overwinning.
De memo voegde toe dat uit één onderzoek naar de machines van Smartmatic zou zijn gebleken dat er
onregelmatigheden waren geconstateerd.
[LifeZette]
http://www.ninefornews.nl/amerika-gebruikt-november-stemcomputers-gelinkt-aan-george-soros/

Muesli-liefhebbers opgelet: Ontbijtgranen zitten vol hormoonverstorende pesticiden
18 oktober 2016
Ontbijten met een kom muesli blijkt een stuk minder gezond dan
wordt gedacht. Uit Frans onderzoek blijkt dat veel soorten
ontbijtgranen bomvol met bestrijdingsmiddelen zitten.
De concentratie pesticiden in ontbijtgranen is ruim 300 keer zo hoog
als de maximale toegestane hoeveelheid in een glas water.
De Franse milieuorganisatie Générations Futures onderzocht 20
soorten ontbijtgranen. Vier daarvan liggen ook in de Nederlandse supermarkt. Alle niet-biologische soorten
blijken vol pesticiden te zitten.
All Bran Fruit ’n Fibre van Kelloggs en Muesli de Luxe van Jordans bevatten liefst 10 soorten
bestrijdingsmiddelen. In Kelloggs Country Store zitten er negen. Jordans Country Crisp bevat er zes.
Zorgwekkend
De resultaten van het onderzoek worden door de onderzoekers zorgwekkend genoemd. “Mensen worden niet
gelijk ziek van het eten van muesli, maar een cocktail hormoonverstorende stoffen lijkt ons geen goed idee
om de dag mee te beginnen,” zei woordvoerder François Veillerette.
“Om granen die bewaard worden in silo’s of containers te beschermen, worden ze vaak bestoven met
insecticiden,” voegde hij toe.
Te veel
De Europese Commissie werkt aan een aantal wetsontwerpen om het gebruik van gevaarlijke
bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Volgens Générations Futures zijn die ontwerpen niet voldoende en
moeten de criteria worden herzien. De milieuorganisatie roept op tot actie. “Deze bevindingen onthullen
wederom dat de bevolking wordt blootgesteld aan te veel pesticiden die ervan worden verdacht al bij hele lage
doseringen de hormoonhuishouding te verstoren.”
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit vindt dat de gevonden stoffen geen direct gevaar voor de
volksgezondheid opleveren.
[Health and Environment Alliance]
http://www.ninefornews.nl/frans-onderzoek-ontbijtgranen-zitten-vol-hormoonverstorende-pesticiden/
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Groot onderzoek linkt straling van telefoons en wifi aan gezondheidsproblemen en ziektes
24 oktober 2016 17:00
Veel onverklaarbare gezondheidsklachten en chronische ziektes
worden veroorzaakt door de straling van mobiele en draadloze
telefoons, zendmasten en wifi.
Bij langdurige blootstelling kan de straling zelfs Alzheimer,
vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken, concludeert
een internationale groep wetenschappers.
In het tijdschrift Reviews on Environmental Health hebben zij een nieuwe Europese richtlijn geschreven voor
de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen als gevolg van straling.
Grote invloed
De groep wetenschappers bestaat uit neurologen, oncologen, biologen en ambtenaren van ministeries van
Gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Amerika, Slowakije en Luxemburg.
Steeds meer studies tonen aan dat blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) schadelijk is voor de
mens, maar dat is in Nederland nog niet terug te zien in de regelgeving. De onderzoekers hebben vastgesteld
dat de klachten minder worden of zelfs verdwijnen als de blootstelling aan straling vermindert.
Doodgezwegen
Straling veroorzaakt oxidatieve stress, wat vaak leidt tot chronische pijn, vermoeidheid en andere kwalen.
Steeds meer wetenschappers waarschuwen hiervoor, maar de gevolgen worden vaak doodgezwegen.
Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zijn elektromagnetische velden mogelijk
kankerverwekkend voor de mens.
De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling hoopt dat de nieuwe richtlijn ook in Nederland wordt
ingevoerd. “De Gezondheidsraad ontkent alles en negeert het probleem,” klaagt Peter van der Vleuten van de
stichting.
[Emerce]
http://www.ninefornews.nl/groot-onderzoek-linkt-straling-telefoons-wifi-gezondheidsproblemen-ziektes/

Hillary door FBI gelinkt aan pedofiele congresman en Muslim Brotherhood
door RECHTSACTUEEL • 29 OKTOBER 2016
De directeur van het FBI, James Comey, meldde gisteren dat het onderzoek naar de emails van Hillary Clinton
wordt heropend. In het kader van een onderzoek naar een pedofiele volksvertegenwoordiger van de
democraten, Congressman Anthony Weiner, zijn immers emails opgedoken die blijkbaar belastend zijn voor
Clinton.
De link tussen Clinton en Weiner is diens voormalige echtgenote Huma
Mahmood Abedin (foto), sinds jaar en dag de rechterhand van Hillary Clinton.
Tussen haakjes: Abedin was voorheen ‘assistant editor’ van de ‘Journal of
Muslim Minority Affairs’ en vijf Republikeinse volksvertegenwoordigers
stelden dat zij banden heeft met de ‘Moslim Brotherhood’, een
fundamentalistische beweging. Abedin werkt ook nog eens voor de beruchte
‘Clinton Foundation’, een humanitaire organisatie die tientallen miljoenen
dollars ontving van de oliesjeiks.
De FBI-directeur had in juli het onderzoek afgesloten met de mededeling dat Clinton van 2009 tot 2013 als
minister van Buitenlandse zaken “extreem onvoorzichtig” was geweest door geen beschermde servers te
gebruiken voor haar officiële mails. Hij vond evenwel dat daarbij geen kwaad opzet in het spel was en vorderde
derhalve geen vervolging tegen Clinton.
Deze beslissing viel natuurlijk slecht bij de Republikeinen, en zelfs bij een aantal onderzoekers van het FBI en
het openbaar ministerie. In de VS is het immers een misdaad om op dergelijke onveilige manier om te springen
met ‘classified messages’. Zeker een buitenlandminister kan daardoor levens in gevaar brengen of de
nationale veiligheid schaden (haar mails bevatten onder meer info over Noord-Korea, drone-operaties en
satellietfoto’s). De Republikeinen waren des te meer verontwaardigd omdat Clinton duizenden emails en een
dozijn GSM’s liet vernietigen.
De heropening van het FBI-onderzoek zal alleszins golven maken in de komende dagen…
Een bijdrage van Filip de Man.
https://rechtsactueel.com/2016/10/29/hillary-door-fbi-gelinkt-aan-pedofiele-congresman-en-muslimbrotherhood/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Beelden van bebloed Syrisch jongetje zijn ‘nep’, reddingsactie ‘in scène gezet’
21 oktober 2016
De beelden van Omran Daqneesh, een 5-jarig jongetje dat in
Aleppo werd gered na een luchtaanval, zijn vals. Dat heeft de
Syrische president Bashar al-Assad gezegd in een interview met
een Zwitserse journalist. Journalist Sandro Brotz van de Zwitserse
zender SRF1 toonde de Syrische leider de iconische foto van het
kind dat verdwaasd in een ambulance zit. Assad zei dat de beelden
van het jongetje gemanipuleerd zijn. “Geen enkele van deze incidenten was echt,” zei de president. “Het kan
gemanipuleerd worden en het is gemanipuleerd. Dit is een valse foto, geen echte. We hebben echte foto’s
van kinderen die gewond zijn, maar deze is vervalst.”
In scène gezet
De Witte Helmen maakten de beelden van Omran Daqneesh, wiens huis in augustus werd gebombardeerd
tijdens een luchtaanval. De beelden choqueerden de hele wereld.
Assad zegt bewijs te hebben dat de Witte Helmen de reddingsoperatie in scène hebben gezet. Hij claimt door
het Westen in een slachtofferrol te worden geduwd.
Terreurorganisatie
“Ik wil dat je na mijn interview op het internet dezelfde foto van het kind met zijn zus bekijkt,” zei Assad. “Ze
werden allebei gered door wat ze in het Westen de ‘Witte Helmen’ noemen. Ze werden twee keer gered tijdens
verschillende incidenten, als onderdeel van een publiciteitsstunt.”
De Syrische president noemde de Witte Helmen, die grotendeels worden gefinancierd door Groot-Brittannië
en Nederland, ook het gezicht van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, sinds kort Jabhat Fateh al-Sham
geheten. In het interview ontkende Assad dat zijn bewind de mensenrechten schendt en dat zijn regering
verantwoordelijk is voor duizenden burgerslachtoffers.
Bekijk het interview hieronder terug: https://youtu.be/GI_FMKpW9mE
[HLN, Independent]
http://www.ninefornews.nl/beelden-bebloed-syrisch-jongetje-nep-reddingsactie-scene-gezet/

Chinese krant ontbloot hoe de media de Amerikaanse presidentsverkiezingen manipuleren
20 oktober 2016
In een redactioneel stuk schrijft het Chinese dagblad de Global Times dat de Amerikaanse media ongekend
bevooroordeeld zijn in het voordeel van Hillary Clinton. De krant concludeert dat deze presidentsverkiezingen
gemanipuleerd zijn.
Van de 100 belangrijkste kranten in de Verenigde Staten zijn er 30 die Clinton steunen en nul die hun steun
hebben uitgesproken voor Donald Trump. Dat is volgens de Global Times een zeldzaamheid.
“Westerse media hebben sterke politieke voorkeuren,” aldus de
krant. “Maar deze lelijke eenheid van de Amerikaanse media laat
een diepe indruk achter. Zogenaamde objectiviteit en eerlijkheid zijn
ver te zoeken.”
Regelrechte leugens
De Amerikaanse media maken een hype van Trumps beledigende
opmerkingen over vrouwen, terwijl ze over de oppervlakte scheren wat het email-schandaal van Hillary Clinton
betreft.
“De verkiezingen worden gemanipuleerd door corrupte media die volstrekt onware beschuldigingen en
regelrechte leugens verspreiden om Clinton als president te krijgen,” zei Trump over de Amerikaanse media.
Experts geven aan dat er een gapend gat zit tussen de Amerikaanse media en de realiteit. En die media
vertegenwoordigen vooral de Amerikaanse elite.
Dominant
Dergelijke selectieve berichtgeving schendt de principes van objectiviteit, aldus de Global Times, toevoegende
dat subjectiviteit dominant is in de Amerikaanse media.
De krant besluit dat de westerse media niet blind moeten worden verheerlijkt en wijst op de politieke
correctheid en morele standaarden die slechts de belangen van het Westen dienen.
[360magazine]
http://www.ninefornews.nl/chinese-krant-ontbloot-hoe-media-amerikaanse-presidentsverkiezingenmanipuleren/

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 42

Eeuwenoud bankierscomplot ontmaskerd: “Rente is vergelijkbaar met gewelddadige roofoverval”
19 oktober 2016
De vooraanstaande Romeinse senator Cato de Oude, die twee
eeuwen voor Christus leefde, beschreef bankiers als moordenaars,
maar hij verdiende zelf ook een enorm vermogen met het uitlenen
van geld tegen rente. De Romeinse beschaving was voor een groot
deel te danken aan bankierende moordenaars zoals hij, zo schrijft
Volkskrant-columnist Peter de Waard.
Bankieren was erg lucratief in het oude Rome. Cato’s achterkleinzoon Brutus, bekend van de samenzwering
tegen keizer Caesar, werd steenrijk door tegen een woekerrente van 48 procent geld uit te lenen aan de stad
Salamis op Cyprus. Wie niet kon betalen ging naar de gevangenis.
Doodstraf
Na hete begin van de jaartelling werd het heffen van rente binnen het christendom, de islam en het jodendom
verboden. De heilige Ambrosius van Milaan, zei: “Als iemand rente neemt dan verricht hij een gewelddadige
overval, en dan zal hij niet in leven blijven.”
Hij vergeleek rente dus met een roofoverval waar op dat moment de doodstraf op stond. Bankierende
moordenaars werden opgehangen, tenzij ze een ander geloof aanhingen.
Joodse geldhandelaren
In de vroege middeleeuwen kwam het bankieren in handen van joodse geldhandelaren die niet aan joden,
maar wel aan christenen konden lenen. Daar kwam verandering in toen de machtige en invloedrijke de
Medici’s uit Florence het internationale bankwezen vormgaven en het heffen van rente de normaalste zaak
van de wereld werd. [Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/eeuwenoud-bankierscomplot-ontmaskerd/

CIA-officier Kevin Shipp over schaduwregering VS
“Als het volk hun regering vreest, is er tirannie. Wanneer de regering
het volk vreest, is er vrijheid”
In navolging van het vorige artikel, dat in zijn geheel te lezen is op de
site van ‘De Vrije Media’ heb ik de video van Dane Wigington van
Geoengineeringwatch.orgvertaald en ondertiteld. Kevin Shipp is
voormalig CIA-officier en hij luidt de klok op een indringende manier. Hij
heeft aan veel ontberingen blootgestaan vanwege zijn moed, maar hij
strijdt onvermoeibaar voort zolang het nodig is. En het is nodig als je
(ook nu weer) naar hem luistert. De video duurt 41’00”, maar is zeer de
moeite waard om te bekijken, te delen en om met zijn woorden te
spreken: ‘op te staan tegen een tirannieke overheid’ die we allemaal in
het westen inmiddels wel hebben kunnen ontdekken. Zijn slotzin: “Als het volk hun regering vreest, dan is er
sprake van tirannie. Wanneer de regering de bevolking vreest, is er vrijheid”.
Zet eventueel de ondertiteling aan, rechts onder in beeld. https://youtu.be/7RByaf1utmA
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/10/cia-officier-kevin-shipp-over-schaduwregering-vs/

Protestantse bisschop Bedford-Strohm en kardinaal Marx doen het christelijke kruis af voor de islam
Geplaatst op 30 oktober 2016 door E.J. Bron
Bedford-Strohm (links) en Marx (rechts).
De protestantse bisschop van Beieren en raadsvoorzitter van de EKD
(Evangelische Kirche Deutschland), Heinrich Bedford-Strohm, en de
aartsbisschop
van
München
en
voorzitter
van
de
Duitse
bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, reisden midden oktober met
een delegatie naar Israël voor een gezamenlijke pelgrimstocht. Behalve
christelijke plaatsen bezochten ze ook de islamitische Rotskoepel op de
Tempelberg in Jeruzalem. Op de foto´s die daar genomen zijn, is te zien dat zij
hun christelijke kruis, dat zij anders altijd dragen, hebben afgedaan. BedfordStrohm motiveerde deze verloochening van het kruis met “respect” tegenover
de islamitische gastheer, die dit zo gewenst zou hebben. De beide verraders van het christendom lieten enkele
maanden geleden in het kader van een “oecumenische rouwdienst” Allah aanroepen in een christelijke kerk.
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Marx en Bedford-Strohm zijn dienaren van het regime en handlangers van de islam bij de vernietiging van het
christendom. Het door de islam vergoten blad van de christenen wereldwijd kleeft aan de handen van zulke
kerkvertegenwoordigers.
Bron: www.pi-news.net (Vertaling: E.J. Bron)

USA-verkiezingsfraude..??? Kijk en beslis zelf.!!
21 oktober 2016Door GuidoJ.
‘VOLLEDIG CORRUPT’ dat is de kwalificatie die wij van
WantToKnow, aan het Amerikaanse verkiezingssysteem geven.
We hebben hier op de site al jaren geleden, bewijzen aangedragen
dat het verkiezingssysteem in de VS volledig corrupt is. Een
terechte kwalificatie, want als je de keiharde bewijzen van dit
verhaal ziet, is geen andere conclusie mogelijk. En wat doen de
‘grote’ Amerika-politieke commentatoren in Nederland, zoals Twan
Huys en Charles Groenhuizen..? Zij vinden het onbeschaamd wat
Donald Trump doet, door dit verhaal aan de kaak te stellen..
Hebben de heren Huys en Groenhuizen dan hun werk niet
gedaan..? Kennelijk, want wij vinden en vonden, de bewijzen voor het corrupte systeem overal op het internet.
Weer een gevalletje van ‘cognitieve dissonantie’..? Kennelijk.. Lees het hele verhaal en concludeer met een
‘open mind’ zelf wat je van het verhaal vindt.
Wij van WantToKnow (ook onze collega’s van WantToKnow.info in de VS) zien het
verhaal aan en kunnen niets anders concluderen, dat een volk de regering krijgt die het
‘waard’ is. Met andere woorden: wanneer je dit soort fundamentele fraude in een land
niet afkeurt en je ertegen in verzet komt, dan dien je natuurlijk de consequentie zélf te
dragen..(klik op logo voor link naar artikelen en info over verkiezingsfraude in de VS)
Die consequenties komen dan natuurlijk terug bij deze suffe-burgers-die-het-allemaalbest-vinden, in de vorm van een door-en-door-corrupt ‘regime’ van een uiterlijk
democratisch gekozen president. Een man/vrouw die niets anders is dan de puppet-ona-string van de krachten-achter-de-schermen..!! Zo simpel is de conclusie dan toch wel
te maken. De moord op een president als John F. Kennedy zou in deze al genoeg bewijs
moeten zijn, dat een rechtschapen president deze krachten achter de schermen niet
dient.. Dat een dergelijk figuur een bedreiging is voor hun macht. Opruimen die hap.. Dat was het credo van
de misdadigers, die de moord op John F. Kennedy op hun conto hebben.
‘Het gaat er niet om wat de mensen stemmen,
maar om wie de stemmen telt’
Jozef Stalin (1878 – 1953)
(‘democratisch’ gekozen Russisch president)
USA-verkiezingsfraude..? Kijk en beslis zelf.!!
2016 © WantToKnow.nl/be
Misschien heb je een filmfragment gezien, van de eerste ‘stemfraude-video’ hieronder,
bij Tv-programma ‘Nieuwsuur’.. En ja, weer op de bizarre manier, waarop de NOS dit
soort FUNDAMENTEEL ontspoorde verhalen, op zo’n kleine manier presenteert.
Feitelijk is dit namelijk groot nieuws en geeft het Donald Trump gelijk in zijn opstelling
dat de Amerikaanse verkiezingen zijn besmet door corruptie. Het verhaal is ook absoluut niet nieuw, terwijl
veel zg. journalisten jou dit wél willen doen geloven en slechts verwijzen naar een soortgelijk geval, tijdens de
presidentsverkiezingen tussen Al Gore en George W. Bush.
Maar wat heeft dit met verkiezingsfraude te maken, als in Florida, want daar ging het toen om, de stemmen
niet goed geteld zouden zijn..? Niets dus. We spreken hier over verkiezingsfraude; dus willens en wetens
fraude toepassen bij het stemproces en het tellen der stemmen. In de VS wordt ongeveer 87% van de
stemmen uitgebrachte EN GETELD door stemcomputers. En de vraag of deze betrouwbaar zijn, zou niet
gesteld hoeven te worden.. En toch hangt deze vraag al meer dan 25 jaar boven de verkiezingen in de VS>
Zijn deze stemcomputers veilig voor inbraak? Kijk naar de hearing van een Congres-comité hieronder en kijk
eens naar rapporten in sommige, kleinere media, die suggereren dat er gerotzooi met computergegevens
plaats vindt en zelfs regelrechte fraude. Dat er grote zorgen zijn over de integriteit van de elektronische
stemcomputers.En natuurlijk is het duidelijk, dat wanneer deze stemcomputers gefraudeerd zijn, ook het HELE
DEMOCRATISCHE PROCES in de VS gefraudeerd is.
De indrukwekkende documentaire ‘Hacking Democracy’ toon keihard de gapende gaten aan in het
elektronische stemproces in de VS. Hier een klein stukje uit deze film uit 2006..
Lees, zie en hoor meer op:
http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/usa-verkiezingsfraude-kijk-en-beslis-zelf/
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Labour-lid: “De moderne staat Israël is een schepping van de Rothschilds, niet van God”
18 oktober 2016
In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een illustratie die door een
lid van de Britse Labour-partij op Facebook is geplaatst. Andy Slack,
een raadslid uit het district Chesterfield, postte een plaatje van een
Israëlische militair met een haakneus en bebloede mond met
daaronder de tekst: “De moderne staat Israël is een schepping van
de Rothschilds, niet van God.” “Wat ze nu met het Palestijnse volk
doen is PRECIES wat ze in gedachten hebben voor de hele wereld,” stond er nog bij. De afbeelding verscheen
voor het eerst op de website Smoloko.com. “Vandaag een Palestijns kind, maar al gauw uw kind,” aldus de
begeleidende tekst. De Britse politieke website Guido Fawkes besteedde aandacht aan het Facebookbericht
van 30 september, waarna het gelijk werd verwijderd van Slacks pagina. Het raadslid is ook geschorst.
Onderzoek
Slack heeft op Facebook zijn verontschuldigingen aangeboden voor het plaatsen van de
afbeelding. Hij zegt de Palestijnen in bezet gebied te steunen, maar niet tegen het joodse
volk te zijn. De Labour-partij wilde niet reageren. Het afgelopen jaar zijn diverse leden van
de Labour-partij geschorst wegens het plaatsen van soortgelijke berichten. Labour-leider
Jeremy Corbyn liet vervolgens onderzoek doen naar antisemitisme binnen de partij.
Onderzoeksleider Shami Chakrabarti concludeerde in haar rapport dat Labour niet
doorspekt is van antisemitisme of andere vormen van racisme, maar erkende dat er
binnen de partij ‘soms een giftige sfeer is’.
Zionisme
Eerder schorste de Labour-partij oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone omdat
hij in een interview met de BBC zei dat Adolf Hitler in 1932 pleitte voor een verhuizing van de Joden naar het
gebied dat later Israël zou worden. “Hij steunde het zionisme voordat hij doordraaide en uiteindelijk zes miljoen
Joden vermoordde,” zei Livingstone. In een reactie zei hij dat hij nog nooit een lid van Labour antisemitische
uitspraken had horen doen. [Jerusalem Post]
http://www.ninefornews.nl/labour-lid-israel-is-schepping-rothschilds-god/

Franse politicus onthult waarom de crisis in Syrië begon (video)
17 oktober 2016
De Franse politicus Julien Rochedy geeft in een interview met de
website Le Bréviaire des Patriotes zijn kijk op het conflict in Syrië. Hij
merkt op dat de relaties tussen de Syrische president Assad en het
Westen tot enkele jaren geleden nog erg goed waren.
Zo was Assad in 2008 aanwezig bij de traditionele militaire parade in
Parijs naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. Hij hielp
zelfs om een Franse gijzelaar in Iran vrij te krijgen.
De Syrische president werd langzaam maar zeker geaccepteerd door de internationale gemeenschap, zegt
de oud-jeugdleider van Front National. Het land stond op het punt een vredesdeal te sluiten met Israël. Assad
werd gezien als een fatsoenlijke man, geen kwade dictator, aldus Rochedy.
Gaspijplijn
Maar toen deed zich een probleem voor. Qatar, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk waren
betrokken bij de aanleg van een gaspijplijn, die door Qatar, Syrië en Libanon zou gaan lopen. Deze pijplijn zou
worden gebruikt om te concurreren met de Russische gasmarkt.
Rochedy legt uit dat Assad in 2008 onderhandelde over het pijplijnproject. Uiteindelijk zei hij ‘nee’ tegen de
pijplijn. Een jaar later brak er plotseling een revolutie uit om de ‘kwade dictator’ af te zetten.
Tot de grond toe afbranden
De politicus zegt te hebben gesproken met iemand die aanwezig was bij een ontmoeting in 2008 tussen Totaltopman Christophe de Margerie, de toenmalig premier van Frankrijk François Fillon, toenmalig president
Nicolas Sarkozy en Bashar al-Assad.
Sarkozy bood Assad 30 procent van de inkomsten uit de gaspijplijn aan, zegt Rochedy. De rest van de
inkomsten zou naar Frankrijk gaan. Daarop reageerde Assad, die vloeiend Frans spreekt, volgens de
ingewijde: “We zijn geen Franse kolonie meer, we leven niet meer in 1959. Laat ze maar stikken.”
President Sarkozy zou vervolgens zijn uitgebarsten in woede en hebben gezegd: “Als dat je antwoord is zullen
we je land tot de grond toe afbranden!” Een jaar later brak de beroemde ‘opstand’ uit in Damascus, besluit
Rochedy. https://youtu.be/hIMWfJmti7E
[Le Bréviaire des Patriotes]
http://www.ninefornews.nl/franse-politicus-onthult-waarom-de-crisis-in-syrie-begon/
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Hoe de bankierselite er alles aan doet om de waarheid verborgen te houden voor het volk
17 oktober 2016
We bevinden ons in een tijd waarin veel verschillende crises samen
lijken te komen. Er is de vluchtelingencrisis, de klimaatsituatie en de
geopolitieke ellende in het Midden-Oosten. Ook zijn er aanhoudende
problemen bij bepaalde Europese grootbanken.
Hoe kan het dat de werking van ons financiële systeem, de spil waar
alles om draait, zo weinig wordt begrepen? Bij de uitbraak van de
financiële crisis in 2008 bleek dat veel bankmanagers de werking van hun eigen producten niet begrepen.
Bankiers gaven toe contracten niet door te nemen wegens tijdgebrek.
De werking van ons geldsysteem is eigenlijk zeer simpel, schrijft Dirk Bauwens voor DeWereldMorgen: de
bankierselite creëert geld uit het niets. Dit geld wordt uitgeleend en keert vervolgens mét rente terug naar de
bron. Deze en andere verborgen kennis wordt al eeuwen van bankiersgeneratie op bankiersgeneratie
overgedragen.
Geen strobreed in de weg
Er is een zeer uitgebreide lobby die er alles aan doet om dit zeer winstgevende stelsel in stand te houden en
de waarheid verborgen te houden voor het volk. Tijdens de bankencrisis in 2008 stelden ingewijden
bijvoorbeeld vast dat er in het Belgische parlement nog geen 10 volksvertegenwoordigers waren die begrepen
wat er aan de hand was.
Politici worden niet alleen belaagd door lobbyisten, maar krijgen door banken ook bestuurlijke functies
aangeboden. In de VS worden presidenten en presidentskandidaten gesponsord door Wall Street. Goldman
Sachs heeft niet alleen in Amerika, maar ook in Europa allerlei pionnen. Het is dan ook niet gek dat de
grootbanken geen strobreed in de weg wordt gelegd.
Knippen en plakken
Bauwens merkt verder op dat de media steeds in handen zijn van enkele grote conglomeraten of individuen.
Onthullende getuigenissen van journalisten Janneke Monshouwer en Udo Ulfkotte tonen aan dat de pers niet
onafhankelijk opereert en dat andere belangen voorrang krijgen.
De meeste journalisten beperken zich al te vaak tot het puur overnemen, knippen en plakken van artikelen en
beeldmateriaal van de internationale persbureaus.
Mensen zijn groepsdenkers. Een correcte, maar afwijkende analyse of mening die de consensus bedreigt,
wordt moeilijk getolereerd. Psychologen spreken in dit verband van ‘cognitieve dissonantie’: we zien en horen
alleen graag datgene wat we willen zien en horen.
[DeWereldMorgen]
http://www.ninefornews.nl/hoe-de-bankierselite-er-alles-aan-doet-om-de-waarheid-verborgen-te-houden-voor-het-volk/

Nieuwe versie van onmogelijke motor gepatenteerd in Groot-Brittannië
19 oktober 2016
De EmDrive, die ons volgens sommigen in slechts 10 weken naar
Mars kan brengen, wordt ook wel de ‘onmogelijke motor’ genoemd.
Niemand weet precies hoe hij werkt. De EmDrive genereert
stuwkracht door microgolven in een afgesloten ruimte op elkaar te
laten botsen. De Britse uitvinder Roger Shawyer heeft nu patent
aangevraagd voor een nieuwe versie van de machine.
Als hij werkt, staan vliegende auto’s, oneindige hoeveelheden duurzame energie en snelle reizen naar verre
planeten voor de deur.
Geen brandstof
De EmDrive wordt binnenkort in de ruimte getest en als de motor blijkt te werken, kan hij de wereld op z’n kop
zetten. Hij onderscheidt zich van andere motoren doordat hij geen brandstof verbruikt.
Velen stellen dat de EmDrive een hype is en dat het ontwerp in strijd is met de derde wet van Newton en
daarom niet zou moeten werken. In een lab van de NASA wordt de machine bestudeerd en de eerste
resultaten worden in december verwacht. Vier onafhankelijke laboratoria hebben de machine inmiddels
nagebouwd. Natuurkundigen kijken reikhalzend uit naar de bevindingen van NASA’s Eagleworks Laboratories.
Zoals elke andere motor
“Ik heb begrepen dat de nieuwe paper van Eagleworks gepubliceerd zal worden in een wetenschappelijk
tijdschrift,” zei iemand op het forum van NASASpaceFlight.com.
Eerder dit jaar bevestigde een medewerker dat het team aan de paper werkte. In een studie in AIP Advances
suggereerden wetenschappers van de Universiteit van Helsinki dat de ‘EmDrive werkt zoals elke andere
motor’. https://youtu.be/IAUoIgoaiXM - [MailOnline]
http://www.ninefornews.nl/nieuwe-versie-onmogelijke-motor-gepatenteerd-groot-brittannie/
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Vrijmetselaars spijkeren Amsterdamse coffeeshops dicht
Woensdag, 26 oktober 2016
Eerder deze week hebben we al gezien hoe de grote chemiegiganten
van plan zijn om de totale cannabisindustrie over te nemen.
Er zal alles aan worden gedaan om wiet niet meer toegankelijk te maken
voor de gewone man of vrouw en de eerste slachtoffers van die tactiek
lijken de coffeeshops in Amsterdam te worden. Niet vreemd want de
grootste markt. Wat doe je als overheid wanneer je in opdracht van je
meesters wiet ontoegankelijk wilt maken voor de gewone man of vrouw?
Je zorgt dat er zo min mogelijk coffeeshops open blijven waar mensen dit
kunnen kopen. Hoe doe je dat?
Je organiseert op regelmatige basis wat schietpartijen, false flags, en
vervolgens spijker je de coffeeshop dicht in het kader van, ja je raad het al, de veiligheid.
Afgelopen week was het volgende te lezen in het nieuws:
En weer is er een coffeeshop in de stad beschoten. En net als vorige week was een coffeeshop op de Overtoom
het doelwit, er zouden drie schoten zijn gelost.
Coffeeshop Vondel had de rolluiken al naar beneden, het is nog niet bekend of er op het moment van de
beschieting iemand aanwezig was. De politie is vanochtend nog bezig met onderzoek.
En ja hoor, de dag erop het volgende:
Coffeeshop Vondel, die in de nacht van dinsdag op woensdag is beschoten,
is op last van burgemeester Van der Laan voor onbepaalde tijd gesloten.
"Een schietpartij in een woonwijk, waarbij de motieven niet duidelijk zijn en
herhaling niet is uit te sluiten, brengt de veiligheid van bewoners en
voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan," laat de
gemeente weten. Er zijn de afgelopen tijd meer coffeeshops in Amsterdam
gesloten na mysterieuze schietpartijen.
Het is niet de eerste coffeeshop die is gesloten na een beschieting. Vorige week was het ook al raak in dezelfde
buurt. Toen werd coffeeshop Blue Lagoon beschoten en voor onbepaalde tijd gesloten.
In september is een coffeeshop aan de Achillesstraat in Zuid gesloten na een schietpartij. De zaak was kort
daarvoor juist weer heropend na een eerdere beschieting. De eigenaar liet destijds weten dat de schietpartij een
makkelijke manier is om een concurrent uit te schakelen.
Eerder dit jaar gebeurden er vergelijkbare dingen en werden ook coffeeshops gesloten.
Het Parool schreef daar in februari het volgende over:
Je zaak wordt door een onbekende beschoten, uit een onbekend motief. Twee personeelsleden krijgen de schrik
van hun leven, eentje wordt door glasscherven geraakt. De dader loopt nog vrij rond, maar jouw zaak wordt
'geplankt', gesloten.
Wat duidelijk begint te worden, is een patroon. Iemand schiet met een pistool in het wilde weg wat kogels rond
en de coffeeshop wordt vervolgens gesloten, alhoewel die daar in het merendeel van de gevallen part noch deel
aan heeft.
En omdat het coffeeshops zijn, wordt er natuurlijk al heel snel een verband gelegd tussen louche zaken en
criminelen en dus is één en één zoals gewoonlijk zeven en vindt helemaal niemand het vreemd dat de
Amsterdamse burgemeester Van der Laan met een grote hamer en een zak met spijkers door de stad loopt om
coffeeshops te sluiten.
Wanneer je denkt dat misschien de overheid hier wel eens achter zou kunnen zitten om namens de grote
farmaceutische industrieën ongewenste concurrentie in hun nieuwe marktsegment op te ruimen, dan ben je een
complotgek.
Maar, misschien als je even iets verder kijkt, is die theorie misschien helemaal niet zo gek.
Wanneer we kijken naar de machtsstructuur op aarde, dan zien we dat de werkelijke machthebbers gebruikmaken
van instituten zoals de vrijmetselaars. Dat zijn dezelfde machthebbers die grotendeels eigenaar zijn van de grote
farmaceutische industrieën die nu het plan hebben opgevat om de cannabisindustrie over te nemen.
De man die de coffeeshops het leven zuur maakt en sluit, is Eberhard van der
Laan, burgemeester en voormalig advocaat.
Van der Laan is lid van het vrijmetselaarsbolwerk wat in de volksmond bekend
staat als Partij van de Arbeid en Van der Laan is maar al te graag bereid om
gezien te worden met vrijmetselaars en hen zelfs prijzen uit te reiken.
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft vandaag voor
het eerst de nieuwe vrijmetselaarsprijs uitgereikt.
Voor uw en onze veiligheid..... natuurlijk!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11226:vrijmetselaars-spijkerenamsterdamse-coffeeshops-dicht&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Waar gaat het nu eigenlijk om in Syrie?
Woensdag, 26 oktober 2016
De halve wereld bemoeit zich zo langzamerhand met het
conflict in Syrië en voor een doorsnee iemand is er
ondertussen geen touw meer aan vast te knopen.
Het enige dat je alsmaar hoort, is de bestrijding van ISIS, maar
waar gaat het nu eigenlijk werkelijk om in Syrië?
Waar het om gaat in Syrië is in feite wie de energiemarkt voor
Europa uiteindelijk in handen zal gaan krijgen. Europa is de
grootste energiemarkt ter wereld, dus als je dat in geld vertaalt,
kom je aan bedragen waar je van gaat duizelen.
Het gaat om de aanleg van gas- en oliepijplijnen is Syrië van grote
strategische waarde, want al die pijplijnen vanuit locaties uit het Midden Oosten kunnen simpelweg niet om Syrië
heen.
Op dit moment zijn er twee machtsblokken die beiden strijden om de controle van Syrië en tevens die over de
Europese energiemarkt.
Momenteel is Rusland de voornaamste energieleverancier van Europa en zou dat uiteraard graag blijven. Iran is
een sjiitisch moslim land met grote voorraden olie en gas en wil de Europese markt delen met Rusland; iets waar
deze geen bezwaar tegen heeft.
Echter, Qatar is een soennitisch moslimland, heeft een enorme gasvoorraad en wil de grootste gasleverancier
van Europa worden. Saoedi Arabië is eveneens een soennitisch moslim land, heeft een enorme voorraad olie en
wil de voornaamste olieleverancier worden in Europa.
Om de gas- en olievoorraden van Qatar en Saoedi Arabië naar Europa te kunnen transporteren, moeten er
pijplijnen worden aangelegd die ook door Syrië moeten gaan lopen, iets waar de huidige president Assad zich,
als bondgenoot van Rusland, met hand en tand tegen verzet.
Dat is de reden dat de Amerikanen gebruikmaken van groeperingen zoals Al Qaida en extremistische
groeperingen (ISIS) om voldoende grondgebied in Syrië te veroveren, zodat grote Amerikaanse bedrijven zoals
Haliburton daar veilig pijplijnen kunnen bouwen, waarmee ze dan de Europese energiemarkt kunnen veroveren
via bedrijven zoals Exxon. De reden dat Iran zich opwerpt als bondgenoot van Assad is omdat ze de invasie in
Syrië van het machtsblok Amerika-Saoedi Arabië-Qatar om Assad omver te werpen, willen blokkeren, zodat zij
zelf, samen met Rusland, een dergelijke pijplijn kunnen aanleggen.
Wanneer je het volgende plaatje bekijkt, wordt alles in één keer duidelijk:
De huidige Europese energievoorziening met Russische gas loopt via Oekraïne. Dat was dan ook de reden dat
daar in 2014 een door Amerika en Obama georganiseerde staatsgreep plaatsvond om de wettige regering van
president Janoekovitsj te verdrijven.
Uiteraard begreep Poetin precies waar het om ging en begon onmiddellijk met alternatieve routes voor zijn gas,
waarbij de keuze viel op een pijplijn naar Bulgarije, zodat Rusland voortaan zonder door Amerika te worden
gehinderd in haar provincie Oekraïne, gas kan blijven leveren aan Europa.
Maar, helaas pindakaas, de Europese Unie stak daar onder druk van Amerika, een stokje voor zoals wij schreven
in een eerder artikel:
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.
Toen kwam Turkije in beeld bij Rusland, maar verdween ook net zo snel weer na het incident met de
neergeschoten Russische straaljager door de Turken.
Daarna werden op aandringen van Israël de banden tussen Turkije en Rusland weer aangehaald en is er onlangs
de deal getekend voor een Russische gaspijplijn via Turkije naar Griekenland.
Voorlopig is het blok Rusland-Iran-Turkije de grote winnaar op het gebied van de Europese energievoorziening.
Maar, het andere blok zal dat uiteraard niet zomaar zonder slag of stoot accepteren en dus kunnen we nog het
nodige vuurwerk in die regio verwachten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11223:waar-gaat-het-nu-eigenlijk-om-insyrie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Aanpassen! Het Franse kerststalprobleem
Terwijl hier in Nederland heftig wordt gediscussieerd over het
aanpassen van Zwarte Piet, gebeurt dat momenteel in Frankrijk met de
kerststal in de openbare ruimte. Zo mogen rond de houten of gipsen
uitbeelding van de geboorte van Jezus geen religieuze activiteiten
plaatshebben die 'kunnen worden uitgelegd als poging tot bekeren tot
het christelijke geloof'. Ook mag er naast de kerststal niet gebeden
worden en is het zingen van kerkelijke- en kerstliederen taboe.
Overigens heeft de Franse Vereniging van Burgemeesters vorig jaar
na de terreuraanslagen in Parijs al geadviseerd helemaal geen
kerststallen meer in te richten. In veel openbare kerststallen waren toen
beertjes te zien en ook het kindeke Jezus was een beertje. Drie boze burgemeesters uit de Provence hebben
toen nog in een brief aan de vereniging protest aangetekend "tegen het verbannen van onze tradities en onze
culturele wortels". Christian van der Heijden, de religiejournalist bij de KRO-NCRV, denkt dat het een kwestie
van tijd is eer iemand ook hier in Nederland een punt van de kerststal gaat maken. Van der Heijden herinnert
zich hoe Amsterdam ooit het kruis van de mijter van Sinterklaas verving door drie andreaskruisen uit het wapen
van Amsterdam: "Men deed dat omdat het kruis voor 'andersdenkenden' aanstootgevend was", aldus Van der
Heijden.
Gerard

Kardinaal Sarah: ‘Wie armoede wil uitroeien maakt van Christus een leugenaar’
door crusader op 04/07/2016
LifeSiteNews publiceerde een tweede artikel over het recent
uitgegeven boek van Kardinaal Sarah “God of niets – een gesprek
over het geloof.”
Er werden opnieuw enkele opmerkelijke citaten uit gehaald, deze
keer over de armoede:
P. 140 – Ik herinner me dat ik walgde toen ik hoorde over de
reclameslogan van een Katholieke liefdadigheidsinstelling, die
bijna beledigend was voor de armen: “Laten we vechten voor
nul armoede….” Niet één heilige – en God alleen weet het grote
aantal van heiligen van liefdadigheid die de Kerk heeft voortgebracht
– durfde ooit op die manier te spreken over armoede en arme mensen.
– Jezus zelf had geen zo’n pretentie. De slogan respecteert noch het Evangelie noch Christus. Al sinds
het Oude Testament was God met de armen; en de H. Schrift verkondigt onophoudelijk: “De armen van
Yahweh”. Een arme persoon voelt zich afhankelijk van God; deze band is de fundering van de spiritualiteit.
-Ja, armoede is een christelijke waarde. De arme persoon is iemand die weet dat hij op zichzelf niet kan leven.
Hij heeft God nodig om te bestaan, te groeien en te bloeien. Aan de andere kant verwachten de rijken niets
van niemand. Ze kunnen zichzelf voorzien zonder de hulp in te roepen van hun naasten, of van God. Op deze
manier kan rijkdom leiden tot grote droefheid en werkelijke menselijke eenzaamheid, of juist vreselijke
spirituele armoede. Als iemand om te eten en voor zichzelf te zorgen, zich naar een ander moet wenden,
resulteert dit noodzakelijkerwijs in een grote verruiming van zijn hart. Dit is waarom de armen het dichtst bij
God zijn en in grote solidariteit samen leven met elkaar.
P. 141 – De Kerk moet niet vechten tegen armoede, maar eerder strijden tegen de hulpbehoevendheid,
in het bijzonder materiële en spirituele hulpbehoevendheid. Het is kritisch om zich in te zetten dat alle
mensen het minimum zouden nodig hebben om te leven. “De geest van armoede en liefdadigheid is de glorie
en het getuigenis van de Kerk van Christus.”
-Maar we hebben niet het recht om hulpbehoevendheid en armoede te verwarren, want als we dat doen,
zouden we serieus ingaan tegen het Evangelie. Herinner wat Christus ons zei: “De armen heb je altijd bij je,
maar Mij heb je niet altijd.” (Joh. 12,8). Diegenen die armoede willen uitroeien, maken van de Zoon van
God een leugenaar. Ze zijn verkeerd en ze liegen.
P. 141 – De taal van de VN en z’n agentschappen, die armoede willen bestrijden, die ze verwarren met
hulpbehoevendheid, is niet dat van de Kerk van Christus. De Zoon van God kwam niet om tegen de
armen te spreken in ideologische slogans! De Kerk moet deze slogans verbannen uit onze taal. Want ze
verdorven en vernietigden mensen die trachtten in hun geweten vrij te zijn.
Bron: LifeSiteNews
https://restkerk.net/2016/07/04/kardinaal-sarah-wie-armoede-wil-uitroeien-maak-van-christus-een-leugenaar/
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Papyrus uit 7e eeuw voor Christus noemt Jeruzalem in het Hebreeuws
Profeet Jesaja voorzegde de komst van Satans troon (het islamitische Rotskoepelgebouw) op de Tempelberg
Het ontkennen van de duizenden jaren oude historische band tussen
het Joodse volk en de Tempelberg is net zo krankzinnig als beweren
dat de Nederlanders hun molens, dijken of Deltawerken niet hebben
gebouwd. Afbeelding: schaalmodel van de Joodse Tempel op de
Tempelberg.
Terwijl de VN-organisatie UNESCO gisteren de tweede
antisemitische resolutie in korte tijd aannam, waarmee de
historische Joodse band met de Tempelberg in Jeruzalem wordt
ontkend en dit gebied geheel aan de islam wordt gegeven, hebben
archeologen de vondst van een 11 bij 2,5 centimeter groot stukje
papyrus bekend gemaakt, dat maar liefst 2700 jaar oud is, waarop in het Hebreeuws de naam van Jeruzalem
staat – 1400 jaar vóór er überhaupt sprake was van de meest barbaarse, moorddadige en verwoestende
religieuze ideologie die de Aarde ooit heeft geteisterd.
De tekst op het stukje papyrus, ‘Van de dienstmaagd van de koning, van Na’arat, wijnkruiken, aan Jeruzalem,’
was vermoedelijk onderdeel van een document dat de belastingbetalingen (in goederen) regelde naar
opslagplaatsen in Jeruzalem.
‘Hé UNESCO, er is een zeer oud stuk papyrus uit de tijd van de Eerste Tempel gevonden, met daarop de
oudst bekende verwijzing naar Jeruzalem – in het Hebreeuws,’ twitterde de Israëlische premier Benyamin
Netanyahu. Eerder wees hij al op de Boog van Titus in Rome, die de Romeinen meebrachten nadat ze de
Tweede Tempel hadden geplunderd en verwoest. Daarop is duidelijk de 7-armige Menorah, symbool van het
Joodse volk en tegenwoordig ook de Joodse staat, te zien. (5)
Netanyahu reageerde daarmee nadrukkelijk op de twee resoluties die de UNESCO vorige week en gisteren
aannam, waarmee de Tempelberg in Jeruzalem voortaan uitsluitend als het islamitische heiligdom ‘Haram alSharif’ wordt aangeduid. Iedere historische band die de Joden met de stad en de berg hebben –het is
onomstreden dat er twee Joodse tempels stonden, waarvan de laatste in het jaar 70 werd verwoest- wordt
daarmee ontkend.
Nederland stemde tegen; UNESCO-directeur was het niet met resolutie eens
Nederland was samen met onder andere Duitsland, de VS en Groot Brittannië één van de slechts 6 landen
die tegen stemden. Onder meer Frankrijk, Italië, Spanje en Japan onthielden hun stem, terwijl landen zoals
Rusland, China, Mexico en Brazilië het Arabische/islamitische blok, dat ongeacht het onderwerp altijd
automatisch tegen Israël stemt en de Joden overal de schuld van geeft, weer eens hun zin gaven. (4)
Na de eerste stemming schortte Israël de samenwerking met de UNESCO onmiddellijk op. Afgelopen weekend
schreef de directeur-generaal van de VN-organisatie, Irina Bokova, in een brief aan de Israëlische minister
van Onderwijs Naftali Bennett dat zij persoonlijk gelooft in de 3500 jaar oude band van het Joodse volk met
Jeruzalem en het land Israël. Tevens beloofde ze zich te zullen inzetten tegen het nieuwe antisemitisme, dat
zich in onze tijd vooral vermomd als anti-Israëlisme.
‘Ik beloof u dat ik me volledig zal inzetten tegen iedere vorm van antisemitisme, inclusief het schetsen van een
onvolledig of verdraaid beeld van de geschiedenis en cultuur, zoals degenen die proberen het bestaan van de
staat Israël te ondermijnen,’ aldus Bokova.
Felle kritiek Trump op VN; Obama schrapt ‘Israël’ uit tekst over Jeruzalem
In de VS reageerde de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump het felst op de UNESCO resolutie,
die hij ‘een schande’ noemde. ‘Ik heb het al vaak gezegd: in een regering Trump zal de VS Jeruzalem als de
enige echte hoofdstad van Israël erkennen. De poging van de VN om de staat Israël los te koppelen van
Jeruzalem is een eenzijdige stap waarmee Israëls 3000 jaar oude band met zijn hoofdstad wordt genegeerd,
en opnieuw bewijs van de enorme anti-Israël vooroordelen van de VN.’
Hij wees ook op het recente besluit van de regering Obama om het woord ‘Israël’ uit een verklaring van de
president over de overleden Israëlische oud president Shimon Peres en de stad Jeruzalem te schrappen (6).
‘Dat was een capitulatie aan de vijanden van Israël, en een postume vernedering van Shimon Peres.’ (3)
De namens de Palestijnen opgestelde Arabische resolutie toonde voor de zoveelste keer klip en klaar aan dat
de islam helemaal niet uit is op vrede met niet-moslims, en hen enkel wil veroveren, onderwerpen en/of
vernietigen. Helaas lijkt die boodschap nog steeds niet aangekomen te zijn in het politiek-correcte Westen.
Allahs (Satans) troon op de Tempelberg voorzegd
De Oud Testamentische profeet Jesaja voorzegde reeds de komst van de islamitische ‘heiligdommen’ op de
Tempelberg: (SV/NBG/KJV combinatie):
‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer (/morgenster, de naam van Satan)... hoe zijt gij ter aarde geveld,
overweldiger der volken! En gij zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opstijgen (in Hebreeuws: Ik zal ‘alah’ in de
hemel (zijn), uitgesproken als Allah door de moslims), ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik
zal mij zetten op de berg der samenkomst (de Tempelberg) aan de zijden van het noorden’ (= de flank van de
Tempelberg, het gebruikte Hebreeuwse woord  ה ֵָכרְיbetekent letterlijk ‘flank’).
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Met andere woorden: zo’n 1400 jaar vóórdat het gebeurde profeteerde Jesaja dat Lucifer/Satan zich in de
toekomst ‘Allah’ zou noemen, zich als god zou laten vereren, en ‘zitting’ zou nemen (het Rotskoepelgebouw
en de Al-Aqsa moskee) op de heiligste plek op Aarde: de Tempelberg, waar twee van de Joodse tempels
hebben gestaan.
Jesaja voorzegde eveneens het lot van deze ‘Allah’:
‘Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u,
letten op u: Is dit de man (‘man’, bewust gebruikt als tegenstelling en vernedering van de ‘god’ die Allah
beweert te zijn, maar het niet is – mogelijk wordt (ook) Mohammed bedoeld, de ‘afdruk’ van Allahs/Satans
wezen op aarde), die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn
maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangen niet naar huis liet keren?’
Is dit niet een duidelijke profetie over de komst van islam, de ideologie dien in zijn ruim 1300 jarige bestaan
met afstand het meeste mensen heeft vermoord (schattingen lopen uit van 300 miljoen tot 670 miljoen), hele
landen en beschavingen heeft weggevaagd en (letterlijk) tot woestenij heeft gemaakt, en nu de wereld
terroriseert met ‘gehoorzaam Allah, of sterf’?
Jesaja’s waarschuwing aan Allahs volgelingen: ‘Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed, om de
ongerechtigheid van hun vaderen, opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der
wereld vullen met steden. Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei
van Babel (gelegen in Saudi Arabië, het Ka’aba complex in Mekka heeft zelfs officieel de bijnaam ‘Berg van
Babel’) uit naam en rest, telg en spruit... Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging.’
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7 ; (3) World Israël News ; (4) Ynet News ; (5) Ynet News ; (6) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Papyrus-uit-7e-eeuw-voor-Christus-noemt-Jeruzalem-in-hetHebreeuws

Indoctrinatie van schoolkinderen
Het is inmiddels een bekend feit dat kinderen in de EU-landen dagelijks
op school politiek correct geïndoctrineerd worden. Zo is het in Duitsland
zelfs al verplicht dat basisschoolleerlingen een moskee bezoeken. Wie
weigert krijgt een fikse boete, zoals de ouders van een leerling in het
Noord-Duitse Rendsburg. Zij kregen een boete van 300 euro nadat ze
het moskeebezoek door hun kind geweigerd hadden. De ouders zijn van
mening dat niemand op een openbare school tegen zijn wil gedwongen
kan worden een voor godsdienst bestemd gebouw te betreden. Ook in
Nederland gaan al meer schoolkinderen naar de moskee. En ze leren
daar ook nog eens islamitisch te bidden. Van een leraar heb ik vernomen
dat dit door de overheid is verzocht, maar mogen - in tegenstelling tot
Duitsland - de ouders nog weigeren dat hun kind hieraan meedoet, al vrees ik dat het in onze snel
'veranderende samenleving' niet lang meer zal duren.
Gerard

Anti-kanker eigenschappen gevonden in natuurlijke verbinding in uien
Kumamoto University
Uit onderzoek aan de Universiteit Kumamoto, Japan blijkt dat een natuurlijke stof geïsoleerd uit uien, onionin
A (ONA), een aantal anti-eierstokkanker eigenschappen heeft. Deze ontdekking is het resultaat van het
onderzoek naar de effecten van ONA op een preklinisch model van epitheliale eierstokkanker (EOC) zowel in
vivo als in vitro.
Dit onderzoek komt uit dezelfde groep die vond dat ONA de protumor activering van myeloïde cellen
onderdrukte.
Volgens herziening uit 2014 van geneesmiddelen tegen kanker door de World Health Organization, is EOC
de meest voorkomende vorm van eierstokkanker met een vijfjaarsoverlevingkans van ongeveer 40%. Het
heeft een betrekkelijk laag levenrisico van minder dan 1% die echter kan oplopen tot 40% wanneer er een
familiegeschiedenis is van de ziekte.
Een meerderheid van de patiënten (80%) ervaart een terugval na de eerste behandeling met chemotherapie
en derhalve is een effectievere behandeling nodig.
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/kanker_ui.html
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In Europa is nu een dorp waar enkel Arabieren mogen wonen
Redactie Express Business oktober 27, 2016 - Express.live
Midden-Oosterse investeerders hebben in het dorp Tarcin,
op amper 8 km van de Bosnische hoofdstad Sarajevo, een
exclusief en luxueus domein met 160 woningen neergezet.
De woningen worden enkel in Koeweit te koop aangeboden
voor 150.000 euro en worden gepromoot onder het motto dat
Bosnië een moslimland is, ‘door Allah van een prachtige natuur
voorzien’. (Bosnië is een seculiere staat, waarin de grondwet
het recht op vrijheid van godsdienst garandeert. 40% van de
Bosniërs zijn moslims, de overige zijn overwegend orthodox
christelijk (31%) en katholiek (15%).)
De bouwpromotoren hebben nu aangekondigd de omvang van deze Arabische enclave in Europa te willen
verdubbelen.
Arabisch als voertaal en geen plaats voor Bosniërs
In het dorp geldt het Arabisch als voertaal en lokale bewoners
mogen het domein enkel betreden om er als poetshulp of
huispersoneel aan de slag te gaan.
De woningen worden van de buitenwereld afgeschermd door
hekken, muren en mits zware beveiliging. Ze worden bewoond
door de echtgenotes van rijke zakenlui, die met de lokale
bevolking niets te maken willen hebben.
‘Ze hebben hun eigen tradities inzake kleding, gedrag en
gebed en willen niet door anderen worden nagestaard,’ citeert
de Britse Daily Mail een lokale inwoner.
Volgens de dorpelingen is het onwettelijk voor buitenlandse mogendheden om delen van het land op te kopen
en lokale inwoners de toegang tot de plek te verbieden. In een aantal lokale zaken zijn al flyers te vinden
waarop vrouwen in boerka staan afgebeeld en het opschrift ‘Vertrek’.
Bosnië en de lange weg tot de EU
Bosnië probeert zich al jaren aan te sluiten bij de EU, maar dat is tot dusverre nog niet gelukt. In september
werd toch beslist de onderhandelingen daarover op te starten. De Europese Commissie inventariseert nu
welke hervormingen Bosnië nog moet doorvoeren om lid te worden. Vooral het geruzie tussen de Bosnische,
Servische en Kroatische bevolkingsgroepen in het land staat toetreding in de weg. Het land heeft met 40%
een van de hoogste werkloosheidscijfers van heel Europa.
© Pasos y Pedales - Sarajevo bazar
Mysterieuze Planeet X ‘deed het hele zonnestelsel kantelen’
21 oktober 2016
Planeet X deed mogelijk het hele zonnestelsel kantelen, zo zeggen onderzoekers. In januari presenteerden
sterrenkundigen bewijs voor het bestaan van een nog onbekende
planeet in het zonnestelsel. Onderzoekers suggereren dat deze
wereld 10 keer zo zwaar is als de aarde en op een afstand die 500
keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de zon om onze
ster draait. Uit eerder onderzoek bleek dat Planeet X een sterk
gekantelde baan heeft. Wetenschappers hebben vervolgens
onderzocht of de planeet ook andere gekantelde banen in het zonnestelsel kan verklaren.
Computersimulaties
Volgens hoofdonderzoeker Elizabeth Bailey van het California Institute of Technology in Pasadena kan
Planeet X de andere planeten in het verleden hebben gekanteld.
Eerder bleek al dat de zone waarin de acht planeten om de zon draaien, zes graden gekanteld is ten opzichte
van de zon. Bailey en haar collega’s voerden computersimulaties uit waaruit blijkt dat de kanteling van de acht
officiële planeten kan worden verklaard door de zwaartekracht van Planeet X. https://youtu.be/ov4EKOSea48
Andere mogelijkheden
Er zijn ook andere mogelijkheden. Een alternatieve verklaring is dat elektrisch geladen deeltjes onder invloed
van het magnetisch veld van de zon het zonnestelsel hebben gekanteld.
Als Planeet X wordt gevonden, kunnen de onderzoekers kijken of de planeet echt verantwoordelijk is voor de
kanteling. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Californië.
Bekijk hieronder een filmpje over het onderzoek: https://youtu.be/h72tABvkLAo
[Space]
http://www.ninefornews.nl/mysterieuze-planeet-x-deed-zonnestelsel-kantelen/
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CETA? Hier wringt de schoen..!!
27 oktober 2016Door GuidoJ.
CETA? Hier wringt de schoen..!!
2016 © Lisa Diependaele/prof. Ferdi De Ville & prof.
Sigrid Sterckx (Universiteit van Gent).
2016 © deze versie: WantToKnow.nl/be
x
Het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada, brengt een zeer
belangrijke discussie aan het licht. Eén van de redenen waarom
Wallonië en de Brusselse regering België vooralsnog geen toestemming
geven om CETA te ondertekenen, is het investeringshoofdstuk van het
verdrag. Het zal velen verbazen, maar België heeft maar liefst al 98
bilaterale investeringsverdragen ondertekend. De recentste daarvan zijn uit 2009 en 2010; afgesloten met
landen zoals Montenegro, Togo en Tadzjikistan. Ook de EU onderhandelde reeds over meerdere akkoorden,
die allemaal een investeringshoofdstuk omvatten. En precies dáár zit ‘m de kneep..!
Concreet valt een investeringsverdrag uiteen in twee delen:
1. de standaarden van bescherming; wat inhoudt dat landen verplicht worden om buitenlandse
investeerders niet te discrimineren, ‘eerlijk en billijk’ te behandelen, en in geval van onteigening te
compenseren.
2. de procedures voor arbitrage. Deze laten toe dat buitenlandse investeerders zich rechtstreeks op deze
standaarden kunnen beroepen. Los van de nationale rechtssystemen, kan via investeringsarbitrage
een compensatie worden geëist van de staat, wanneer buitenlandse investeerders menen
gediscrimineerd of onfair behandeld te zijn… (En ja, daar kunnen deze investeerders ook een ‘sport’
van maken, in de zin van ‘kijken hoe ver we komen’..)
Deur wagenwijd open voor misbruik
Dit klinkt wellicht niet zo erg. In heel veel gevallen vinden we het immers helemaal
niet zo’n slechte zaak als landen gehouden worden aan hun internationale
verdragsverplichtingen. Als politieke meningen bijvoorbeeld het gezag van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens ter discussie stellen, worden deze
uitingen vaak – en meestal terecht – op verontwaardiging onthaald.
Dus wat is er dan mis met het afdwingbaar maken van verplichtingen van
staten/landen ten aanzien van particuliere buitenlandse investeerders..? Zoals in
het verleden duidelijk is gebleken, staat bij investeringsarbitrage de deur
wagenwijd open voor misbruik. De standaarden van bescherming zijn zo breed, dat alle soorten maatregelen
die ook maar enige invloed hebben op buitenlandse investeringen – de facto alle beleidsdomeinen – in
aanmerking komen voor een goede ruzie en dus… Rechtszaken..
 Stel je voor, een land heft nieuwe belastingen? De mogelijke reactie van de onderneming:
‘Onteigening van verwachte winst!’ (Praktijksituatie in het geval ‘Corn Products v. Mexico'(2004))
 Stel je voor: Een land trekt de mijnconcessies van een bedrijf in, wegens wetsovertredingen? Oneerlijk
vind de multi-national en start een zaak tegen de overheid! (Praktijksituatie in het geval ‘Quiborax v.
Bolivia’ (2006))
Via dit ‘investeringsarbitrage-systeem’ worden al decennialang kleine en grote regeringen onder druk gezet,
om toch maar geen maatregelen te nemen die de winsten van buitenlandse investeerders zouden kunnen
bedreigen. En let wel, we hebben het hier niet niet over kleine bedrijven, maar over uiterst geraffineerde multinationale ondernemingen, die in staat zijn langdurig de beste juristen ter wereld, voor zich te laten knokken.
Met als beloning de honderden miljoenen ‘schadevergoedingen’..! Uit te betalen door een land, lees DE
BURGERS van dat specifieke land.
Geen onpartijdige rechtbanken..!
De voornaamste reden waarom investeringsarbitrage vaak tot excessieve resultaten ten voordele van
buitenlandse investeerders heeft kunnen leiden, is het feit dat verschillende procedurele aspecten
buitenlandse investeerders enorm bevoordelen, en andere betrokken partijen benadelen en zelfs uitsluiten.
Eerst en vooral is het zo dat – per definitie – enkel buitenlandse investeerders een klacht kunnen neerleggen.
Daarnaast worden deze procedures vaak achter gesloten deuren gehouden, en worden andere betrokken
partijen niet eens toegestaan om hun belangen te verdedigen..!
Daar komt nog bij dat de juridische principes die worden toegepast tijdens investerings-arbitragezaken enkel
de belangen van de buitenlandse investeerders beschermen, niet die van eventuele andere betrokken partijen.
Bovendien worden de beslissingen over de interpretatie en toepassing van die beschermingsstandaarden
genomen door arbiters (aangesteld door de partijen zelf) wiens onafhankelijkheid in vraag kan worden gesteld.
Deze -uiterst dubieuze- EU-commisaris, Karel van der Gucht, is al meer dan 10 jaar de Europese drijvende
kracht achter het doorvoeren van TTIP en CETA. (Klik voor artikel). In de meeste zaken zijn de aangestelde
arbiters immers advocaten die ook vaak investeerders vertegenwoordigen, en dus een bijzondere affiniteit
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hebben met hun belangen. Verder zijn er ook geen mogelijkheden tot beroep tegen de uitspraken van een
arbitragetribunaal, en lopen de bedragen van opgelegde compensaties vaak zeer hoog op. Omwille van de
controverses die verschillende investeringsarbitragezaken reeds met zich meebrachten, komt het
investeringshoofdstuk in CETA voor een deel wél aan deze problemen tegemoet, in de zin dat de standaarden
van bescherming voorzichtiger geformuleerd zijn, en dat het recht van de staat om regulerend op te treden,
bv. inzake milieu, expliciet wordt vermeld.
Wat echter onvoldoende is veranderd zijn de procedures.
De onderhandelaars van CETA hebben de investeringsarbitrage dan wel herdoopt tot ‘Investment Court
System’, vele elementen van het oude systeem blijven behouden.
Voor de selectie en aanstelling van de arbiters worden wel een aantal voorwaarden opgelegd, maar een
belangrijk deel van hun verloning blijft afhangen van het aantal zaken dat ze behandelen. Met andere woorden:
hoe aantrekkelijker het systeem voor investeerders, hoe meer inkomsten voor de arbiters. Er zijn ook helemaal
geen garanties inzake transparantie. CETA laat verschillende uitzonderingen toe, zodat grote delen van de
procedures en bewijsvoering confidentieel kunnen blijven.
Ook de mogelijkheden van derden om te participeren aan deze procedures blijven zeer beperkt. Zogenaamde
‘amicus briefs’ of andere tussenkomsten van derde partijen kunnen worden aanvaard, maar van harde
verplichtingen is geen sprake. De organisatie van een beroepsprocedure wordt in de tekst van CETA slechts
vermeld, de concrete invulling hiervan is niet opgenomen in het verdrag. Latere onderhandelingen zullen dit
blijkbaar moeten waarmaken, met voor nu dus geen garanties daarop!
Arbitragetribunalen nemen cruciale beslissingen.
Deze tribunalen geven een invulling en toepassing, aan zeer breed
geformuleerde beschermingsstandaarden, en hun interpretaties
hebben vaak een belangrijke invloed op de regelgeving van staten
inzake milieu, sociale zaken, volksgezondheid, en zoveel meer. Als
onvermijdelijk gevolg wordt hierbij ook direct en indirect beslist over de
belangen van derden. Bovendien is al meermaals aangetoond dat
investeringsarbitrage wordt aangewend om staten onder druk te
zetten om zich van ‘storende’ regelgeving te onthouden, en kan dit
staten ook effectief ontraden om bepaalde maatregelen in het publiek
belang te nemen. Het is kortom allemaal de-kat-op-het-spek-binden en
hopen dat het ‘allemaal goed gaat’..
Bepaalde herformuleringen van de beschermingsstandaarden zullen
er misschien wel voor zorgen dat de allergrootste excessen in de
toekomst worden vermeden, maar dit maakt van investeringsarbitrage
nog geen rechtvaardige procedure. Het ‘hervormde systeem’ biedt
onvoldoende garanties dat de belangen van alle belanghebbende
partijen adequaat zullen worden vertegenwoordigd en juridisch
gevaloriseerd. Het is en blijft ook het voorrecht van buitenlandse
investeerders om procedures aan te vatten. Dit leidt tot het absurde
resultaat dat een verdrag dat er zogezegd op gericht is discriminatie van buitenlandse investeerders op te
heffen, nieuwe vormen van discriminatie in het leven roept.
Grote behoefte aan faire procedures
Door voorstanders van CETA wordt voornamelijk gewezen op de beloofde positieve gevolgen van CETA,
zoals economische groei en natuurlijk jobs, en worden de risico’s verbonden aan investeringsarbitrage
geminimaliseerd of ontkend. Dit biedt echter geen waarborgen op vlak van de uitkomsten, noch qua voordelen,
noch qua risico’s. Waar de toekomst onzeker is, kunnen alleen adequate procedures garanties bieden.
Voorstanders van CETA hebben dus ongelijk wanneer ze zeggen dat de huidige aanpassingen volstaan.
Het is niet omdat dit de verdragstekst is die vandaag nu eenmaal voorligt, dat we dan maar moeten verder
doen met het creëren van procedures die niet aan essentiële vereisten inzake transparantie en participatie
voldoen. Wat we nodig hebben zijn faire procedures, die garanderen dat de belangen van alle betrokken
partijen worden gehoord.
De manier waarop, en in welke context, internationale verdragsverplichtingen worden geïnterpreteerd en
toegepast, raken aan het hart van onze democratie en rechtstaat. Bezwaren tegen dit systeem wegzetten als
linkse profileringsdrang, of suggesties om de democratie dan nog maar een beetje verder opzij te schuiven,
zijn dan ook onbegrijpelijk. Wie akkoord gaat met het verder uitbouwen van een systeem dat niet aan
essentiële voorwaarden inzake openheid en participatie voldoet, lijdt pas echt gezichtsverlies.
Lisa Diependaele (Doctoraatsstudent Politieke Filosofie (UGent))
Ferdi De Ville (professor Europese Studies (UGent))
Sigrid Sterckx (professor Ethiek en Sociale en Politieke Filosofie (UGent))
http://www.wanttoknow.nl/economie/ceta-hier-wringt-de-schoen/
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Canada vecht tegen CETA, het broertje van TTIP
28 oktober, 2016 | Auteur: mr.drs.Bou
Op Bovendien.com verscheen onlangs een belangrijk
bericht van Nexus: Boem! Oud minister van defensie
Canada legt tijdbom onder corrupt bankensysteem!
Het is niet mijn gewoonte om artikelen van andere sites
over te nemen, hoewel de informatie vaak welkom is, maar
in dit geval wil ik toch een uitzondering maken. Hier volgt
de volledige tekst van het artikel en hoort! Zegt het voort!
Boem! Oud minister van defensie Canada legt tijdbom
onder corrupt bankensysteem!
Oud minister van defensie van Canada, Paul Hellyer, heeft
samen met enkele anderen een rechtszaak aangespannen tegen de staat Canada over het CETA verdrag.
CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement, een handelsverdrag waarbij volgens de
aanklagers constitutionele en internationale rechten van mensen met voeten getreden worden. Paul Hellyer
noemt het verdrag dan ook Comprehensive Trade and Takeover Agreement. Met dit verdrag, dat uit de hoge
hoed komt van de internationale bankiers, zullen 62 families het zeggenschap verkrijgen over bijna de hele
wereld. Grondwetten van aangesloten landen zullen niet meer gelden, enkel de wil van de 62 families (de elite)
zal gelden.
De aanklacht is op 21 oktober van dit jaar officieel ingediend en bestaat feitelijk uit 4 separate aanklachten te
weten;
(1)the federal government does not have the constitutional authority to sign, execute and implement treaties
without the express prior authority of Parliament through an Act of Parliament
de federale overheid heeft geen grondwettelijk recht om CETA te tekenen en/of uit te voeren zonder
dit verdrag eerst via de officiële weg door het Parlement te voeren.
(2)the vast majority of the CETA articles and their impact encroach on exclusive Provincial spheres of
jurisdiction protected by the division of powers under the Constitution Act, 1867
het merendeel van de CETA bepalingen en de impact daarvan ondermijnen exclusieve juridische
rechten die beschermd worden door de Canadese Constitutionele wet, 1867
(3)the CETA guts and extinguishes the constitutionally protected Judiciary in Canada by creating foreign
tribunals to determine property and legal issues in Canada without any judicial oversight or jurisdiction of the
Canadian Courts over the disputes; and
CETA verwijdert het constitutionele rechtssysteem door het instellen van buitenlandse tribunalen die
recht moeten gaan spreken over eigendom en andere legale kwesties zonder dat dit overzien kan
worden door het Canadese juridische systeem, en
(4)various articles of the CETA violate constitutional enshrined rights in the Charter of Rights and Freedoms,
and over-rides Charter guarantees that ground Canada’s ability to mount public programs on Health,
Education, Social Services, and public utilities including the elimination of subsidies, monopolies, and state
enterprises for public welfare. In short, the treaty places the rights of private foreign investors over those of the
Canadian Constitution and Canadian citizens.
verschillende bepalingen van CETA overtreden constitutioneel ingebouwde rechten, vastgelegd in het
document Charter of Rights and Freedoms en overstijgen gegarandeerde rechten dat Canada de
mogelijkheid biedt publieke programma’s op te zetten op het gebied van gezondheid, educatie, sociale
diensten en publieke middelen inclusief de opzegging van subsidies, monopolies en staatsbedrijven
voor het publieke belang. Kortom, het verdrag zet de belangen van private buitenlandse
ondernemingen boven die van de Canadese constitutie en haar inwoners.
Maar dit is nog niet alles! Paul Hellyer, die zo meteen te zien en te horen is in zijn oproep aan de Canadese
bevolking en de rest van de wereld, heeft zijn zinnen gezet op het oprollen van het grootste misdaadsyndicaat
dat de wereld ooit gekend heeft, de internationale bankiers, internationaal verweven in de belangrijkste
industrieën waarbij de uitbaters van de opbrengsten komen uit slechts 62 families.
Paul Hellyer herinnert zich nog het Canada dat los stond van de bankiers, nog geeneens zo lang geleden. Tot
1974 drukte de Canadese overheid haar geld zelf, bestond er niet zoiets als inflatie, armoede en staatsschuld.
Canada was één van de grootste financiers achter de geallieerden waarmee Europa bevrijd werd van de
Duitsers destijds. Het leven was er goed, goedkoop en iedereen had genoeg geld om de dingen te doen die
ze graag wilden doen. Van de ene op de andere dag werd in 1974 de geldcreatie afgegeven aan de centrale
banken en was geld niet meer gratis. Binnen enkele jaren had Canada een enorme staatsschuld die net als
bij ons verhaald wordt op de burgerbevolking via talloze belastingen. Paul Hellyer heeft bewijs dat dit op
onconstitutionele wijze gebeurd is en wil dat besluit terug draaien om Canada het recht weer terug te geven
zelf haar geld te drukken en uit te geven. Daarmee komt voor elke Canadese burger een groot geldbedrag vrij
waarmee scholing, gezondheid, huisvesting, etc. betaald kan worden zonder dat dit schulden veroorzaakt.
Paul Hellyer doet hetzelfde als Stichting Ons Geld beoogt maar dan in een turboversie! Hij laat er geen gras
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over groeien, voert geen educatieve toneelstukjes op voor de mensen die deze misdaad sinds jaar en dag in
stand houden, Paul Hellyer gaat meteen voor de kop van Jut.
Dan nu de video van Paul Hellyer waar hij persoonlijk uitlegt wat er precies aan de hand is en hoe ze dit willen
gaan aanpakken.
URGENT MESSAGE – STOP CETA – ADOPT THE SOCIAL CONTRACT duurt 12 minuten.
Beste lezers. Dit kan de grote doorbraak zijn. Deze informatie moet heel breed gedeeld worden want
voor alle landen die onder de knoet zitten van de bankiers geldt hetzelfde. Wij kunnen ons allemaal
bevrijden van dit oneerlijke systeem waar slechts een handjevol mensen van profiteren. De macht over
de creatie van geld is een soevereine aangelegenheid, daar heeft niemand verder iets mee te maken.
Willen wij een betere en eerlijkere wereld, dan is dit de kans waarop iedereen heeft gewacht!
Geprivatiseerd geld is de aanleiding voor alle oorlogen, geprivatiseerd geld is de oorzaak van armoede,
onderdrukking, uitbuiting, verwaarlozing van onze ouderen en minder bedeelden. Geprivatiseerd geld
is de wortel van al het kwaad op deze prachtige planeet. Nu is de kans onder het juk vandaan te komen,
op te staan voor de toekomst van ons zelf en onze kinderen. Nu is de kans om de wereld te ontdoen
van die mensen die er al meer dan 100 jaar een enorm zootje van maken met maar één doel, de
geldcreatie in hun handen te houden en daarmee de macht over bijna alles wat deze planeet rijk is.
De Aarde is niet van een handjevol bankiers en politici, de Aarde is van iedereen!
Bron: http://www.globalresearch.ca/breaking-constitutional-challenge-against-ceta-trade-agreement-filed-incanadas-federal-court/5552702
1974 The Year Canadians gave away their future to the BILDERBERG GROUP duurt 29 minuten.
Canada must control its own money: Rocco Galati duurt 6 minuten.
Canadian Banking System Exposed – Bill Abram duurt ruim 25 minuten,
————————————————————Tot zover Nexus op Bovendien. Ik had het artikel nog niet gelezen en bekeken, of het volgende nieuws raakte
bekend:
Belgen akkoord met aangepast handelsverdrag CETA
Belgen toch akkoord met CETA
Walen over de streep, akkoord over CETA-verdrag
Kortom: iedere politicus blij, maar wat betekent dit voor u en voor mij? Wij willen ons eigen geld terug! Daar
gaat het om…
http://www.boublog.nl/2016/10/28/canada-vecht-tegen-ceta-het-broertje-van-ttip/

President Obama heeft zojuist het internet weggegeven aan een privébedrijf (video)
2 oktober 2016
Begin deze maand heeft de Amerikaanse regering het beheer van
het ‘adresboek’ van het internet overgedragen aan een
internationale organisatie. Dit kan in de toekomst enorme problemen
opleveren.
“President Obama geeft het internet weg,” zei voormalig
Republikeins kandidaat Ted Cruz in de Senaat. Donald Trump
voegde toe dat de VS de controle over internet zou moeten houden.
“Internetvrijheid loopt nu een risico door de intentie van de president om de controle te overhandigen aan
internationale belangen,” aldus de beleidsdirecteur van Trump eerder.
Te veel macht
Op 1 oktober verliep het contract van het Amerikaanse ministerie van Handel met een internationale
organisatie die een aantal belangrijke technische aspecten van het internet beheert.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is sinds 1998 verantwoordelijk voor het
domeinsysteem van het internet. Als je bijvoorbeeld Ninefornews.nl intikt, ga je naar de website van
NineForNews. De browser vertaalt de naam in een rij getallen, die uniek is voor iedere site. ICANN zorgt ervoor
dat dat goed gaat.
De VS laat het toezicht op internet nu over aan een orgaan waarin onder meer techreuzen en belangengroepen
zijn vertegenwoordigd. Critici stellen dat de organisatie niet transparant is en te veel macht naar zich toetrekt.
Beschermd
Hoe dan ook is het domeinsysteem van het internet nu geprivatiseerd. Het internet heeft een geheel nieuwe
wereld gevormd die de mensheid op veel verschillende manieren heeft gerevolutionaliseerd.
Dat kon alleen omdat het internet vrij is. Tot 1 oktober had de VS nog de controle over ICANN en werd het
internet beschermd door de grondwet. Nu is dat niet langer het geval. https://youtu.be/rCI_tVUdO1M
[Truth In Media]
http://www.ninefornews.nl/president-obama-zojuist-internet-weggegeven-privebedrijf/
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Het Derde Geheim van Fatima – de feiten op een rijtje
Door Crusader Op 27/10/2016
N.a.v. de aanloop naar de 100ste verjaardag van de verschijningen van
de H. Maagd in Fatima, willen we eens dieper ingaan op het zo
belangrijke Derde Geheim van Fatima.
Het geheim toevertrouwd aan Lucia dos Santos
Op 17 oktober 1917 verscheen de H. Maagd voor de laatste maal aan de
drie herderskindertjes. Op die dag deed zich het zonnewonder voor, en
daarna openbaarde de H. Maagd aan de oudste van de drie, Lucia Dos
Santos, het Derde Geheim. Zij moest het voor zich houden tot de door de
H. Maagd vastgestelde datum. Dan zou ze het openbaar moeten maken.
Door O.L.Vrouw gevraagde jaar van openbaring: 1960
Lucia had het Derde Geheim zorgvuldig toevertrouwd aan het Vaticaan, met de overtuiging dat zij als
Godgewijde personen, er wel voor zouden zorgen dat de verlangens van de H. Maagd zouden worden
ingewilligd. De H. Maagd had erop aangedrongen dat omstreeks 1960 het geheim openbaar moest worden
gemaakt.
Op 15 oktober 1963 verscheen in de krant Neues Europa te Stuttgart een document onder
de titel “De toekomst van de mensheid”, en het was ondertekend door Luis Enrich. Daarna
werd deze tekst overgenomen in de krant Mensage de Fàtima te Fuando; Agora te Lissabon;
El Pueblo te Madrid; La Voz de España te San Sebastian; Het Volk; enz… Men verklaarde
dat dit document de inhoud van het derde geheim van Fatima was, dat door Paus Paulus
VI aan Presidenten Kennedy, Macmillan en Kroutsjov werd gestuurd vóór de bijeenkomsten
die leidden tot het akkoord betreffende de controle op atoomexperimenten, en dat werd
gesloten op 6 augustus 1963 te Moskou. Het succes van dit akkoord, dat door ruim 90
landen werd ondertekend, zou zijn te danken aan deze tekst. En het verrassende is dat het
Vaticaan er nooit de echtheid van heeft ontkend. (1)
De tekst luidt als volgt:
Na de gebeurtenis van het zonnewonder, heeft de Moeder van God een speciale boodschap verteld waarin
ze tegen Lucia zei:
“Vrees niet, lief kind, Ik ben de Moeder van God, die met je spreekt en bidt om in mijn Naam de volgende
boodschap te brengen aan de hele wereld. Je zult, door dit te doen, sterke vijandelijkheden ondervinden.
Luister en onthoudt goed wat ik je zeg: De mensen moeten beter worden. Ze moeten smeken om de vergeving
van zonden die ze hebben begaan en van de zonden die ze blijven doen. Ze moeten het rozenhoedje bidden…
er is geen enkel persoonlijk probleem, familiaal, nationaal of internationaal probleem die ik niet kan oplossen
als ze het me vragen door het Rozenhoedje. Je vraagt mij een miraculeus teken zodat iedereen uiteindelijk
mijn boodschappen begrijpt, door jou, gegeven aan de mensheid. Dit mirakel heb je zonet gezien. Het was
het groot zonnewonder! Iedereen heeft het gezien, gelovigen en ongelovigen, boeren en stadsmensen,
geleerden en journalisten, leken en priesters. En nu, verkondig in mijn Naam: Op heel de mensheid zal er een
grote kastijding komen, nog niet vandaag, ook niet morgen, maar in het tweede deel van de 20ste eeuw.
Hetgeen ik laten weten heb in Salette aan de kinderen Mélanie en Maximim zal ik vandaag voor jou herhalen.
De mensheid pleegt heiligschennis en vertrapt het geschenk dat zij ontvangen hebben.
Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken
beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Hij zal erin slagen om verwarring te
zaaien in de geesten van de grote geleerden die wapens zullen uitvinden waarmee ze het grootste deel van
de mensheid binnen enkele minuten kunnen vernietigen. Hij onderwerpt de machtigen onder de mensen onder
zijn invloed en bestuurt ze om deze wapens te maken in grote hoeveelheid. Als de mensheid zich hier niet
tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd
van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal
doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen. Het is dan dat
God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed. En de groten en
de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken.
Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen,
bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er
grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. Het is hetgeen rot is wat valt, en wat valt moet niet
onderhouden worden. De kerk zal verduisteren en de wereld zal in de wanorde storten.
De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep
worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is.
Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun
schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen
mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment
zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over
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heel de aarde en verlatenheid in alle landen. Ziehier, de tijden
naderen steeds meer, de afgrond verdiept zich steeds meer, en er
is geen weg meer terug. De goeden sterven met de slechten, de
groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen,
de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood
verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van
Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde. Het zal een tijd
worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch
bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader
om te straffen en wraak te nemen.
Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal
opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was. Ik roep al de ware volgelingen
van mijn Zoon Jezus Christus, alle ware christenen en de apostelen van de Eindtijd! De Tijd der Tijden komt
en het Einde der Einde als de mensheid zich niet bekeert en als deze verandering niet van boven komt, van
de wereldleiders en de Kerkleiders. Maar wee als deze verandering niet komt en alles blijft zoals het is, ja, als
alles zelfs erger wordt. Ga mijn kind en verkondig het! Ik houd me hiervoor altijd aan je zijde, je helpend.”
Dit is echter in geen geval de volledige versie van het Derde Geheim van Fatima. De
complete tekst werd door het Vaticaan angstvallig verborgen gehouden voor het publiek.
Openbaringen op andere verschijningsplaatsen op latere tijdstippen
Toen de effectieve en officiële vrijgave van het geheim uitbleef, gaf God toestemming aan
de H. Maagd om elders in de wereld te verschijnen en daar een gelijkaardige boodschap
mee te delen. Dat gebeurde o.a. in in 1973 in Akita, Japan, aan zuster Agnes Sasagawa.
Op 13 oktober 1973 ontving zij de derde en laatste boodschap, die als volgt luidde:
“Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste.
Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben
en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen.
Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien. Vuur zal van de hemel
vallen en een groot deel van de mensheid vernietigen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard
blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen
benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon
heeft nagelaten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.
De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal
zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De
priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en
altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De
boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten.
Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden.Het vooruitzicht van het verlies van talrijke
zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar
weldra geen vergeving meer voor zijn.” En in mei 1994, 77 jaar nadat O.L.Vrouw voor het eerst verscheen in
Fatima, was de Franse priester Raymon Arnette aan het luisteren naar een CD met de titel Mysterium Fidei,
met Franse tekst gezongen door een Frans koor. Toen hij aan het luisteren was verdween de muziek ineens
op de achtergrond en hoorde hij een duidelijke stem vertellen: “L’ Eglise saignera de toutes ses plaies,” de
Kerk zal bloeden vanuit al haar wonden. Vervolgens hoorde hij dit:
“Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen.
Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar
hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden
zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der
gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette.
De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten
voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten
worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig
diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart
triomferen.”
Hierna hoorde Vader Arnette nog één zin: “Dit is het Derde Geheim van Fatima“.
Ongetwijfeld verscheen de H. Maagd op nog andere plaatsen, en gaf ze daar ook het Derde Geheim te kennen.
Opnieuw gedeeltelijke vrijgave van het geheim in 2000
Nadat Paus Johannes Paulus II in 1981 door een schietpartij geveld werd, begon hij het Derde Geheim te
bestuderen. Hij en de kardinalen, waaronder Kardinaal Bertone en Kardinaal Ratzinger, besloten om een deel
van het Derde Geheim vrij te geven, met een eigen aan toe gevoegde verklaring, waar ze de beschreven
‘Heilige Vader’ als de toenmalige paus beschouwden die werd neergeschoten op het St-Pietersplein. De door
het Vaticaan vrijgegeven tekst luidt als volgt: (VOLLEDIGE VERTALING VAN DE ORIGINELE TEKST)
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Vaticaanstad, 26 juni 2000 – hieronder kunt u de volledige vertaling vinden van de originele Portugese tekst
van het Derde deel van het Geheim van Fatima, dat geopenbaard werd aan de drie herderskinderen te Cova
da Iria in Fatmia, op 13 juli 1917 en op papier gezet werd door Zr. Lucia op 3 januari 1944.
“Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij beveelt dit te doen door Zijn Excellentie de Bisschop
van Leiria en door Uw en mijn Meest Heilige Moeder.
“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een
Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de
wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze
Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de
Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer
mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een Bisschop gekleed in het Wit, en we
hadden de indruk dat het de H. Vader is. Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een
steile berg op, een aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog
aan. Voordat hij er aankwam passeerde de H. Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend
met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg
ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis
gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene
na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende
standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker
in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar
God zochten.”
Echter, ook dit is duidelijk niet het volledige geheim. Kardinaal Ratzinger gaf dit zelfs kort nadien openlijk toe
aan Vader Ingo Dollinger, een bevriende Duitse priester. Ingo Dollinger vertelde op 15 mei 2016:
“Niet lang nadat het Derde Geheim van Fatima in juni 2000 werd gepubliceerd door de Congregatie van de
Geloofsleer, vertelde Kardinaal Joseph Ratzinger aan mij tijdens een persoonlijke conversatie dat er nog
steeds een deel van het Derde Geheim is dat ze nog niet gepubliceerd hebben! “Er is meer dan wat we
gepubliceerd hebben,” zei Ratzinger. Hij vertelde mij ook dat het gepubliceerde deel van het geheim authentiek
is en dat het ongepubliceerde deel van het geheim sprak van een “slecht Concilie en een slechte Mis”,
wat zich toen (toen het geheim in 1917 werd geopenbaard, nvdr) in de nabije toekomst zou gaan
verwezenlijken.”
Dit komt exact overeen met wat de Franse priester Arnette vernam van de Stem. Het is dus duidelijk dat het
Vaticaan nooit het volledige geheim heeft willen vrijgeven omdat ze in hun eigen voet zouden schieten, doordat
het geheim spreekt van een slecht Concilie. De enige oplossing was het geheim te verdoezelen, om zo het
veelbesproken en bejubelde 2de Vaticaans Concilie niet in diskrediet te brengen…
Nu, met Bergoglio aan de macht, zullen ze het geheim zeker niet meer vrijgeven, want volgens Vader Paul
Kramer staat er in het Derde Geheim ook iets over een ‘paus’ die onder de macht van de duivel zou zijn:
“Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de
Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel
zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de
moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde
hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage
zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het
inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.
Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa
in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden
dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks
het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote
apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen
blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de
dieperik.”
M.a.w. Bergogio ís de vervulling van het Derde Geheim van Fatima; de climax (of beter: dieptepunt) 50 jaar
na Vaticanum II, dat volgens de H. Maagd “een boosaardig Concilie” was, en 100 jaar na de openbaring van
het geheim.
Er werden vele tippen van de sluier opgelicht. Maar de precieze en volledige inhoud van het Derde Geheim,
zoals het door Lucia destijds tot in detail was opgeschreven, zullen we helaas wellicht nooit te weten komen.
Dat ligt nog steeds verborgen ergens in een geheime kluis in het Vaticaan…
(1) Verscheen de H. Maagd te Garabandal – Het vraagstuk van Garabandal; F. Sanchez-Ventura Y Pascual;
vertaald uit het Spaans door A.B.; Drukkerijen C. Govaerts N.V.; 1966
https://restkerk.net/2016/10/27/editoriaal-het-derde-geheim-van-fatima-de-feiten-op-een-rijtje/
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Wat heeft RTL met Bertelsmann en Soros?
do 27.10.16 22:16 by Rutger van den Noort
Afgelopen maandag verbaasde RTL heel Nederland door te
stoppenmet het uitzenden van Zwarte Piet. Dit besluit is
opmerkelijk, omdat vorig jaar nog juist bewust werd gekozen
voor het behoud van Zwarte Piet. Als zulke grote
beleidswijzigingen
opeens
plaatsvinden
bij
een
‘onafhankelijk’ mediaconcern, gaan bij mij alle alarmbellen af.
Heeft RTL soms een geheime agenda? RTL Late Night
Ik voelde de laatste tijd argwaan bij de pogingen tot sturing van de publieke opinie door RTL. Deze politieke
inkleuring werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens het optreden van Mark Rutte bij RTL Late Night op de dag van
de bekendmaking van het VVD-verkiezingsprogramma. De hele uitzending was geregisseerd tot en met de
muziekkeuzes: de uitzending leek te zijn gekocht. Bovendien, waarom zou een premier van een land niet bij
zijn eigen nationale publieke omroep tekst en uitleg komen geven op zo’n memorabele dag?
De organisatie RTL
Om de belangen van een organisatie te achterhalen, is het altijd goed om de geldstroom te volgen. RTL
Nederland is onderdeel van RTL Group, het grootste mediaconcern van Europa en gevestigd in Luxemburg.
RTL Group op zijn beurt is weer een belangrijke cash cowals onderdeel van Bertelsmann AG, een groot Duits
mediaconglomeraat, ook bijvoorbeeld bekend van Bertelsmann On Line (oftewel: Bol.com). Deze multinational
beweegt zich op het grensvlak van politiek en media, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de elite. Zo werd
in 2007 nog een enorm mediacontract in Luxemburg getekend door de toenmalige Luxemburgse premier
Juncker (ja, die…), de RTL Group en Bertelsmann, waarbij afspraken warden gemaakt tot 2020.
Soros
Een naam die ook steeds opduikt rondom het Bertelsmann-concern is die van de miljardair, investeerder,
filantroop en politiek activist George Soros. Zo deed Soros in 2003 een bod van 1 miljard euro op een
onderdeel van Bertelsmann. Meer recent hield George Soros in 2014 een lezing in Brussel, waar de Europese
integratie opnieuw werd bejubeld: “De wereld heeft Europa en zijn waarden nodig”. Judith Hartmann, de
toenmalig CFO van Bertelsmann, voegde hieraan toe: “Bertelsmann haalt 80% van zijn omzet uit Europa. Het
is cruciaal dat we kunnen vertrouwen op een sterk Europa.” Lees: een sterke, steeds verder geïntegreerde
EU. Ondanks het diep gecultiveerde imago van een objectief en onafhankelijk RTL Nieuws, zijn er in het
concern grote belangen bij pro-EU berichtgeving.
Bilderberg
Het zal niemand verbazen dat bestuursleden van Bertelsmann steevast aanwezig zijn op de
Bilderbergconferenties. Zo bezocht de vice-voorzitter van de RTL Group, oud CEO Barclays Bank en lid
adviesraad Goldman Sachs Martin Taylor vele Bilderbergbijeenkomsten. Het Bertelsmannconcern, dat hard
is gegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog als voornaamste leverancier van oorlogsjournalisten in dienst van
de nazi’s, kent een getrapte structuur. Zo houdt een stichting (Bertelmann Stiftung) 77% van de aandelen van
Bertelsmann AG, het moederbedrijf. Deze stichting van de steenrijke familie Mohn kent een Nederlandse
directeur, de oud-minister van Sociale Zaken en CDA-er Aart-Jan de Geus. Hij is verantwoordelijk voor de
kantoren van deze stichting in Europa en Washington. Voor dit laatste kantoor hield Jeroen Dijsselbloem in
2015 nog een lezing over migratie, een opmerkelijk onderwerp voor de Eurogroep-voorzitter en onze minister
van Financiën.
Verene Shepherd
Terug naar ons land. RTL was op 3 oktober j.l. als neutrale organisatie aanwezig bij een ronde tafelgesprek
met Lodewijk Asscher over Zwarte Piet. Daar zijn alle voor- en nadelen en racistische aantijgingen besproken,
waaronder het VN-rapport en de reactie van de Groningse hoogleraar en
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Maar de beslissing tot het laten verdwijnen van Zwarte Piet was
uiteindelijk al in de zomer van 2015 genomen door de Nederlandse overheid. Toen werd aan de VN toegezegd
om Zwarte Piet tot een wereldwijd aanvaardbaar figuur om te vormen. De ronde tafel is vooral bedoeld als
poging om mist op te werpen over deze besluitvorming. De schrijver van het VN-rapport Verene Shepherd
publiceert trouwens bij de uitgever Palgrave McMillan, via Springer Nature onderdeel van Holtzbrink, die weer
een joint venture met Bertelsmann heeft. Follow the money…
Belangen
Toen vorige week in de directiekamer van RTL het onderwerp Zwarte Piet op de agenda kwam, was de
discussie maar kort. De altijd flexibele RTL-programmadirecteur Erland Galjaard staat onder druk van zijn
baas. Met de zeer activistische Zwarte Piet-hater Thijs Römer als creatief directeur stond de politiek-correcte
uitkomst al op voorhand vast. De directie van Bertelsmann knikte ongetwijfeld instemmend.
Wereldwijd begint er een aversie te ontstaan tegen de mainstream media. In Nederland is deze kritiek tot
dusver vooral gericht op de NOS en de NPO. Maar met bovenstaande kennis moeten we misschien nog wel
meer op onze hoede zijn voor RTL.
https://opiniez.com/2016/10/27/wat-heeft-rtl-met-bertelsmann-en-soros/
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Mark – Seyss-Inquart – Rutte smeekt de oppositie bijna jankend om toch akkoord te gaan met het
Ostraumverdrag
Posted on oktober 28, 2016 by Fubar
Mark staat met lege handen
Het volk heeft nee gezegd, maar Mark heeft schijt aan het volk. Mark
dient zijn bazen, en die bazen zijn niet het volk. Mark’s baas is de
ongekozen EU-dictatuur en Mark zal er alles aan doen zijn bazen te
gehoorzamen, zo is die afgericht en daar is die op uitgezocht.
Maar Mark vreest een opstand en wil dus graag de schijn ophouden
dat we in een democratie leven, terwijl ieder weldenkend mens weet
dat we sinds juni 2005, EU-referendum, in een dictatuur leven. Mark haat zeggenschap voor het volk:
En Mark’s baas, de EU, is uit op gebiedsuitbreiding; Oekraïne, Turkije, Georgië, Moldavië, Wit-Rusland,
Azarbeidjan, Mediterrane Unie, moet ook allemaal bij de EU komen. Sinds de val van De Muur is bijna het
hele voormalige Oostblok aangesloten bij de EU-NAVO. De plannen van de EU zijn megalomaner dan die van
Hitler ooit waren, en die was nog democratisch aan de macht
gekomen en dat kun je van de EU niet zeggen.
De premier toonde volgens politiek commentator Frits Wester op
‘uitzonderlijke wijze zijn machteloosheid. “Hij lijkt oppositiepartij CDA
te smeken om hem te hulp te schieten.” RTL >>
“In het landsbelang doe ik een beroep op de redelijke krachten van
het land”, aldus Rutte.
Het was toch alleen maar een handelsverdragje, en nu hangt ons
hele voortbestaan er van af? Leugenaar!
ForumvoorDemocratie @fvdemocratie
Volgens @MinPres nu op #persco gaat Associatieverdrag niet over EU-toetreding. Daar dacht EU-President
Van Rompuy toch heel anders over.
Welk landsbelang, mafkees? Welk belang, behalve drie keer niks, hebben wij bij Oekraïne? Het is vragen om
oorlog met Rusland, en de enigen die daar belang bij hebben zijn de warmongers in de Verenigde Staten die
nog steeds de vorige oorlog aan het voeren zijn. Voor wie werk jij Rutte? Geef eens eerlijk antwoord! Ook wat
dat betreft is het van belang dat Trump de verkiezingen wint, dan krijgt Rutte niet meer van dit soort
oorloghitsende opdrachten uit Washington en zijn wij ons leven een stuk zekerder.
‘Dit is groter dan Nederland. Ons landsbelang is er mee gediend dat er stabiliteit is. Er dreigt een beeld te
ontstaan van verdeeldheid in Europa, ten opzichte van Rusland’ zei Rutte, die onder meer wees naar de
Russische bombardementen op de Syrische stad Aleppo en de rol van Rusland in de Krim. ‘Juist onze
eensgezindheid is het beste antwoord op het Russische buitenlandse beleid, dat leidt tot het destabiliseren
van Europa’s grenzen.’ Elsevier >>
Stabiliteit? Die stabiliteit is nou net op het spel gezet door Vicoria – Fuck de EU – Nuland met der 5 miljard om
een staatsgreep te plegen in Oekraïne, en de Amerikaanse wens tot regime-change in Syrië. Rusland is niet
onze vijand en de Verenigde Staten is bepaald onze vriend niet meer. Wat heeft Rusland ons misdaan? De
Krim heeft zich legaal afgescheiden van de middels een coup aan de macht gekomen nazi’s in Kiev (de
vrienden van Mark). De Krim had een autonoom parlement met het recht referenda uit te schrijven. 95% van
de bevolking heeft voor onafhankelijkheid (en aansluiting bij Rusland) gekozen. Eet dat, antidemocraat! En
Aleppo? In Aleppo wordt Al-Qaeda gebombardeerd en dat vind jij niet leuk omdat het, via Erdogan, jouw
vrienden zijn. Ja, ik zeg het; Al-Qaeda zijn de vrienden van Mark Rutte. Je hebt ook 6 miljard gegeven aan
Erdogan, die ISIS financiert en een genocide pleegt op de Koerden. Mark Rutte financiert ISIS en protesteert
als Al-Qaeda gebombardeerd wordt. Jihadi Mark. Jouw Ottomaanse gabber heeft zelfs aangekondigd een
deel van Irak in te willen lijven, terwijl die in Syrië al op weg is. Mark, de eunuch van Tayip Recep.
En waarom stapel je steen op steen als het om MH-17 gaat? De MH17 schande van Mark Rutte Is de uitkomst
misschien niet gunstig voor hen die op Ostraum-jacht zijn? Die verdenking laad je wel op je. En waarom mogen
de Amerikanen en de ‘coalitie’ wel jihadisten in Mosul bombarderen, maar mogen Assad en Rusland niet
dezelfde jihadisten in Aleppo bombarderen? Word je zelf nooit eens onpasselijk van de schizofrene bullshit
die je uitkraamt? De wanhopige toespraak van onze eigenste Seyss-Inquart staat bij de NOS, en ik kan het
heuglijke nieuws mededelen dat het me eindelijk gelukt is om de filmbeelden van ze te jatten.
Onder diezelfde link naar de NOS vindt u ook het dolkomische verhaal dat Mark vertelt over vacuümbommen
op Aleppo, maar helaas lukt het me (nog) niet ook een tweede filmpje uit één en het zelfde stukje te jatten,
maar dat komt vast wel mettertijd.
Je bent een gewetenloze hufter, Mark. Je gaat over lijken, je staat inmiddels niet meer tot aan je enkels in het
bloed, maar je gaat er bijna in kopje onder.
Ik kan alleen maar hopen dat de EU implodeert door hun eigen imperial overstretch vóórdat ze de door
Washington gewenste oorlog met Rusland hebben uitgelokt.
https://fenixx.org/2016/10/28/mark-seyss-inquart-rutte-smeekt-de-oppositie-bijna-jankend-om-toch-akkoordte-gaan-met-het-ostraumverdrag/
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‘Heropend FBI onderzoek naar Hillary kan VS in grondwetscrisis storten’
Anonieme FBI bronnen: Hillary Clinton zal na verkiezingen en inauguratie worden aangeklaagd, ook als ze
dan president is
Tot veler verrassing heropende de FBI het onderzoek naar het
emailschandaal rond Hillary Clinton, en dat terwijl FBI-directeur
James Comey dit eerder eigenhandig voor gesloten had
verklaard. Alle analisten zijn het er over eens dat de FBI dit
enkel doet omdat er vermoedelijk buitengewoon belastend
bewijs tegen Clinton is opgedoken. Er zijn grofweg drie
theorieën waarom Comey terug kwam op zijn eerdere besluit.
Eén daarvan is dat de ‘nieuwe’ informatie na publicatie
waarschijnlijk tot een officiële aanklacht tegen Hillary zal leiden.
Als die op dat moment –via massale stembusfraude, wat bij de vroegverkiezingen nu al gebeurt- de nieuw
gekozen president is, kan de VS in een grondwettelijke crisis worden gestort.
1: Comey probeert reputatie te herstellen
De eerste theorie luidt dat Comey probeert zijn beschadigde reputatie te herstellen. Hij is ook in zijn eigen
organisatie onder grote druk komen te staan, omdat hij de bevindingen van een 100 agenten tellend
onderzoeksteam, dat unaniem vond dat Hillary Clinton moest worden aangeklaagd en dat haar ‘security
clearance’ moest worden ingetrokken, naast zich neer had gelegd.
Een zeer groot deel van de FBI agenten zouden daarom witheet zijn op hun baas. De American Thinker
plaatste een paar dagen geleden een open brief van voormalig special agent Hugh Galyean, die de mening –
en vooral ook woede- van honderden FBI agenten verwoordde en zware kritiek op Comey uitte vanwege zijn
overduidelijk politiek gemotiveerde besluit om een wagonlading keihard bewijs tegen Clinton –zoals het illegaal
bewaren van geheime staatsdocumenten op haar privé computer, deze drie weken ná start van het FBIonderzoek wissen, en hier vervolgens onder ede over liegen- in een la te stoppen.
2: Comey probeert aandacht af te leiden van WikiLeaks
Een tegengestelde theorie, afkomstig van de bekende conservatieve radiopresentator Russ Limbaugh, stelt
dat Comey feitelijk nog steeds in het complot zit, en probeert met een heropend onderzoek de aandacht van
WikiLeaks af te leiden. Het kamp Clinton zou in dit geval kunnen beweren dat eerst de resultaten van dit
onderzoek moeten worden afgewacht –natuurlijk pas ná de verkiezingen- voordat er zogenaamd ‘bewijs’ wordt
geleverd voor wat ‘de Russen’ allemaal zouden hebben bekokstoofd om de verkiezingen te manipuleren.
3: Comey heeft zeer belastend bewijs tegen Clinton
Het is ook mogelijk dat Comey op dermate belastend bewijs tegen Hillary is gestuit, dat het niet heropenen
van het onderzoek tot ná de verkiezingen later als ongeloorloofde politieke inmenging en zelfs een doofpot zal
worden beschouwd. In dit scenario gaat Comey ervan uit dat het nu ontdekte bewijs niet kan worden
weggemoffeld zonder dat hij daar zelf verantwoordelijk voor zal worden gesteld.
Deze variant kan op een grondwettelijke crisis uitlopen indien Hillary op basis van het bewijs wordt
aangeklaagd, maar ze op dat moment al de nieuw gekozen president is. Het bewijs kan tevens aan het Huis
van Afgevaardigden worden overgedragen voor eventuele ‘impeachment’ hoorzittingen – kortom, een
afzettingsprocedure voordat Hillary ook maar één dag officieel president is geweest, of als ze nog maar net
het Witte Huis heeft betrokken. (1)
Seksschandaal?
De nieuwe informatie kwam boven tafel tijdens een ander onderzoek naar Anthony Weiner, de (ex) man van
Clintons topadviseur en bondgenoot Human Abedin, wier familie betrokken is bij de Moslim Broederschap
terreurorganisatie. Op de smartphones van Weiner en mogelijk ook Abedin werden expliciete seksuele
boodschappen en foto’s aan een 15 jarig meisje ontdekt. Abedin zou een tevens grote rol hebben gespeeld
bij het negeren en veranderen van de veiligheidsprotocollen voor geheime documenten. De moslima en haar
familie hebben daarnaast nauwe banden met Saudi Arabië en de Muslim World League, waarvan nota bene
Hillary zelf in 2009 schreef dat deze ‘liefdadigdheids’organisatie zeer waarschijnlijk terreurgroepen zoals AlQaeda, Hamas en de Taliban financiert. (3). Infowars kopman Alex Jones zei gisteren dat zijn FBI bronnen
hem hebben verzekerd dat Hillary na de verkiezingen en inauguratie in januari officieel zal worden
aangeklaagd, ook als ze dan president is. Mogelijk heeft het belastende bewijs te maken met de vele
aanwijzingen dat Hillary zelf regelmatig prostituées heeft ingehuurd, zowel mannelijke als vrouwelijke.
Trump: Corrupte Clinton bedreiging voor veiligheid VS
Tegen een uitzinnige menigte vertelde een bloedserieuze Donald Trump het nieuws dat het FBI onderzoek
naar zijn tegenstander is heropend. ‘Haar illegale en criminele gedrag is een bedreiging voor de veiligheid van
de VS. Hillary Clintons corruptie is van een omvang zoals we nog nooit hebben meegemaakt. We mogen haar
criminele kliek niet in het Witte Huis laten komen.’
Xander - (1) American Thinker via Infowars, (2) Infowars, (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Heropend-FBI-onderzoek-naar-Hillary-kan-VS-ingrondwetscrisis-storten
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Poetin vraagt zich af, is Amerika een bananenrepubliek
Zaterdag, 29 oktober 2016
Volgens de Russische president Poetin is er een soort hysterie
uitgebroken in Amerika over de Russische invloed bij de
Amerikaanse verkiezingen.
Hij vraagt zich dan ook af of er werkelijk iemand is die dat gelooft en of
Amerika is afgegleden naar het niveau van een bananenrepubliek.
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een bijeenkomst in de Russische
plaats Sochi, getiteld: Valdai International Discussion Club. Het is
inmiddels de 13e keer dat meer dan 130 experts en politieke analisten
uit Rusland en andere landen deelnemen aan dit driedaagse evenement.
Zoals gebruikelijk is één van de deelnemers de Russische president
Poetin en in zijn toespraak zei hij een paar opmerkelijke dingen; met name in antwoord op de beschuldigingen
van de Clinton Mafia Groep dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen zou beïnvloeden.
Zo zei hij:
“Het aantal mythische bij elkaar gedroomde problemen vormen onderdeel van de hysterie, ik kan even geen
ander woord bedenken, die in Amerika is uitgebroken over de invloed die Rusland zou hebben op de komende
presidentsverkiezingen. Is er iemand die werkelijk denkt dat Rusland op een bepaalde manier de keuze van de
Amerikaanse bevolking kan beïnvloeden?
“Is Amerika dan een bananenrepubliek?”. Om eraan toe voegen: “Vertel me als ik het fout heb”.
Naast deze opmerkingen had Poetin ook het nodige te zeggen over de almaar toenemende nieuwe Koude
Oorlog. Poetin maakte duidelijk dat het niet Rusland zal zijn die als eerste zal aanvallen en dat de militaire dreiging
van Rusland een fabeltje is, alhoewel velen in het Pentagon maar wat graag het tegenovergestelde zouden zien.
Verder maakte hij korte metten met de NAVO als organisatie door te zeggen dat het nut van deze club allang tot
de geschiedenis behoort en over de escalatie in het Syrië conflict zei hij het volgende, “Onze overeenkomsten
met Amerika over Syrië hebben niet gewerkt”.
Volgens Poetin wordt de Russische dreiging vooral gebruikt zodat men vette orders aan wapenfabrikanten kan
geven.
Hij maakte ook een opmerking over cyberaanvallen en zei dat het onacceptabel was om via dit middel je te
bemoeien met zaken in andere landen.
https://youtu.be/OTcJJArHn0c
Hoewel Poetin zegt dat hij niet als eerst zal aanvallen, is dat toch iets om niet al te letterlijk op te vatten. Wat hij
bedoelt, is dat Rusland niet als eerste iemand zal aanvallen omdat ze agressief zouden zijn en uit op
landuitbreiding of iets dergelijks, maar Rusland kan wel degelijk als eerste toeslaan wanneer ze denken dat de
tegenstander op het punt staat hen aan te vallen.
Uit een eerder artikel:
Wat zeer zorgwekkend is, is het volgende:
Een Russische topgeneraal, Yuri Yakubov, roept nu openlijk op om in die doctrine Amerika en hun NAVO
bondgenoten te benoemen als vijanden van Rusland en de condities vast te leggen waaronder ze kunnen
overgaan tot een “pre-emptive nuclear strike” (als eerste een nucleaire aanval) op de 28 lidstaten van de NAVO.
In de militaire doctrine van 2010 wordt de expansie van de NAVO gedefinieerd als een bedreiging voor de
veiligheid van Rusland. In dat document echter wordt de NAVO nog net niet tot vijand verklaard en dus komen
daar ook geen “pre-emptive nuclear strike” scenario’s in voor.
Wanneer we dan verder bedenken dat Rusland het grootste en meest verwoestende kernwapenarsenaal ter
wereld bezit, wordt duidelijk dat je een dergelijk land niet te ver de hoek in moet drijven.
Volgens de voormalige Amerikaanse onderminister Paul Craig Roberts zijn de diplomatieke banden met Rusland
volledig verbroken als gevolg van de recente moedwillige aanvallen van Amerika op het Syrische leger. Dat was
natuurlijk niet het eerste incident, maar wel de druppel die voor wat de Russen betreft de emmer deed overlopen.
Na eindeloos geduld te hebben betracht na alle beledigingen, zwartmakingen en sancties heeft Rusland nu
gewaarschuwd dat Amerika heel dichtbij het moment is waarop een proxy oorlog in een echte oorlog kan
ontaarden en dat ze dodelijk serieus zijn omtrent het verdedigen van hun moederland en hun bondgenoten, zoals
Syrië en hun president Assad.
Iedere volgende aanval zou kunnen resulteren in onmiddellijke verwoesting.
Poetin is een formidabele tegenstander en Rusland een sterke vijand. Op dit moment hebben ze de mogelijkheid
om de complete oostkust van de Verenigde Staten van de kaart te vegen. Een gebied waar meer dan 100 miljoen
mensen wonen.
Niet alleen is Rusland bezig met de ontwikkeling van nieuwe raketten, maar op dit moment beschikken ze al over
de zogenaamde SS-18 bom die de bijnaam Satan heeft.
In totaal beschikt Rusland over 55 van die dodelijke wapens, maar 5 daarvan zouden voldoende zijn om de
Amerikaanse oostkust compleet te verwoesten.
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Paul Craig Roberts: “De atoombommen die Washington op de hulpeloze Japanse burgers wierp juist toen de
Japanse overheid zich overgaf, waren proppenschieters vergeleken met de kernwapens die men tegenwoordig
heeft”.
Voor de meeste mensen bij ons en ook in Amerika is het allemaal zo onwerkelijk dat er werkelijk zoiets zou
gebeuren en daarom ook niet voor te stellen. Maar, door de manier waarop de Amerikaanse overheid op dit
moment bezig is en wat nog veel erger zal worden met Hillary Clinton aan de knoppen, lopen wij allemaal gevaar.
En dat terwijl Nederland zich zoals gewoonlijk weer eens druk maakt over echt belangrijke zaken Sylvana Simons
die zich beledigt voelt als men zegt dat ze zo trots als een aapje is dat Zwarte Piet van het toneel is verdreven.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11231:poetin-vraagt-zich-af-is-amerikaeen-bananenrepubliek&catid=10:buitenland&Itemid=23
“VS levert wapens aan terroristen”: Dit is het verhaal van de enige westerse journalist die ISkopstukken interviewde
4 oktober 2016 19:00
Afgelopen maand gaf een commandant van het al-Nusra Front een
explosief interview aan de Duitse journalist Jürgen Todenhöfer, de
eerste westerse journalist die toegang kreeg tot IS-gebied.
Al snel werd hij ervan beschuldigd het interview te hebben
‘gefabriceerd’. In een gesprek met Sputnik Deutschland reageerde
de Duitse journalist op de kritische geluiden. Een hooggeplaatste
commandant van al-Nusra vertelde in het interview dat zijn terreurorganisatie geavanceerde wapens heeft
gekregen van de Verenigde Staten. Het sensationele interview verspreidde zich al snel over de hele wereld,
waarna de Duitse media probeerden de schade te beperken door te stellen dat het interview nep was.
Sterke reacties
Todenhöfer wist van tevoren dat de schokkende onthullingen over westerse steun aan islamitische terroristen
sterke reacties teweeg zouden brengen. “De meesten die mij bekritiseerden wilden de aandacht afleiden van
twee dingen,” zei de journalist. “Ten eerste de wapenleveringen aan het Midden-Oosten. De VS, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Duitsland leveren wapens aan het Midden-Oosten en dat is een groot probleem.”
“Ten tweede willen ze de aandacht afleiden van het feit dat mijn interview het mainstream wereldbeeld
vernietigt,” zei Todenhöfer. “Er zijn twee kanten die een brute oorlog met elkaar uitvechten.”
Absurde beschuldigingen
Het was lange tijd onzeker of de commandant voor de camera wilde verschijnen. De journalist werd omringd
door gewapende mannen met maskers. Uiteindelijk vond het gesprek toch plaats.
“Iedereen weet dat de VS en andere landen wapens leveren aan de rebellen,” zei de journalist. “Ze zeggen
dat ze die [wapens] leveren aan de ‘gematigde oppositie’, maar we weten allemaal dat ze in de handen vallen
van radicale rebellen en terroristen.”
De westerse media hadden het vooral over de slippers van de commandant, het feit dat hij geen baard had
en zijn gouden ring (wat zou bewijzen dat hij geen commandant was).
Volgens Todenhöfer was er geen sprake van een kritische analyse, maar werden er enkel absurde
beschuldigingen rondgestrooid.
Schandaal
Sommige militanten van Jebhat al-Nusra hebben een baard, andere niet, aldus de journalist. De media
claimden ook dat strijders van al-Nusra geen gouden ringen dragen, maar dat is volgens Todenhöfer onzin.
“In Syrië dragen duizenden mensen gouden sieraden.”
Laat al die kritische journalisten maar eens zelf naar het oosten van Aleppo gaan om daar een interview af te
nemen met Al Qaida, zei Todenhöfer, die als enige westerse journalist 10 dagen tussen IS-militanten leefde.
Nooit eerder was het een westerse journalist gelukt om IS-kopstukken te interviewen of te praten met
gevangenen van IS. Toch werd Todenhöfer door de mangel gehaald.
Hij merkt op dat de mainstream media absoluut niet objectief zijn. “De eenzijdige en onjuiste verslaggeving
over het conflict is onderdeel van het schandaal,” zei hij.
Wereldbeeld
“Als iemand zoals ik naar Syrië gaat, vragen stelt en antwoorden krijgt dat terroristen wapens krijgen van de
Amerikanen ontstaat er veel ophef, omdat men niet wil dat het westerse wereldbeeld wordt verstoord.”
Todenhöfer wil naar Syrië blijven reizen. Van de opbrengsten van zijn nieuwste boek heeft hij 80 protheses
laten maken, die hij aan Syrische kinderen wil geven.
“Ik moet zeggen – en dit is erg belangrijk voor mij – dat de steun die de rebellen krijgen van het Westen in
strijd is met de internationale wetten,” besloot hij. “Niemand heeft het recht om wapens te leveren aan
opstandelingen die in een soeverein land opereren.”
https://www.facebook.com/JuergenTodenhoefer/videos/10154039393190838/
[Sputnik]
http://www.ninefornews.nl/vs-levert-wapens-terroristen-verhaal-enige-westerse-journalist-kopstukken-interviewde/
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Geheime slavernij is nog nooit zo goed verborgen
Vrijdag, 28 oktober 2016
De mensen bij ons en een vele andere landen denken dat ze vrij zijn,
omdat ze geen flauw benul hebben dat ze niets anders zijn dan
schuldslaven.
Mensen weten niet dat veel van wat er in hun leven gebeurt, wordt
bepaald in de drie ministaatjes die de complete wereld regeren.
Iets waar het doorsnee publiek absoluut geen weet van heeft, is dat de
praktische machtsstructuur op aarde is verdeeld in drie concentraties van
macht en dat zijn de City van Londen, het Vaticaan en Washington DC.
Wat belangrijk is om te weten, is dat de City van Londen geen onderdeel
vormt van Engeland, het Vaticaan niet van Italië noch dat Washington DC
onderdeel is van Amerika.
Drie ministaatjes die gezamenlijk de complete wereld regeren. Deze drie
worden bestuurd door een Luciferiaans pedofielennetwerk dat ook wel de
Black Nobility (zwarte adel) wordt genoemd of soms ook de Illuminati. Het
zijn een klein aantal mensen die er de voorkeur aan geven om in het
duister te opereren en onzichtbaar blijven voor het publiek.
Zoals bekend, is ook het Vaticaan geïnfiltreerd door dit satanisch netwerk
en doet alles om de gelovigen weg te houden van de oorspronkelijke
christelijke doctrine. Washington DC is opgericht als een illegaal,
ongrondwettelijk, geheime en onafhankelijke staat door hooggeplaatste
vrijmetselaars van de Engelse kroon om de Amerikaanse republiek om te
bouwen naar de financiële motor en militaire tak van de banksters die de City van Londen onder controle hebben.
De werkelijke macht die Amerika en de Westerse wereld controleert, ligt in de City van Londen (COL). Dit is een
onafhankelijk financieel district en een onafhankelijk land in Londen met een oppervlakte van ongeveer een
vierkante Engelse mijl. Dit is ook het centrum waar zich het hart van de Rothschild Chazaarse Mafia (RCM)
bevindt. Deze mafia die met hun verderfelijk fiat woeker banksysteem de wereld in een ijzeren greep houden.
In 1913 slaagde de COL/RCM erin de creatie van het Amerikaanse
geldsysteem te kapen. Het doel hiervan was niets anders dan het
opnieuw starten van de kolonisatie van Amerika.
De Chazaren die we in een eerder artikel al hebben vergeleken
met een virus en die zich vandaag de dag hoofdzakelijk voor doen
als Joden, wat ze absoluut niet zijn, hebben via de COL/RCM
volledige controle over de Westerse wereld doordat ze
gespecialiseerd zijn in het creëren van schuldslaven. Ze doen dit
wereldwijd door het maken van geld uit gebakken lucht dat door
niets is gedekt en wat ze vervolgens uitlenen aan burgers op basis
van rente op rente, zodat deze burgers gebruik kunnen maken van
dingen die eigenlijk al van hen zijn. De Amerikaanse kolonies waren niets meer dan een uitbreiding van het bedrijf
dat bekendstaat als de City van Londen en de RCM banksters die het bezitten en exploiteren.
Rond de tijd van de Amerikaanse revolutie in 1776 verdienden de Amerikaanse kolonies veel geld voor hen.
Echter, toen de RCM mafia op een gegeven moment in de gaten had dat ze de Amerikaanse kolonies hadden
verloren, begonnen ze met de ontwikkeling van een plan dat enkele honderden jaren in beslag zou nemen en
waarmee ze Amerika opnieuw konden koloniseren. Het was een geheim plan, maar het werd openlijk uitgevoerd
zodat de bevolking het niet zou opvallen.
Het uiteindelijke lange termijnplan van de RCM mafia banksters was om Amerika opnieuw te koloniseren, zodat
ze de bevolking konden transformeren tot schuldslaven van COL/RCM. Niet alleen dat, maar tegelijkertijd zouden
ze horigen worden van de Engelse koningin en de Illuminati (het geheime satanische netwerk van RCM bloedlijn
families die de COL in eigendom hebben en exploiteren).
Naast het hierboven omschreven doel, was er nog een tweede en minstens zo belangrijk. Door het kapen van
Amerika kunnen ze dit bezit inzetten als financiële en militaire motor, waarmee ze de wereld kunnen overnemen
om daar hun bankmethodes te installeren en goedkope natuurlijke grondstoffen in bezit te krijgen.
Het plan is gebaseerd op een geheim eeuwenoude satanische agenda van het kwaad dat meerdere generaties
omspant en terug te herleiden is naar het oude Babylonië en naar geheime genootschappen via hun “bloedlijn
families”.
De COL/RCM zijn afkomstig uit dertien plutocratische Europese bloedlijn families die claimen dat ze de
uitverkorenen van satan op aarde zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat ze zijn gezalfd met de satanische kracht die
nodig is om de hele wereld stap voor stap over te nemen en deze vervolgens te regeren.
Zij geloven ook dat wanneer ze gehoorzaam zijn en hun “het doel heiligt de middelen” tactiek naar behoren
uitvoeren, terwijl ze het werkelijke doel voor de massa verborgen houden, ze beloond zullen worden met een
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transformatie naar een goddelijkheid met een eeuwig leven. Ze zijn ervan overtuigd dat die transformatie naar
god zal plaatsvinden op een moment dat ze erin slagen om hun New World Order leider als satanische
wereldkoning en Messias te installeren in Jeruzalem. Dat is de reden dat de COL/RCM altijd bezeten zijn geweest
van het bezetten van Palestina en dan in het bijzonder Jeruzalem.
Onderdeel van hun satanische lange termijnplannen die rond 1850/60 zijn gemaakt, is ook dat de wereldbevolking
met zo’n 90 procent moet afnemen. Ondertussen zijn ze erachter gekomen dat oorlogen niet genoeg mensen
doden en dat het tijd wordt voor veel drastischere maatregelen. Enkele leden van de raad van COL/RCM
banksters hebben voorgesteld om een volledige nucleaire oorlog te bewerkstelligen om op die manier snel aan
het door hen gewenste aantal wereldbewoners te komen.
Er zijn nog een aantal redenen waarom deze optie wel eens snel gekozen zou kunnen worden. Bijvoorbeeld
omdat ze behoorlijk achterlopen met hun plannen voor het installeren van hun NWO wereldleider. Dit had moeten
gebeuren rond het jaar 2000, maar door allerlei tegenslagen is dat vertraagd en ondertussen begint de bevolking
dankzij internet wereldwijd massaal te ontwaken.
Terwijl dit alles gaande is, wordt de chaos in de wereld groter en de situatie zowel in Amerika als in Rusland
steeds ondoorzichtiger en worden met iedere dag die voorbij gaat de COL/RCM banksters verder exposed. Het
gordijn wordt weggerukt en ze worden ontmaskerd voor wat ze werkelijk zijn. Mensen met twee gezichten, meer
kwaadaardig dan iemand zich kan voorstellen, egoïstisch en moordlustig. Denk aan Hillary Clinton en je hebt een
aardig idee met wat voor duivels je te maken hebt met de COL/RCM banksters.
De Endgame is in volle hevigheid losgebarsten en het zal een wedstrijd worden tussen het op het laatste moment
ontwaken van genoeg mensen en de COL/RCM die nu alles in de strijd zullen gooien.
Volgens Preston James zal veel afhangen of ze erin slagen de Amerikaanse bevolking te ontwapenen. Lukt dat
niet, dan bestaat de kans dat er een nieuwe vrijheidsstrijd komt die dan tevens het einde zou betekenen voor de
Rothschild Chazaarse Mafia.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11224:geheime-slavernij-is-nog-nooit-zogoed-verborgen&catid=20:het-complot&Itemid=33
Politicus: “NAVO vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler”
28 oktober 2016
De NAVO vormt een bedreiging voor de vrijheid, soevereiniteit
en democratie, zo zegt de Kroatische politicus Ivan Pernar in
gesprek
met
Sputnik
Kroatië.
Hij
vergelijkt
het
bondgenootschap met nazi-Duitsland.
“Brussel is nerveus omdat er mensen zijn die vraagtekens
zetten bij de sprookjes van EU-bureaucraten over een beter
leven in de Europese Unie en de zogenaamde bevordering van vrede en stabiliteit door de NAVO,” zei hij.
“Het bondgenootschap valt de vrijheid en soevereiniteit aan in plaats van ze te beschermen,” ging hij verder.
“De NAVO steunt het omverwerpen van wettige regimes door middel van bombardementen in plaats van het
bevorderen van democratie.”
Bedreiging voor de hele wereld
Pernar is een activist en lid van de politieke partij Zivi Zid (Menselijk Schild). Hij werd bekend door de
demonstraties die hij in februari 2011 organiseerde buiten het Kroatische parlementsgebouw.
De demonstraties mondden uit in massale protesten, waarna Pernar enkele keren werd gearresteerd wegens
het verstoren van de openbare orde. Sinds 2016 zit hij in het Kroatische parlement. De politicus benadrukt dat
de NAVO ‘een bedreiging voor de hele wereld vormt’, net als ‘Duitsland onder Hitler’.
Chaos
“Als Rusland er niet was geweest, zou niemand hier een stokje voor hebben gestoken,” zei hij. “De VS zou elk
land kapot kunnen bombarderen dat weigert Washington te dienen.”
Volgens Pernar beseffen de Kroaten dat de NAVO ‘alleen maar schade toebrengt’.
“De vluchtelingenstroom is een rechtstreeks gevolg van de activiteiten van Washington,” zei hij. “De VS
veroorzaakt eerst ergens chaos en laat de mensen vervolgens aan hun lot over.”
Geen wettige basis
“De Russische operatie in Syrië is in lijn met internationale wetten,” voegde hij toe. “Moskou is uitgenodigd
door het wettige Syrische regime.”
“De Amerikaanse interventie heeft – net als alle andere operaties – geen wettige basis,” aldus Pernar. “Dit is
de reden waarom de VS tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag is.”
“Niemand kan Amerikaanse presidenten en generaals berechten,” besloot hij. “De VS straft zichzelf niet en
niemand anders durft of kan dat.”
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/politicus-navo-bedreiging-hele-wereld/
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Onderzoek Hillary heropend na stapel ontslagbrieven woedende FBI agenten
Gehackte emails: Bewijs dat Obama loog en wel degelijk wist van Hillary’s privéserver
Huma Abedin, Anthony Weiner en Hillary Clinton.
Enkele dagen geleden bespraken we de mogelijke redenen
waarom FBI directeur James Comey plotseling terugkwam op
zijn overduidelijk politiek gemotiveerde besluit om het
onderzoek naar Hillary Clintons emailschandaal te stoppen.
Eén van de scenario’s was dat hij in zijn organisatie op
massale weerstand stuitte toen hij de mening van het 100
agenten tellende team, dat unaniem vond dat Hillary moest
worden vervolgd en dat haar security clearance moest worden
ingetrokken, naast zich neer legde. Inmiddels blijkt dat Comey
een grote stapel ontslagbrieven van woedende medewerkers op zijn bureau heeft gekregen, en dat sommige
van zijn beste vrienden hem zelfs niet meer groeten. De sfeer in de FBI was dermate verziekt, dat Comey het
onderzoek naar Hillary alsnog heropende – met mogelijk grote gevolgen.
De Democratische Partij, die eerder Comey bewierookte vanwege het openlijk in de doofpot stoppen van het
emailschandaal, verketteren hem nu, en beschuldigen hem dat hij de verkiezingen probeert te beïnvloeden.
Klaarblijkelijk is ‘beïnvloeding’ in de ogen van de Democraten alleen toegestaan als het in Hillary Clintons
voordeel werkt, zoals zijn eerdere besluit het onderzoek juist stop te zetten. Hillary’s running mate Tim Kaine
sprak vorige week nog vol lof over Comey, die hij een ‘geweldige publieke ambtenaar’ noemde met ‘de hoogst
mogelijke integriteit’.
De Daily Mail haalt een bron dicht bij Comey aan, die zegt dat de FBI directeur ‘de oplopende druk van
muitende FBI agenten niet langer kon weerstaan.’ Onder die muitende agenten zouden zich ook enkele van
zijn naaste topmedewerkers bevinden.
Depressief door groeiende stapel ontslagbrieven
‘Sinds Jim in juli aankondigde dat hij geen aanklacht tegen Hillary aanbeval, is de atmosfeer in de FBI verziekt,’
aldus de bron, een goede vriend van Comey die hem al bijna 20 jaar kent, wiens gezin samen met dat van
Comey uitstapjes organiseert, en die wekelijks met hem naar de Katholieke mis gaat. “Sommige mensen,
inclusief afdelingshoofden, praatten niet meer tegen Jim, en negeerden zelfs zijn groeten in de gang. Ze
voelden dat hij hen verraadden had en dat hij het bureau te schande had gemaakt door Hillary er met een
standje vanaf te laten komen.’
Comey zou al maanden met het probleem in zijn maag zitten, en hier uitgebreid over gesproken hebben met
zijn vrouw. Tegen haar zou hij hebben verteld depressief te zijn geworden door de groeiende stapel
ontslagbrieven van gefrustreerde agenten op zijn bureau. Die brieven wezen hem erop dat het moreel in de
FBI nog nooit zo laag is geweest.
‘De mensen die hij het meest vertrouwt zijn het kwaadst op hem,’ vervolgde de vriend. ‘Ook zijn vrouw Pat. Zij
bleef er op aandringen dat hij moest toegeven dat hij fout zat toen hij weigerde om de voormalige minister van
BuZa (Clinton) te vervolgen.’ (1)
Withete Obama loog eveneens
Behalve Hillary en de hele Democratische Partij zouden ook president Obama en minister van Justitie Loretta
Lynch witheet op hem zijn, zo vertelde Comey aan zijn vriend. Uit de laatste serie WikiLeaks gehackte emails
blijkt dan ook dat zowel Obama als Lynch wel degelijk op de hoogte waren van het feit dat Hillary willens en
wetens tegen alle regels in staatsgeheime informatie op haar privéserver had staan, waaronder als ‘top secret’
bestempelde satellietfoto’s van Noord Koreaanse kerninstallaties (5).
Er is zelfs hard bewijs dat Obama hier met Hillary over mailde, wat ook de president zelf tot een leugenaar
maakt, aangezien hij altijd heeft beweert dat hij er tot aan het FBI onderzoek niets over wist. (2)
CIA official: Ieder ander allang achter de tralies
Analisten –waaronder een voormalige CIA official, die schrijft dat iedere andere Amerikaan allang achter de
tralies zou zijn beland voor dit soort misdrijven (5)- zijn het erover eens dat Comeys dramatische ommekeer,
zó kort voor de verkiezingen, aantoont dat er in de laatste serie WikiLeaks emails zeer belastende informatie
tegen Hillary en mogelijk ook Obama moet zijn ontdekt.
Eergisteren schreven we over het parallel lopende onderzoek naar de (650.000! (4)) emails van Anthony
Weiner, de (bijna ex) man van Hillary’s topadviseur Huma Abedin. Duizenden emails van Huma –die via
automatische synchronisatie op de laptop van haar man terecht kwamen (6)- zouden zowel naar als van Hillary
Clintons privéserver zijn gestuurd. Honderden van deze emails bevatten geclassificeerde informatie.
Afleiding van nog veel groter schandaal?
Al in 2012 bespraken we meerdere malen uitgebreid de banden van Abedin en haar familie met islamitische
terreurorganisaties zoals de Moslim Broederschap. Het huidige FBI onderzoek concentreert zich echter op
Weiners illegale gedrag, zoals het sturen van seksueel getinte foto’s en berichten naar een 15 jarig meisje.
Volgens Infowars is het mogelijk dat de FBI met dit onderzoek de aandacht probeert af te leiden van de
WikiLeaks emails, met daarin informatie die mogelijk een nog veel groter schandaal kan veroorzaken, en
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Hillary Clinton zou kunnen dwingen om haar kandidatuur in te trekken – of vrijwel meteen te moeten aftreden,
indien ze inderdaad via verkiezingsfraude de volgende president is geworden. (3)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Infowars ; (4) Breitbart ; (5) Zero Hedge ; (6) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Onderzoek-Hillary-heropend-na-stapel-ontslagbrievenwoedende-FBI-agenten

Rusland kondigt ‘Satan 2’ kernraket aan die heel Frankrijk kan vernietigen
Amerikanen en Britten sturen meer troepen, tanks en vliegtuigen naar Polen en Roemenië – Spanje weigert
Russische vloot bij te tanken
De oorlogsdreiging van de NAVO tegen Rusland vindt nu
ook in Noorwegen plaats, waar bij Trondheim
Amerikaanse mariniers worden gestationeerd.
Het Russische Makeyev ontwerpbureau heeft het
definitieve ontwerp gepubliceerd van de in ontwikkeling
zijnde intercontinentale ballistische raket (ICBM) ‘Sarmat’,
die de bijnaam ‘Satan 2’ heeft gekregen, omdat met de
lancering van één zo’n raket heel Frankrijk kan worden
vernietigd. Een proefversie van de R(/M)S-28 Sarmat, die
‘stealth’ eigenschappen zou hebben waarmee Westerse
raketafweersystemen kunnen worden omzeild, zou afgelopen zomer zijn getest (6).
De Sarmat wordt in samenwerking met de Russische strijdkrachten ontwikkeld, en heeft als doel de nucleaire
afschrikking te versterken. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket
overal ter wereld doelen kan vernietigen door zowel over de Noordpool als over de Zuidpool te vliegen. De
raket, die in 2018 in gebruik wordt genomen, zal vermoedelijk zo’n 10 tot 12 kernkoppen met een totale
vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich mee dragen (7), en complete landen en
landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart kunnen vegen. (1)
Militaire opbouw Oost Europa gaat door
De Westerse oorlogsdreiging zal er bepaald niet minder op worden nu de Amerikanen en Britten hebben
besloten om nog meer troepen, tanks en vliegtuigen naar Polen en Roemenië te sturen. In Roemenië komen
800 Britse militairen en een squadron Typhoon gevechtsvliegtuigen, die het gebied langs de Zwarte Zee, die
gedeeld wordt met Rusland, gaan controleren. Ook in het noorden van Noorwegen worden bij Trondheim
Amerikaanse mariniers gelegerd (5).
NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg noemde de militaire opbouw van de NAVO aan de grenzen met
Rusland –de grootste Westerse militaire macht in Oost Europa sinds het einde van de Koude Oorlog- ‘een
afgewogen antwoord’ op de volgens hem 300.000 soldaten in het Westen van Rusland. Klaarblijkelijk wordt
het in Brussel als een bedreiging ervaren dat Rusland -in reactie op provocerende acties van de NAVO in Oost
Europa en Oekraïne- op zijn eigen grondgebied militairen stationeert. (2)
Enkele maanden geleden begonnen de Amerikanen met de opbouw van een raketafweersysteem in
Roemenië, een illegale en agressieve stap richting de door de Amerikaanse gevestigde ‘Obama/Clinton’ orde
geplande oorlog met Rusland en aanverwante vernietiging van Europa. Vanuit Moskou klonken vervolgens
waarschuwende geluiden kwamen dat dit systeem bij een eventuele oorlog zal worden vernietigd – samen
met het land zelf.
Rusland reageert met schepen en raketten, Spanje weigert bijtanken vloot
Begin deze maand kondigde Rusland aan zich terug te trekken uit een verdrag waarin samen met de VS werd
afgesproken om 34 ton plutonium te vernietigen. Daarmee zouden duizenden kernbommen kunnen worden
gemaakt. Rusland besloot tot deze stap vanwege de oorlogszuchtige taal van Westerse militairen en politici,
en de agressieve opstelling en acties van de NAVO in Oost Europa en Syrië.
Om dezelfde reden werd onlangs de stationering van Iskander M raketten in de Russische enclave Kaliningrad
(tussen Litouwen en Polen in) aangekondigd. Deze raketten hebben een bereik van circa 300 kilometer en
kunnen kernkoppen vervoeren. Ook worden er twee nieuwe Buyan-M klasse korvetten naar de havenstad
gestuurd. Deze marineschepen kunnen nucleair bewapende Kalibr kruisraketten met een bereik van bijna
1600 kilometer lanceren, waardoor al vanuit Kaliningrad steden zoals Londen, Parijs en Rome kunnen worden
vernietigd.
Rusland heeft het verzoek aan Spanje om zijn Syriëvloot in Ceuta bij te mogen tanken inmiddels ingetrokken,
vermoedelijk omdat de regering in Madrid bezweken is voor de grote druk van de NAVO en Westerse politici.
(3)(4)
Xander - (1) Breitbart ; (2) DEBKA ; (3) DEBKA ; (4) DEBKA ; (5) Infowars ; (6) Mirror ; (7) Pravda Report
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Rusland-kondigt-Satan-2-kernraket-aan-die-heel-Frankrijk-kan-vernietigen
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Orgaandonatie
“Hersendoden zijn niet dood”..!
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 bij-effecten 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 documentaire
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..!!
Geen enkele orgaandonor is dood – Pim van Lommel
https://www.youtube.com/watch?v=eCnwJeWBvvE
Het volgende interview is gemaakt door onze collega’s van Earth Matters met Ger Lodewick, de auteur van
het inmiddels veel verkochte 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’…
Orgaandonoren zijn niet dood als hun organen uitgenomen worden – Ger Lodewick
https://www.youtube.com/watch?v=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 uit getrokken en zelfs voor
afscheid nemen was geen tijd.
Orgaandonatie-ervaringen van Esmee en Tinne
https://www.youtube.com/watch?v=tz_jXRfrAV0
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
Bronpagina: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/sommige-artsen-hersendoden-zijn-niet-dood/
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De weg naar een totale dictatuur in Amerika
29 okt
Wie mocht denken dat de Big Brother samenleving die in
‘1984’ van George Orwell werd geschetst, een fantasieverhaal
is, kan deze mening herzien na het lezen van dit artikel van
John W. Whitehead. Whitehead schrijft over de greep naar de
macht door de Schaduwregering (Deep State). Verborgen
achter een hybride entiteit van publieke en private instituten
beheerst de Schaduwregering het militaire apparaat,
WallStreet en Silicon Valley en houdt het de Amerikaanse
burgers vrijwel volledig onder controle.De situatie in Europa
lijkt anders dan in de V.S. , maar dat is slechts schijn. Dit
artikel gaat echter over de situatie in de Verenigde Staten.
Vandaag de dag kan de weg naar een totale dictatuur worden geopend met puur
legale juridischemiddelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de
President of het volk.https://en.wikipedia.org/wiki/William_E._Jenner. Naar buiten
toe hebben we een Constitutionele regering. Binnen onze regering en ons
politieke systeem is er een zeer goed georganiseerde politieke actiegroep actief
in dit land, vastbesloten om onze Grondwet te vernietigen en een één-partij staat
te vestigen…
Wat belangrijk is om te onthouden over deze groep is niet hun ideologie, maar
hun organisatie… Deze opereert in het geheim, in stilte, en is continu bezig om
onze regering te transformeren… Deze groep is geen verantwoording schuldig,
noch aan de President, het Congres, noch aan de rechtbanken. Deze groep is
praktisch gezien niet te verwijderen.”- Senator William Jenner, toespraak 1954.
Niet te beïnvloeden door verkiezingen. Niet te veranderen door populistische bewegingen. Ze vallen buiten de
wet. Zeg maar hallo tegen de schaduwregering van Amerika. Een gecorporatiseerde, gemilitariseerde,
diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is en wordt aangestuurd door onverkozen officials die
in essentie het land besturen. Deze schaduwregering vertegenwoordigt het verborgen gezicht van een
regering die geen respect heeft voor de vrijheid van hun bevolking. Het maakt niet uit welke kandidaat deze
presidentiële verkiezingen wint, de schaduwregering zal hier blijven. Inderdaad, zoals recente documenten
van de FBI onthullen, deze schaduwregering –ook wel ‘The 7th Floor Group’ genoemd- heeft waarschijnlijk ook
een aandeel gehad in ‘wie dit jaar het Witte Huis gaat winnen’. Om preciezer te zijn, hoe dan ook zal de
toekomstige president feitelijk niet één, maar twee schaduwregeringen erven.
De eerste schaduwregering, genaamd COG of Continuity of Government,
is opgebouwd uit onverkozen individuen die zijn aangewezen om de
regering aan te sturen als er een catastrofe plaatsvindt. COG is een
spookdreiging die wacht op de juiste omstandigheden –een terroristische
aanval, een natuurramp, een economisch instorting- om dit naar buiten te
brengen, waar het zelfs nu al opereert. Wanneer en of COG het overneemt;
de politiestaat zal doorgaan tot aan de staat van beleg.
Lees dit bericht verder op de website van ‘De Vrije Media’:
Bron: The Rutherford Institute

Portugal gaat woningen die het meeste aantal uren zonneschijn krijgen en het mooiste uitzicht
genieten extra belasten
Volgens een decreet, dat dinsdag openbaar werd gemaakt en op 29 november wordt gestemd, zou het
kadastraal inkomen van zulke woningen met 20% de hoogte ingaan. Het nieuwe decreet werkt in beide
richtingen: wie uitzicht heeft op een kerkhof of wiens woning naar het noorden gericht is mag op een verlaging
van het kadastraal inkomen rekenen van zo’n 10%. Ook eigenaars van woningen die in een luidruchtige
omgeving wonen zullen hun K.I. zien dalen.
Grotere fiscale rechtvaardigheid
De regelgeving is niet volledig nieuw, want het kadastraal inkomen hield al rekening met het aantal uren
zonneschijn waarover een woning kan beschikken, doch de impact daarvan was nooit groter dan plus of minus
5%. Volgens minister van Financiën Rocha Andrade wil de regering met het nieuwe decreet een grotere fiscale
rechtvaardigheid bekomen. De vereniging van eigenaars van Lissabon is over de maatregel niet te spreken.
Belasting betalen op iets dat geen geld genereert heeft geen zin, zegt voorzitter Luis Menezes Leitão. Hij
vreest dat velen het surplus niet zullen kunnen ophoesten. Volgens de Franse krant Le Figaro zou de
maatregel enkel woningen treffen in de prijscategorie boven de 600.000 euro.
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Popcorn time – Hillary Clinton’s campagne implodeert en alles is zogenaamd de schuld van Rusland…
De leugens dat alles de schuld van Rusland is wordt niet langer gepikt door
de mensen in de VS. Hier een mooi stukje satire.
De totale corruptie van The Clinton Foundation wordt nu op dit moment
blootgelegd in de VS. Voorheen werden alle Wikileaks en dan specifiek de
Podesta emails nog vrolijk genegeerd door de MSM daar en wuivden de
democraten het weg onder het motto dat het Russische propaganda zou
zijn. Maar die truc werkt gelukkig niet meer. Dit eerste filmpje laat in detail
zien hoe corrupt The Clinton Foundation is en inmiddels pakken ook alle
mainstream media dat op in de VS. Wellicht mede omdat de FBI het
onderzoek naar Hillary Clinton recent heeft heropent.
Pak de popcorn erbij en het is vervolgens puur genieten van het vuurwerk.
The Clinton corruption is now being covered by MSM. The New York Times, Wall Street Journal, MSNBC,
Bloomberg , and Washington Post. The tide has turned. Wikileaks has finally burst the Clinton bubble. There
is no turning back now. There has been a media blackout for months while the MSM kept blaming everything
on the Russians. Seems that barrier is now broken and the truth is coming out big time.
Tevens komen er in het onderstaande filmpje nogal wat smerige campagne strategieën aan het licht. Mensen
die door de democraten betaald worden om onrust te stoken en geweld uit te lokken bij Trump rallies om de
schijn van agressie daar te wekken. Stempolls die worden gemanipuleerd, etc.
En ook niet onbelangrijk, het laat zien dat Hillary in haar functie als secretary of state via onder andere The
Clinton Foundation maar ook via andere kanten geld kreeg toegeschoven van wapenproducten zoals
Raytheon om wapensleveranties van miljarden naar bizarre regiems als Quatar mogelijk te maken. Een beetje
de Lockheed affaire van Prins Bernard in Nederland maar dan keer veel en dan met iemand in het kloppende
hart van de overheid van de VS. Te bizar voor woorden wat er op dit moment allemaal aan het licht komt maar
wat is het fijn dat al deze drek nu eindelijk in de openbaarheid komt.
Ik ben benieuwd of en wanneer we deze informatie in Nederland nu ook in de mainstream media gaan zien
verschijnen of dat de MSM hier vrolijk door blijft gaan met de volslagen lachwekkende maar tevens ook
levensgevaarlijke anti-Rusland propaganda die ze overtypen van de persbureaus uit de VS.
Die na het zien van deze filmpje opeens goed te plaatsen is. De huidige gevestigde orde in de VS kan geen
kant meer op met alle exposure van de corruptie en probeert nu simpelweg een oorlog uit te lokken met
Rusland als afleiding om hun eigen hachje proberen te redden…
Zoals het er nu naar uit ziet lijkt dat niet langer te lukken. Maar wellicht is het niet onverstandig om tijdelijk in
Europa een code rood in te stellen voor valse vlaggen vanuit die hoek. Een kat in het nauw maakt rare
sprongen en de heersende klasse in de VS heeft in het verleden al vaker laten zien dat ze bereid zijn
zogenaamde bondgenoten voor de bus te gooien als ze denken dat ze daar zelf beter van kunnen worden.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) The Empire Files – Wie is Hillary Clinton
-) Bekijk de Podesta emails zelf via Wikileaks
-) Snelcursus: Wie hebben er baat bij oorlog?
-) Voor het militair industrieel complex is elke oorlog een zegening
-) De NOS liegt heel Nederland voor en stuurt aan op een oorlog met
Rusland
-) Wat zijn valse vlaggen en hoe kun je ze leren herkennen?
-) 4 eenvoudige technieken waarmee de psychopate elite miljarden mensen
onderdrukt
-) Hoe goede mensen (onbewust?) het kwaad financieren
-) Wat drijft de pscychopaat?
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Het Patroon van Tirannie; Wees bang, wees bang, wees bang
-) Ordervolgers zijn immorele, domme en laffe mensen
-) 7 redenen om je op angst en gebrek gebaseerde gedachten te ontmantelen
-) De wereld als slavenkolonie
En wederom mensen die denken dat omdat we hier berichten over de corruptie van Hillary we dus voor Trump
zouden zijn. Bekijk onderstaande artikelen. Inplaats van te vragen wie moet de volgende heerser worden is
het verstandiger te vragen of we een nieuwe heerser nodig hebben.
-) Mark Passio lezing – The Natural Law
-) Het einde van al het kwaad door Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) VRIJHEID – Een praktsiche gids naar een vreedzame en vrijwillige samenleving
http://achterdesamenleving.nl/hillary-clintons-campagne-implodeert-en-alles-is-schuldrusland/#.WBehwC3hCpp
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Stille verovering van Europa door de ISLAM
Posted on October 30, 2016 by The Balkans Chronicles
Omdat religies overal ter wereld voorkomen, moet de Islam behalve het
westen de hele wereld overheersen, wat volledige controle inhoudt over
alle aspecten van de maatschappij door de sjaria; zonder onderscheid
tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden.En
als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet
leeft, dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder
islamitische controle te krijgen.De uitbreiding van de Islam, gebeurde
bijna uitsluitend door oorlogen, moord,terreur en migratie.Vandaag de
dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou
ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog
tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden
vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd…
Wat de islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te
gaan lukken middels migratie en voortplanting.Hijra(migratie) is een van de meest effectieve methodes van
Jihad zonder militairen of oorlog.Dat woord bedacht door de stichter van de islam, de profeet Mohammed, in
het jaar 622 A.D.En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar
Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding
van de islam over de rest van de wereld.Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend
politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van
Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving).En
als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist….
De combinatie van natuurlijke groei en migratie die ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de
bevolking teweegbrengt, zou in de afzienbare toekomst kunnen leiden tot meerderheden in althans enkele
Europese steden of zelfs landen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van
India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste
islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In
Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslimmeerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische
republiek uit te roepen…
Links heeft van de massa-immigratie een ideologisch project gemaakt, het multiculturalisme (…) ter
vervanging van het failliete communisme. (…) Maar die droom is een nachtmerrie geworden: multicultureel is
multiconflict geworden.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. Dat uit zich
niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij.
Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving.Er ontstaan grote getto’s in Europa, met een
fundamentalistische identiteit, die broeinesten vormen voor extremisten.Zij zijn vastbesloten zich te houden
aan de voorschriften van Koran en Hadith.Zij willen een Huis van de Islam in het gebied van het ongeloof
bouwen.Moslims beschouwen zich in de eerste plaats als moslims en niet als burgers van het land waar ze
wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt,
namelijk bij de islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld
dit 91 keer.Zeventig procent van de Nederlandse moslims vindt dat, de regels van de Koran, belangrijker zijn,
dan de Nederlandse grondwet, zoals uit recent onderzoek bleek.De Islam is echter niet alleen een godsdienst,
zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in
een religieus kleed, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt….
Europa bevond zich in het Huis van oorlog en dat kan nooit worden geaccepteerd.Diverse landen in Europa
hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.Wezitten nu in een oorlogssituatie.Wat er nu
in Europa gebeurt, bekijkt Open Doors tegen de achtergrond van christenvervolging wereldwijd.Aanslagen op
kerken; het vermoorden van geestelijke leiders; het zaaien van angst; het ontwrichten van de samenleving.
Ze maken allemaal deel uit van de ‘strategie’ achter christenvervolging in alle delen van de wereld.Iedere dag
is er weer een nieuw verhaal over bloedvergieten.In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig
op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en
Dar al-Islam uit te breiden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). Terwijl islamieten heel het Midden-Oosten
in een bloedbad hebben veranderd en het westen al een voorsmaakje gegeven hebben wat hen te wachten
staat, spugen de paleo-progressieve journalisten en politiekers de burger in het gezicht: dat er GEEN verband
bestaat tussen de islam en terrorisme. Dat is vanzelfsprekend nonsens.Iedereen die de islamitische doctrine
en geschiedenis heeft bestudeerd, weet dat de islam gebaseerd is op geweld tegen Kafirs (àlle nietmohammedanen).De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is!…
We hebben enorme problemen met de islam en multiculturaliteit.Het idee dat de islam in de westerse wereld
gematigder zal worden, is een illusie.Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat
aanpassen. Zo is sinds kort in Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk
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toegestaan. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal
betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer
af te leggen.Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse
tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan.‘Kerstmarkt’ wordt veranderd in
‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om
islamitische minderheden niet op de tenen te trappen.We zijn veel te ver doorgeschoten in onze
tolerantie.Godsdienstvrijheid is een individueel recht, geen collectief recht om een islamitische zuil uit te
bouwen, om op iedere straathoek een moskee te bouwen met torenhoge minaretten, om islamitische
feestdagen in te voeren of om hoofddoekjes te dragen in de publieke ruimte.Europese volkeren vluchten uit
hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Wij hebben miljarden gestopt in
integratiebeleid en er het tegendeel mee bereikt van wat we wilden!…
Deze migratie is een strategisch doel van de VS, dat Europa wil destabiliseren en zo afhankelijk van
Washington wil houden.Obama-supporter George Soros is op de achtergrond een belangrijke drijvende kracht
achter de Europese ‘multiculti’ droom nachtmerrie door volledig open grenzen, het opheffen van de nationale
soevereiniteit en een onbeperkte immigratie van moslims te eisen en deels ook te financieren.Engelse
verslaggevers troffen op het Griekse eiland Lesbos een ‘migranten-handboek’ aan met de titel ‘Hoe kom ik het
beste naar Europa’. In het boek staan allerlei tips hoe migranten met succes hun ‘rechten’ in Europa kunnen
opeisen. De uitgever van het boek is de organisatie W2EU, dat zich inzet voor onbeperkte massa immigratie.
W2EU is onderdeel van George Soros’ Open Society netwerk, dat ook een
dubieus aandeel had in de illegale fascistische staatgreep in Oekraïne…
De eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de
massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen
van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de
christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor
schamen.We moeten ook het Schengenakkoord en het vrij verkeer van
personen on hold zetten en de controle over de grenzen weer in eigen
handen nemen.Doen we dit niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede
dominantie van de islam, zoals in het huidige IS-gebied!Wij zijn voor een
Europa van samenwerkende staten, maar wij zijn tegen één Europa onder
een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa en weg met die EU”….
https://zlj13051967.wordpress.com/2016/10/30/stille-verovering-van-europa-door-islam/
Propaganda werkt averechts: “Europeanen bewonderen Poetin en zien hem niet als vijand”
31 oktober 2016
Het lijkt erop dat de russofobie in de westerse media averechts
begint te werken. Dat schrijft de Italiaanse journalist en politicus
Giulietto Chiesa voor Sputnik Italia.
Westerse opiniepeilers merken dat het onzichtbare leger
spindoctors niet langer in staat is om de geest van de
Europeanen te vergiftigen met hun haatretoriek over de
Russische president, die wereldwijd steeds meer populariteit geniet, aldus Chiesa.
“Steeds meer mensen in het Westen beginnen de informatie te vertrouwen die van de
‘andere kant’ komt,” schrijft hij. Hij voegt toe dat westerse media Poetin een agressor
noemen, maar dat de gewone Europese burger hem bewondert.
Steeds meer mensen in het Westen zijn van mening dat Rusland een belangrijke rol speelt
bij de vernietiging van IS-terroristen in Irak en Syrië.
“Dit betekent dat Poetin een vriend is in plaats van een vijand,” benadrukt de journalist.
“Europeanen zien het nut niet in van sancties tegen Rusland en velen vragen zich af
waarom hun leiders ze instellen.”
De propaganda neemt inmiddels groteske vormen aan. Zo beschuldigde de Amerikaanse
vicepresident Joe Biden Rusland ervan de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden.
“Dergelijke beschuldigingen houden simpelweg geen steek, temeer omdat ze afkomstig zijn uit een land dat
zelf het meesterbrein was achter revoluties in andere landen,” aldus het voormalig lid van het Europees
Parlement.
Door ‘vijandelijke’ journalisten te arresteren (of te doden zoals in Oekraïne) en door de Britse bankrekeningen
van RT te blokkeren maakt de westerse mainstream het alleen maar erger, zegt de journalist.
“We zien nu dat er censuur wordt opgelegd in het Westen, dat altijd zo trots is geweest op zijn vrijheid van
meningsuiting,” klinkt het. “Alternatieve zienswijzen worden niet langer getolereerd.”
“We zijn ook getuige van de opkomst van het Orwelliaanse ministerie van Waarheid,” besluit Chiesa. “Iedereen
die zich niet volgzaam toont moet worden gestopt, uitgeschakeld en vernietigd.”
http://www.ninefornews.nl/propaganda-europeanen-bewonderen-poetin/
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Martial Law in Amerika om de hoek? (video)
Maandag, 31 oktober 2016
Zelden zijn bij een Amerikaanse presidentsverkiezing de emoties zo
hoog opgelopen als deze keer.
Het broeit onder het oppervlak, de verkopen van wapens en ammunitie
zijn weer toegenomen en ongeacht wie er wint, onlusten liggen op de
loer.
Als de verkiezingen doorgaan, ongeacht de uitslag, zijn de nodige
onlusten te verwachten in Amerika. Wanneer Trump onverwacht toch
mocht winnen, dan verwacht men dat de links radicalen de straten op
zullen gaan in een uitspatting van anti Trump geweld en wint Clinton, dan
zal de keiharde Trump kern waarschijnlijk voor vergelijkbare taferelen
gaan zorgen.
Iets meer dan een week verwijderd van de verkiezingen blijkt uit recent onderzoek dat 51 procent van de
bevolking angst heeft dat er na de verkiezingen gewelddadigheden zullen losbarsten.
Vier van iedere tien Trump aanhangers geeft aan de uitslag niet te accepteren wanneer Clinton wint, omdat ze
er terecht van overtuigd zijn dat de uitslag wordt gemanipuleerd. Er zijn prominente figuren die oproepen tot
opstand als Trump niet mocht winnen, zoals voormalig congreslid Joe Walsh die via sociale media mensen vroeg
mee te doen als hij “zijn musket” zal grijpen bij een verlies van Trump.
Ook is bekend geworden dat mensen meer wapens en ammunitie hebben gekocht de laatste tijd, voor het geval
Hillary Clinton mocht winnen. Zo zijn er veel mensen die denken dat één van de eerste dingen die Hillary Clinton
zal doen als president is het wapenbezit aan banden te leggen, desnoods door de noodtoestand te laten
afkondigen (Martial Law).
Waar het vooral op neerkomt in Amerika is dat er een deel van de bevolking is die alles slikt wat de mainstream
media hen voorkauwt en een deel dat in de gaten heeft dat er een politiek elitaire corrupte kliek in Washington zit
die moet worden aangepakt. Dat ze denken dat ze door op Trump te stemmen dit kunnen oplossen is een ander
verhaal, maar vooralsnog is bij veel Amerikanen die het allemaal zat zijn, Trump een soort symbool die alles voor
hen beter zal maken.
Als er één wraakzuchtig serpent op deze wereld is, dan is het wel Hillary Clinton en wanneer zij wint, zal ze
ongetwijfeld wraak nemen op haar vijanden. En dat zijn er heel veel.
Er is echter nog een andere reden waarom de bevolking massaal de straat op zou kunnen gaan om te proberen
een revolutie te bewerkstelligen tegen iets wat heel Amerika op dit moment eveneens in de grip houdt. Dat is de
alarmerende stijging van de premies voor het paradepaardje van Obama, Obamacare.
Het met veel bombarie geïntroduceerde plan, waarbij alle Amerikanen verplicht een zorgpolis moeten afsluiten,
dreigt een regelrechte ramp te worden. Niet een zozeer voor de allerarmsten, maar wel voor degenen die net iets
meer verdienen dan de drempel tot waar ze nog steun krijgen voor de overheid. Dit zijn bijvoorbeeld ook alle
zelfstandigen, kortom een groep die we ooit de middenstand noemden.
Zij zullen premieverhogingen van 25 procent voor de kiezen krijgen in het nieuwe jaar en er zijn nu al economen,
zoals Chris Butler, die waarschuwen dat er onlusten zullen komen en mensen de straat op zullen gaan, wanneer
ze beseffen dat ze volkomen leeggeplukt zullen worden zodanig dat voor mensen letterlijk de keuze ontstaat
tussen het afsluiten van een hypotheek of het nemen van een zorgpolis, want de kosten zijn ongeveer
vergelijkbaar. Waar wij al klagen over een eigen risico van 385 euro, zo heeft een doorsnee Amerikaan te maken
met een eigen risico van ergens tussen de 3.000 en 5.000 dollar en dan nog worden de medische rekeningen
niet volledig vergoed. Dan natuurlijk nog het recente nieuws van een hernieuwd FBI onderzoek, waarbij het dan
ook niet lang duurde voordat de directeur James Comey ervan werd beschuldigd dat hij samen met Vladimir
Poetin onder één hoedje speelt. Dat is dezelfde Comey die door de Democraten werd opgehemeld toen hij eerder
dit jaar besloot om Hillary niet te vervolgen voor het e-mail schandaal.
En dan is er nog de hele reële mogelijkheid dat Obama zijn befaamde Executive Orders zal gebruiken voor het
uitstellen van de verkiezingen, wanneer de FBI voor 8 november niet heeft verklaard klaar te zijn met het
onderzoek naar Hillary Clinton, wat inderdaad ook erg onwaarschijnlijk is dat het dan al is afgerond.
Voldoende ingrediënten om een zak popcorn bij de hand te hebben en te kijken hoe dit scenario zich de komende
week verder zal gaan ontwikkelen.
Het afkondigen van de Martial Law en de daaruit volgende overname door de Verenigde Naties zit wel in de
planning zoals we in een eerder artikel schreven.
De twee ontmoetten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig toen Bill een aankomend politicus was. Larry was
erbij toen de Clinton’s al in 1986 het plan beraamden waarbij Hillary president van Amerika zal worden, waarna
ze binnen zes maanden echtgenoot Bill zal benoemen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) en waarna
binnen de zes maanden daarop volgend Bill zal worden benoemd tot secretaris generaal van diezelfde VN.
Wie denkt dat het allemaal wel meevalt met die Hillary, hierbij nog een voorbeeld van hoe ze omgaat met
verkiezingen. Het gaat om verkiezingen in Palestina in 2006, verkiezingen die Hillary destijds liever niet zag, maar
als ze toch moesten komen, dan maar zorgen dat de uitslag overeen zou komen met haar wensen.
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Als ze tien jaar geleden al verkiezingen probeerde te manipuleren en ermee te frauderen, zou ze dat dan in 2016
met de voor haar belangrijkste verkiezing ooit, niet doen?
https://youtu.be/U-W-SYn-uhk
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11240:martial-law-in-amerika-om-dehoek&catid=10:buitenland&Itemid=23

Julian Assange ontsnapt uit Ecuadoraanse ambassade in Londen?
Maandag, 31 oktober 2016
Met nog enkele dagen te gaan tot de Amerikaanse verkiezingen en
dagelijks meer gelekte belastende Wikileaks e-mails van Hillary
Clinton wordt het gevaarlijk voor Julian Assange.
Hillary heeft al laten weten hem het liefst met een drone te willen
uitschakelen, maar dan moet ze hem wel eerst weten te vinden.
De informatie die hierna volgt, is afkomstig uit de nieuwsbrief van Nancy
Lieder, de dame die zich al meer dan tien jaar bezighoudt met informatie
omtrent de nadering van de planeet Nibiru en zegt in contact te staan met
een buitenaardse beschaving, genaamd de Zeta’s.
Meestal zijn haar berichten gerelateerd aan de komst van de planeet en
de daarbij behorende aardveranderingen, maar soms bericht ze ook over andere zaken, die later vaak blijken te
kloppen. De afgelopen weken werd duidelijk hoe de druk op Ecuador is opgevoerd door Amerika, omdat de
organisatie van Wikileaks voorman Julian Assange nu ongeveer dagelijks nieuwe e-mails vrijgeeft van de
voorzitter van Hillary's verkiezingscampagne, John Podesta. Daar tussen zitten regelmatig hele onthullende
berichten over hoe corrupt het stel Hill en Bill eigenlijk wel niet is en brengen haar dan ook grote schade toe.
Ook is bekend dat er enkele mensen die dichtbij Julian Assange staan al zijn vermoord, dus ook het leven van
Julian is zonder meer in groot gevaar. Zeker omdat de vermoorde mentor van Assange, Gavin MacFadyen, al
had aangeven dat datgene wat nu door Wikileaks is vrijgegeven nog maar een fractie is van het materiaal
waarover ze beschikken.
Verder gingen er geruchten dat er vreemde mensen zijn gesignaleerd rondom de ambassade, er iemand was
afgevoerd met een zwarte kap over het hoofd en dat de ambassade zou worden aangevallen. Ook dat Assange
dood zou zijn en dat een bezoeker, ene Paula Andersom, hem zou hebben vergiftigd met een boterham.
De situatie volgens Nancy Lieder is nu als volgt:
Is Assange dood? Nee. Bevindt hij zich nog steeds in de
ambassade van Ecuador in Londen? Nee.
Eén van de geruchten was dat er een man met een zwarte kap
over het gezicht werd afgevoerd uit de ambassade. Dit was Julian
Assange en hij is allang verdwenen uit Engeland en bevindt zich
nu bij vrienden op een veilige onbekende plek.
Assange kan niet bereikt worden via internet, omdat dit onderdeel
vormde van het ontsnappingsplan. Totdat hij weer kan
communiceren vanaf zijn nieuwe verblijf of zodanig dat hij zijn
locatie niet zal prijsgeven, alsof hij zonder lichaam ergens lokatieloos communiceert, zal zijn ontsnapping niet bekendgemaakt worden.
Het afsluiten van zijn internet is gedaan om de druk te verminderen en om te doen voorkomen alsof zijn gastheren
hadden toegegeven onder de druk van de Clinton groep.
Julian Assange had al langere tijd zien aankomen dat, naarmate de verkiezingen dichterbij komen, de druk op
hem en vooral ook op zijn gastheren steeds groter zou worden. Door het kiezen van deze oplossing beschermt
hij ook degenen die al die jaren gastvrij voor hem zijn geweest met alle gevaren van dien voor henzelf.
Nancy Lieder gaat verder met dat het Assange drama in feite de Eindtijd strijd uitbeeldt tussen het goede en het
kwade zoals dat zich op dit moment ontvouwt in Amerika.
De Clinton Mafia Groep omvat de complete criminele Bush familie, alsmede de Joodse of beter gezegd, de
Chazaren bankiers die worstelen om hun dominantie in de wereld te handhaven en de gokkers op Wall Street
die bekendstaan als managers van Hedgefondsen. George Soros bijvoorbeeld is een Hedgefonds miljardair.
Ondertussen is BRICS en het verbond tussen Rusland en China druk bezig om een wereld te scheppen zonder
dollars en Westerse leningen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de complete misdaadfamilie alle middelen uit de
kast haalt waarbij iedere misdaad is geoorloofd, zoals fraude en moord om er maar enkele te noemen.
Of Nancy Lieder gelijk heeft met haar ontsnappingsverhaal van Julian Assange weten we op dit moment nog niet,
maar wie weet komen er in de laatste week voor de verkiezingen toch nog dingen naar buiten, waar zelfs de
Clinton-misdaadmachine niet tegen is opgewassen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11236:julian-assange-ontsnapt-uitecuadoraanse-ambassade-in-londen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Nieuwsbrief 258 – 31 oktober 2016 – pag. 75

