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Voorspellingen van de Rothschilds familie voor 2017
Woensdag, 23 november 2016
Het is misschien nog een beetje vroeg voor nieuwjaarsvoorspellingen, maar sommige mensen zijn er graag op tijd bij.
Dat geldt zeker voor de Rothschild familie die naast alle andere
bezittingen die ze hebben ook grotendeels eigenaar zijn van het tijdschrift
de Economist. Wat is de Economist?
The Economist is een invloedrijk Brits klassiek liberaal magazine dat
wekelijks wordt uitgebracht. Het opinieblad richt zich voor een belangrijk
deel op politieke ontwikkelingen op internationaal economisch gebied.
Je kunt dus zeggen dat het een tijdschrift is, uitgegeven door de elite,
voor de “betere klasse” op deze wereld. Ieder jaar rond deze tijd maken
ze een voorpagina voor het nieuwe jaar. Niet zomaar een voorpagina, maar altijd één met een aantal verborgen
boodschappen van de elite voor de rest van de bevolking ook al ontkennen ze in alle toonaarden dat dit het geval
is.
Zo ziet de pagina voor 2017 er uit:

Duidelijk is dat Donald Trump een hoofdrol zal gaan spelen in het nieuwe jaar en ook dat de tarotkaarten die zijn
gebruikt een somberder beeld schetsen voor het nieuwe jaar, dan de voorgaande.
Zoals te zien op de volgende afbeelding laten de voorpagina’s voor 2015 en 2016 een over het algemeen vrolijk
beeld zien met allemaal lachende wereldleiders.

Wanneer je de sfeer van die afbeeldingen vergelijkt met die van 2017, dan is onmiddellijk duidelijk dat volgens
de Economist 2017 geen goed jaar gaat worden.
Wat we hier zullen doen, is langs de individuele kaarten gaan en dingen opschrijven die ons opvallen.
Ongetwijfeld zullen wij veel dingen missen of niet (goed) zien, maar dat horen we dan graag.
De schuingedrukte uitleg van wat de betreffende tarotkaarten uitbeelden, komt van deze website.
De eerste kaart, de Toren.
De Toren staat voor heftige onverwachte gebeurtenissen, verwoesting en bevrijding. De kaart staat voor de
zekerheid die je denkt te hebben.
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De toren wordt geraakt door de bliksem en in de achtergrond zie je twee verschillende legers. De ene heeft een
vlag die doet denken aan de voormalige Sovjet Unie en het andere draagt een kruis.
De volgende kaart is het Oordeel:
Het Oordeel heeft een bijzonder gunstige betekenis en zorgt voor de beslissende stap naar zelfverwerkelijking.
De kaart staat voor de verlossing en bevrijding van datgene wat je gevangen hield.

Donald Trump die bovenop de wereld zit, waarbij opvalt dat deze kaart gekanteld is. De aardbol is bedekt met
wat een Amerikaanse vlag lijkt en Donald houdt in zijn hand wat lijkt op een kroon en een scepter met adelaar.
De volgende kaart is de Wereld:
De Wereld staat voor eenheid, heelheid, voldoening, het eindpunt van de reis en de voltooiing van een cyclus.
Je bent aangekomen op de plek waar je hoort en hebt je doel bereikt.

We zien de wereld met daarop een piramide en twee keer een gebouw dat lijkt op het Amerikaanse
hooggerechtshof met daarboven een aantal voorwerpen. Verder Venetiaanse maskers en een schilderij wat lijkt
op de Mona Lisa.
Dan de kaart, helemaal rechtsboven, de Kluizenaar:
De Kluizenaar of Heremiet staat voor teruggetrokkenheid, betekenisvolle ervaringen, diepe beleving, zoeken naar
wijsheid en inzicht en geestelijke rijkdom.

We zien op deze kaart een kluizenaar die vanaf een hoge positie een eindeloze stroom mensen bijlicht. Deze
stroom mensen ziet er eensgezind en vastberaden uit en lijkt een einde te willen maken aan zaken zoals TPP,
TTIP en de Europese Unie. Tegen globalisering.
De kaart daaronder is de Ster:
De Ster is een kaart van hoop, wijsheid en inzicht in grotere samenhangen. De kaart staat voor plannen die je
maakt of dingen die je begint en tot ver in de toekomst reiken.
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Dit is de tweede kaart die gekanteld is en op deze kaart zien we binnenin de zonnen 14 gezichten. In het midden
iets dat lijkt op een komeet. Vreemde is dat er op de grond allerlei kraters te zien zijn zoals je die op de maan
aantreft.
De kaart daarnaast is het Rad van Fortuin:
Het Rad van Fortuin is je lot, de levenstaak, een opdracht waar je niet aan kunt ontkomen. De kaart plaatst je
voor (levens)ervaringen die je moet aangaan zodat je er innerlijk door zult groeien. Rad van Fortuin staat voor
grote of kleine gebeurtenissen waar je nauwelijks invloed op hebt.

Deze kaart lijkt betrekking te hebben op de komende verkiezingen in drie Europese landen, te weten Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Op het rad zie je waarschijnlijk Angela Merkel, Marine Le Pen en Geert Wilders. Zo te
zien is het Rad Marine Le Pen en Geert Wilders gunstig gezind, maar wordt Angela Merkel getroffen door de
bliksem.
De kaart daarnaast is de Magiër:
De Magiër staat voor zelfbewustzijn, slimheid, bewust en actief handelen, impulsiviteit en het nemen van
initiatieven. De Magiër heeft de kracht en vaardigheid om iets in beweging te zetten en te realiseren.

De Magiër schijnt op zijn hoofd een soort virtual reality bril te hebben, waarbij hij op een knop drukt waardoor er
3D huizen van een lopende band afkomen. Boven zijn hoofd zie je het symbool voor oneindigheid en met zijn
staf wijst hij naar de hemel. De persoon heeft ook wat weg van vrouwe Justitia.
De laatste kaart is de Dood:
De Dood betekent afscheid of het einde van iets. Dit kan gepaard gaan met pijnlijke ervaringen maar kan ook
heel bevrijdend zijn. De Dood staat altijd voor het natuurlijk einde en geeft daarmee aan dat het tijd is om iets los
te laten.

We zien de dood rijden op een wit paard, met in de achtergrond een paddenstoelwolk en een aarde die
grotendeels lijkt te zijn vernietigd, terwijl er in de lucht een paar mannetjes met vleugels zweven.
Tot zover de kaarten.
Wetend dat de uitgevers van het tijdschrift waar deze “voorspellingen” op staan, voor een groot deel het leven
hier op aarde bepalen en sturen, zijn de afbeeldingen misschien toch iets meer dan een voorspelling.
Dan is het een boodschap om ons precies te laten weten wat ze van plan zijn en is het aan ons om de puzzel
van wat ze precies bedoelen op te lossen.
Om mensen die hierin geïnteresseerd zijn nog wat verder op weg te helpen, volgt hier een video met een
uitgebreidere uitleg. https://youtu.be/cFQg2c_dmrk
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11321:de-voorspellingen-van-de-rothschildsfamilie-voor-2017&catid=69:occult&Itemid=81
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Dit is communisme
Slachtoffers van de Rode Khmer in Cambodja.
Concentratiekampen in Noord-Korea.
https://restkerk.net/2016/11/15/bergoglio-het-zijn-de-communisten-die-denken-zoals-christenen/

Een leugendetector voor Facebook
The Washington Post | 20 november 2016 - 09:30
Vier tweedejaars studenten ontwierpen in 36 uur een algoritme dat de
stroom van nepberichten en echte berichten op Facebook van elkaar
kan scheiden. Na de Amerikaanse verkiezingen werd Facebook fel
bekritiseerd vanwege de verspreiding van talloze misleidende
verhalen die nauwelijks van echt waren te onderscheiden, schrijft The
Washington Post.
Het algoritme van Facebook is zo ontworpen dat gebruikers te zien
krijgen wat ze graag willen zien. Daardoor krijgen ze berichten
voorgeschoteld die hun bestaande opvattingen bevestigen, los van de
vraag of de gedeelde informatie waar is.
Vier Amerikaanse tweedejaars studenten doken op het probleem tijdens een hackathon van de Princeton
Universiteit, in een poging om binnen 36 uur een algoritme te ontwerpen dat de authenticiteit van berichten
aangeeft. Het is ze gelukt en ze noemen het FiB.
Ze ontwierpen een extensie voor de Chrome browser die Facebooklinks voorziet van het opschrift
‘geverifieerd’ of ‘niet-geverifieerd’. De Facebookberichten krijgen dit etiket doordat hun geloofwaardigheid
wordt gecheckt en door hun inhoud te vergelijken met de inhoud van andere nieuwsberichten. Als een post
vals blijkt te zijn, geeft de plug-in een samenvatting van meer geloofwaardige online informatie over het
betreffende onderwerp.
Aangezien de studenten het project in anderhalve dag in de steigers moesten zetten en nog een hoop ander
huiswerk te doen hebben, hebben ze er een open source-project van gemaakt om het concept verder uit te
werken: FiB – Let’s stop living a lie.
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Hier vertelt een verslaggever hoe Facebook voor verspreiders van nep-nieuws de belangrijkste bron van
inkomsten is:
Foto: Anant Goel (een van de vier studenten die het algoritme ontwikkelden)
http://www.360magazine.nl/politiek/5637/een-leugendetector-voor-facebook

Dit zijn de echte valse nieuwssites van Nederland
Vrijheid om andere mening dan politiek-correcte elite te hebben wordt steeds minder getolereerd
Al enkele jaren geleden werd in een Duits universitair onderzoek
geconstateerd dat maar liefst 86% van de journalisten een (ultra)linkse
/ linksgroene (=globalistische) visie op het nieuws weergeeft (rood
gekleurd).(6)
Afgelopen vrijdag besteedden we opnieuw aandacht aan de aanval die
de gevestigde orde in de politiek en reguliere media heeft geopend op
het alternatieve en onafhankelijke nieuws. Na de verkiezing van
Donald Trump in de VS begint het establishment ook hier nattigheid te
voelen. President Obama noemde ‘valse nieuwssites’ een gevaar voor
de democratie, en gisteren plaatste de NOS een artikel getiteld ‘Nepnieuws op internet ook in Nederland potentieel gevaarlijk’. Daarin
wordt gelinkt naar een site met een lijst ‘nep-nieuws sites’, waar ook Xandernieuws op is terug te vinden. Wat
ons betreft: hartelijk dank voor het compliment dat ook wij als een gevaar worden beschouwd voor de reguliere
media, op enkele uitzonderingen na de échte valse nieuwssites van ons land, omdat ze nog vrijwel uitsluitend
politiek-correcte propaganda verspreiden.
We konden het met het politieke proces tegen PVV leider Geert Wilders al zien aankomen: ook in Nederland
is de gevestigde orde steeds minder bereid om een andere mening dan de eigen politiek-correcte standpunten
aan te horen en te tolereren.
Wie zijn de echte propaganda verspreiders?
Eén van de vele harde bewijzen dat het juist de reguliere media zijn die nepnieuws verspreiden was de extreem
eenzijdige verslaggeving over de verkiezingen in de Verenigde Staten. NU.nl liet de kop ‘Trump maakt geen
schijn van kans’ wekenlang staan, en ook de immer volgzame NOS / NPO nam trouw de misleidende peilingen
van de Amerikaanse media over, die vrijwel zonder uitzondering berichtten dat ‘Hillary 98% kans heeft op de
overwinning’.
De overwinning van Trump leidde overigens niet tot enige bezinning bij de media – integendeel. Men volhardt
in de eigen linksradicale propagandakoers, die overduidelijk gebaseerd is op de arrogantie dat alleen de door
hen verspreide visie de enige juiste is. Bewezen valse verslaggeving en andere foutieve inschattingen, hoe
onvoorstelbaar groot die ook zijn gebleken, worden nooit toegegeven. Onafhankelijke nieuwssites zoals deze
worden belachelijk gemaakt, en als dat niet werkt nu ook als ‘potentieel gevaarlijk’ bestempeld. De volgende
stap is dat ze deze door de overheid zullen proberen laten te blokkeren en verbieden.
De volgende omschrijving op de hoax-wijzer:
Radicale propagandistische websites: getypeerd door artikels van politieke aard over onderwerpen zoals
migranten, Islam en vluchtelingen/asielzoekers, waarbij specifieke bevolkingsgroepen opzettelijk in een zo
negatief mogelijk daglicht worden gesteld. Het is hier de bedoeling om de publieke opinie te beïnvloeden in de
richting van een radicaal denkpatroon van specifieke extremistische politieke bewegingen. De artikels zijn vaak
gekleurd, misleidend of helemaal verzonnen.
is dan ook naadloos van toepassing op de NPO, NU.nl en al die andere massamedia, met dit verschil dat de
‘specifieke bevolkingsgroepen die in een zo negatief mogelijk daglicht worden gesteld’ u en ik zijn, gewone
mensen die hun eigen land, hun eigen cultuur, hun eigen regels en gewoonten en hun eigen grenzen willen
behouden, en daar de zeggenschap over willen terugkrijgen. Nog niet zo heel lang geleden werden dit soort
zaken normaal gevonden en waren in bijna ieder verkiezingsprogramma terug te vinden. Nu bent u echter
plotseling een ‘extreemrechtse populist’ als u aan deze basis van de vrije en tolerante samenleving wilt
vasthouden.
Behalve de onbeschaamd manipulatieve, en overduidelijk vals gebleken berichtgeving over de verkiezingen
in de VS, waarbij enkele kleine misstappen van Donald Trump gigantisch werden uitvergroot, terwijl de enorme
bewezen schandalen rond Hillary Clinton vrijwel totaal werden genegeerd, worden we al jaren overspoeld met
buitengewoon eenzijdige, steeds vaker aan pure propaganda grenzende verslaggeving over onder andere:
* Het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij de Palestijnen vrijwel altijd als onschuldige slachtoffers, en
Israël bijna altijd als de kwaadaardige dader wordt neergezet. Deze site zou te klein zijn om alle voorbeelden
van de afgelopen 10, 20 jaar te noemen. Kenmerkend voorbeeld: Westerse kranten en sites kopten vorig jaar
oktober ‘Palestijn vermoord door Israëliërs’, terwijl deze Palestijn eerst zomaar op straat een paar Israëliërs
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had neergestoken. Desondanks presteerden ‘onze kwaliteitsmedia’ het om al in hun kop de valse indruk te
wekken dat de Palestijn het slachtoffer was, en Israëliërs de daders.
* De massale moslim immigratie. Afgelopen week bevestigde de pro-immigratie organisatie Artsen van de
Wereld nog eens dat slechts 13,7% van de migranten die naar Europa zijn gekomen een echte vluchteling is.
Andere onderzoeken toonden al eerder aan dat dit percentage vermoedelijk nog lager is. Desondanks houden
de meeste media vol dat we met een ‘vluchtelingenprobleem’ te kampen hebben. Het is alsof de media een
demonstratie van 100 mensen, waarvan 86 met een blauwe pet en 14 met een rode pet op, omschrijft als ‘Een
groep demonstranten met rode petten op’. En vervolgens sites zoals deze, die er steeds op wijzen dat 86
mensen toch echt een blauwe pet op hebben, van ‘nep nieuws’ beschuldigen.
* De criminaliteitsexplosie. Hetzelfde geldt voor de in ongemanipuleerde statistieken duidelijk zichtbare
criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in veel landen –vooral in Duitsland, Zweden en Frankrijk- door
vrijwel uitsluitend moslimmigranten is opgetreden. Zodra een (moslim)migrant de dader is wordt zijn afkomst
verzwegen, zijn daden gebagatelliseerd, en niet zelden enkel als een ‘verwarde man’ omschreven. De enorme
toename van criminaliteit en onveiligheid wordt glashard ontkend, ook door de overheid, of weggestopt in
kleine, zo onzichtbaar mogelijk gemaakte berichten.
* Het volksverzet tegen de islamisering, dat men bijna wanhopig als ‘extreemrechts’ probeert af te
schilderen. Het ultralinkse NU.nl kopte in februari ‘Pegida-voorman gearresteerd vanwege hakenkruis op
spandoek’, waardoor de lezers het idee werd gegeven dat we hier met een Neonazi van doen hadden. Niets
was echter minder waar, want in het artikel werd later erkend dat het hakenkruis zich op een poster bevond
waarin het gehate symbool onderin een prullenbak is gegooid, samen met onder andere de vlag van ISIS.
* De islamitische religie. Nog steeds krijgen we het sprookje te horen dat islam ‘vrede’ betekent en enkel
‘vreedzaam’ wil samenleven met anderen. Islam betekent in werkelijkheid ‘onderwerping’ (aan de wil van Allah
en Mohammed), en dat is dan ook precies wat islam in alle landen waar het een voet tussen de deur krijgt of
de baas wordt, doet of probeert te bewerken – zelfs in het jarenlang zo bejubelde Turkije van islamist Recep
Tayyip Erdogan. Dat Erdogans ‘purge’ iets met islam te maken heeft, wordt simpelweg ontkent, ondanks het
feit dat de president zelf, net als al zijn lakeien, keer op keer bevestigt dat wat hij doet allesmet islam te maken
heeft.
In bijna alle landen waar islam invloed krijgt, worden ‘ongelovigen’ geïntimideerd, bedreigd, gediscrimineerd,
en naarmate er meer moslims komen uiteindelijk ook onderdrukt, vervolgd en vermoord. Met name Joden en
christenen zijn het doelwit, waarbij christenen zich nog ‘mogen’ bekeren, maar Joden volgens de Koran
allemaal moeten worden uitgeroeid. Vrouwen zijn de helft minder waard dan mannen, en krijgen in sommige
moslimlanden zelfs als ze worden verkracht de schuld, en niet de daders. Homo’s worden opgesloten,
opgehangen of van daken gegooid.
Van deze intolerante, haatzaaiende en moorddadige religieuze ideologie mogen wij echter geen kwaad
spreken. Sterker nog, iedereen die wil voorkomen dat ons land stapsgewijs aan de islam wordt onderworpen,
wordt door de media als racist weggezet.
* Het conflict in Oekraïne. Ook hier een container vol misleiding en leugens door de media, dat stelselmatig
weigert om een flagrante, door de CIA op touw gezette staatsgreep tegen een wettig gekozen president en
regering als zodanig te benoemen. Een geldig, door de OVSE als eerlijk verlopen omschreven referendum,
waarin 95% van de bevolking van de Krim voor vrijwillige aansluiting bij Rusland stemde, wordt nog steeds
een ‘annexatie’ genoemd. Van een ‘Russische invasie’ is ondanks tal van nepberichten geen moment ook
maar enige sprake van geweest.
* Rechtstreeks hiermee samenhangend: De ramp met MH17. De brokstukken waren nog niet allemaal uit de
lucht gevallen of de media wisten al te vertellen dat Rusland en/of de pro-Russische rebellen het toestel uit
Amsterdam, met 298 mensen aan boord, hadden neergeschoten. Tal van bewijzen dat het heel anders is
gelopen, waaronder getuigenverklaringen van bewoners ter plekke, werden en worden nog steeds genegeerd,
net als sterke aanwijzingen dat Oekraïne zelf verantwoordelijk is voor de mogelijk opzettelijk veroorzaakte
ramp.
* President Barack Hussein Obama, die al 8 jaar lang geen kwaad kan doen volgens onze media. Dat de
Nobelprijs voor de Vrede winnaar verantwoordelijk is voor tal van nieuwe conflicten en oorlogen, en daardoor
de dood van zo’n 1 miljoen mensen, mag klaarblijkelijk geen naam hebben. Al in 2013 had Obama 8 x meer
droneaanvallen dan zijn voorganger George Bush op dorpen in met name Afghanistan en Pakistan laten
uitvoeren, met grote aantallen burgerslachtoffers als gevolg. Maar daar waar de blanke Republikein Bush
ervoor verketterd werd, zwegen de media als het graf toen de dader ineens een Democraat met een getint
huidskleurtje was.
* De burgeroorlog in Syrië, het bloederigste conflict van onze tijd, volgens WikiLeaks en gerenommeerde
onderzoeksjournalisten zoals Seymour Hersh veroorzaakt door het Obama/Clinton team, daarin gesteund
door en optredend voor Saudi Arabië, Qatar en Turkije. Van de eerstgenoemde radicale Shariastaten nam
Hillary Clinton tientallen miljoenen dollars aan. Ook zat ze persoonlijk achter de illegale wapenhandel van Libië
naar Syrië, inclusief het saringas waarmee in 2013 een ‘false flag’ aanval op een buitenwijk in Damascus werd
gepleegd, waarbij zo’n 1000 mensen, onder wie veel kinderen, omkwamen.
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De media hebben er echter geen boodschap aan dat ISIS werd gecreëerd door de regering Obama, de CIA,
de Turken en de genoemde Arabische Golfstaten. Nee, Rusland is de grote boosdoener, omdat het president
Assad helpt in zijn strijd tegen ISIS en ‘de rebellen’, die in werkelijkheid voor een groot deel gelieerd zijn aan
islamitische terreurgroepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda.
Volledig onbewezen stellingen dat Rusland ziekenhuizen zou bombarderen worden herhaald en herhaald,
zodat de doorgaans naïeve Nederlanders inderdaad gaan geloven dat de Russische president Putin ‘een
nieuwe Hitler’ is, zoals Hillary Clinton letterlijk beweerde. Het tegendeel is echter waar én bewezen, maar dat
erkennen past niet in het straatje van de globalisten in Washington, Brussel, Berlijn en ook Den Haag.
* Klimaatverandering / ‘global warming’. De media houden voortdurend vol dat de opwarming van de Aarde
door ‘bijna alle wetenschappelijke onderzoekers’ is bewezen – een zeer misleidende voorstelling van zaken,
want het gaat hier doorgaans om van overheidsfinanciën afhankelijke onderzoekers die de vooraf door de
politiek bepaalde uitkomst, namelijk dat de Aarde door mensen veroorzaakte ‘global warming’ wordt bedreigd,
(moeten) bevestigen.
Tienduizenden serieuze wetenschappers zijn een geheel andere mening toegedaan, net als de medeoprichter
van Greenpeace, en klimaatactivist pionier James Lovelock. Op de VN klimaatconferentie in Marrakech
presenteerde Climate Depot afgelopen week een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven
wetenschappers de theorie van door menselijke CO2 uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke
nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar niet gestegen is.
Nobelprijswinnaar Dr. Ivar Glaever, die openlijk achter Obama stond, zegt nu dat het CO2 reductiebeleid van
de president ‘belachelijk’ is, en hij ‘totaal verkeerd’ zit. (5)
Maar heeft u hier ook maar één regel over in de media gelezen? Hoogstwaarschijnlijk niet, omdat het niet
overeenstemt met het linksgroene CO2 ‘global warming’ sprookje, waarmee de overheid miljarden
belastingeuro’s van burgers en bedrijven afhandig maakt – met uitzondering van de zwaar gesubsidieerde
‘hernieuwbare energie’ producenten.
Burgers herkennen zich niet meer en keren zich van massamedia af
De huidige journalisten, die zichzelf zo onaantastbaar en geweldig lijken te vinden, zouden zich eens moeten
afvragen waarom sites als deze zijn ontstaan. Zou het wellicht kunnen komen omdat steeds meer gewone
mensen zich niet meer herkennen in het ‘nieuws’ zoals dat wordt gepresenteerd? Omdat de reguliere media
–op enkele uitzonderingen zoals Elsevier na- voornamelijk nog hetzelfde (ultra-)linkse politiek-correcte toontje
aanslaan, en de miljoenen mensen die daar niet in mee willen door vrijwel niet één medium meer
vertegenwoordigd worden?
In de Verenigde Staten en Duitsland heeft dit reeds tot een gestage afname van het aantal lezers, kijkers en
luisteraars geleid, waardoor de media al honderden mensen moesten ontslaan. Vorige week kondigde het
Duitse Spiegel aan om 149 banen te schrappen, waarvan 35 op de redactie (3). De oorzaak: teruglopende
advertentie inkomsten in verband met het fors geslonken aantal lezers. Kan het zo zijn dat de gevestigde
journalistieke orde in Nederland ook simpelweg bang is voor zijn eigen hachje, en daarom nu de aanval heeft
geopend op het onafhankelijke en alternatieve nieuws?
Nederlandse media net als in VS en Duitsland onder controle en censuur?
De conclusie is dat het heel goed mogelijk is dat ook de Nederlandse massamedia onder directe controle en
censuur van de overheid staat, net als de grootste media in Duitsland, die al enkele jaren geleden rechtstreeks
van bondskanselier Angela Merkel een serie dictaten kregen hoe ze over bepaalde onderwerpen moesten
berichten.
Daarbij moeten vooral de EU / Brussel, de massa immigratie, de islam en de zogenaamde ‘Energiewende’
(omschakeling op ‘groen’) in uitsluitend een positief daglicht worden gezet, en alle partijen en personen die
zich daar openlijk tegen verzetten, zwart worden gemaakt.
In de Verenigde Staten zagen we hoe vele tientallen journalisten als twee handen op één buik waren met de
Democratische Partij van presidentskandidaat Hillary Clinton. Gezamenlijke uitjes, etentjes, redacteuren en
verslaggevers die aan Hillary’s campagne vroegen wat ze wel en wat ze niet moesten vragen, hoe ze over
Donald Trump moesten schrijven... de lijst manipulaties is eindeloos (4). Op de ‘verkeerde’ kandidaat gestemd,
en openlijk blij met zijn winst? Dan wordt je, zoals deze Amerikaanse journaliste overkwam, gewoon ontslagen.
‘Links’ en ‘progressief’ wil ‘rechts’ en ‘conservatief’ tot zwijgen brengen
Omdat ‘links’ en ‘progressief’ zo heilig overtuigd is van het eigen gelijk, wordt steeds meer geprobeerd om alle
tegenstemmen, met name ‘rechts’ en ‘conservatief’, letterlijk het zwijgen op te leggen, zodat hun tanende
monopoliepositie niet verder in gevaar komt. Dat is de ware reden van het NOS artikel van gisteren en van de
genoemde ‘Hoax’ lijst. Alex Jones voorman waarschuwt dat de gevestigde orde ernaar streeft om een ‘internet
kill switch’ in te voeren, waarmee het onafhankelijke, alternatieve en conservatieve nieuws permanent kan
worden geblokkeerd (1)(2).
Daarmee is het bijna zover gekomen als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen grote Nederlandse media
vrijwel zonder verzet het nieuws van de bezetter begonnen door te geven, en er steeds meer ‘illegale’
verzetskrantjes ontstonden, die niet alleen door de Nazi’s, maar ook door de reguliere media werden
zwartgemaakt en vervolgd. Zelfs de Duitse inval en het bombardement op Rotterdam kregen nauwelijks
aandacht.
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Wederom worden mensen die hun vrijheid willen behouden en terugkrijgen in een hoek gezet of –in het geval
van publiek bekende personen zoals PVV leider Geert Wilders- gerechtelijk vervolgd. Tenzij we als volk het tij
snel zien te keren gaat het pact tussen links, links-liberaal en islam met hun valse politiek-correcte
meningenterreur ons land virtueel opnieuw ‘bezetten’, zodat u enkel nog te horen krijgt wat zij willen dat u te
horen krijgt.
Terwijl u in de waan wordt gelaten dat u ‘neutraal’ en ‘objectief’ nieuws krijgt te horen, wordt de vrijheid van
meningsuiting ondertussen definitief de nek omgedraaid. Keert u dus net als velen in Amerika en Duitsland af
van deze valse professionele ‘nieuws’kanalen, want de enige taal die zij nog lijken te verstaan is al heel lang
niet meer de uwe, maar die van het grote geld en de daaraan verbonden macht en invloed.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) MM News, (4) Zero Hedge, (5) Climate Depot (via Infowars), (6) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Dit-zijn-de-echte-valse-nieuwssites-van-Nederland
Bergoglio: ‘Het zijn de communisten die denken zoals Christenen’
door crusader op 15/11/2016
Bergoglio ontvangt van de Ecuadoraanse president Morales een
communistisch (blasfemisch) kruisbeeld.
In alweer een interview met de atheïst Eugenio Scalfari van de
Italiaanse liberale krant La Republicca, doet Bergoglio opnieuw
enkele krasse uitspraken, zoals we dat van hem gewoon zijn.
Toen Scalfari hem vroeg naar Donald Trump, antwoordde Bergoglio:
“Ik vel geen oordeel over mensen, ik wil gewoon het lijden begrijpen
dat hun beleid veroorzaakt aan de armen en de marginalen.”
Bergoglio zei dat zijn grootste zorg op dit ogenblik de kwestie is van
de immigranten en de vluchtelingen. “Enkel een klein deel van hen
zijn Christenen, maar dit verandert de situatie niet betreffende hun lijden en ontbering. De oorzaken zijn
vele en we doen er alles aan om ze te verwijderen. Jammer genoeg worden deze beleidsvoeringen
tegengewerkt door burgers die bang zijn voor lagere inkomens en om hun job te verliezen. Geld is tegen de
armen, alsook tegen de immigranten en de vluchtelingen, maar er zijn ook armen in rijke landen die de
aankomst van hun broeders van arme landen vrezen.” Bergoglio noemde het een “vicieuze cirkel” die moet
gebroken worden. Volgens Bergoglio moeten de muren neergehaald worden die ons verdelen en moeten we
welvaart laten toenemen en het wijdverspreider maken.
Bergoglio wast de voeten van moslimvluchtelingen.
Scalfari vroeg Bergoglio nog wat verder over de bruggen die moeten
gebouwd worden, en de ongelijkheid die moet worden bestreden.
Bergoglio zei: “Een van de fenomenen die door ongelijkheid wordt
aangemoedigd is de beweging van mensen van één land naar een
ander, van één continent naar een ander. Na twee, drie, vier
generaties zijn deze mensen geïntegreerd en lijkt hun
verscheidenheid volledig te verdwijnen.”
Een hoge imam in Jeruzalem: “We zullen hun landen veroveren. We
zullen hen vruchtbaarheid geven! We zullen kinderen kweken met
hen!”
Scalfari zei toen tegen Bergoglio dat hij een tijdje geleden tegen hem
heeft verteld dat het gebod “Heb je naaste lief als jezelf” moet
veranderd worden in “meer dan jezelf” gezien de duistere tijden waar
we doorheen gaan. “Zodus u verlangt naar een samenleving waar
gelijkheid domineert. Dit is, zoals u weet, het programma van het
Marxistisch socialisme en dan van het communisme. Denkt u daarom
aan een Marxistische vorm van samenleving?”
Bergoglio antwoordde toen: “Het is reeds vele keren gezegd
geweest, en mijn antwoord is ook altijd geweest dat, als er iemand is, het de communisten zijn die
denken zoals Christenen. Christus sprak van een samenleving waar de armen, de zwakken en de
gemarginaliseerden het recht hebben om te beslissen. (waar dan?) Geen volksleiders, niet Barrabas,
maar de mensen, de armen, of ze nu geloven in een transcendente God of niet. Het zijn zij die moeten helpen
om gelijkheid en vrijheid na te streven. (zoals de leuze van de Franse Revolutie: Liberté, egalité, fraternité;
nvdr)
Bron: La Republicca
https://restkerk.net/2016/11/15/bergoglio-het-zijn-de-communisten-die-denken-zoals-christenen/
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Google, Facebook en Whatsapp besluiten niet-politiek-correct nieuws te gaan censureren
Grootste internetorganisaties besluiten tot een vorm van censuur om het publiek op dwingende wijze het ‘juiste’
standpunt te laten innemen, en de ‘juiste’ keuze te laten maken
Google, Facebook, Microsoft en Whatsapp hebben een linksradicaal
politiek-correct internet censuur-kartel gevormd dat actief
conservatieve standpunten gaat censureren en blokkeren.
Na de verkiezing van Donald Trump is de oorlog van de Westerse
gevestigde orde tegen de vrijheid van meningsuiting in een
stroomversnelling geraakt. Google en Facebook namen afgelopen
maandag het besluit om de internetter te gaan waarschuwen voor sites
die ‘fake’ of ‘misleidend’ nieuws verspreiden. Maar wie bepaalt wat
‘fake’ en ‘misleidend’ is? Het zijn juist de reguliere media geweest die
tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne het publiek voortdurend
extreem eenzijdig hebben voorgelicht door alle grote schandalen rond Hillary Clinton te negeren, en Donald
Trump uitsluitend in een negatief daglicht te stellen. Zelfs de Israëlische inlichtingenspecialisten van
DEBKAfile, die zich doorgaans tot aan (militaire en politieke) conflicten gerelateerde ontwikkelingen beperken,
maken zich zorgen en wijden er een compleet artikel aan. ‘De maatregelen roepen enkele serieuze vragen op
over de vrijheid van meningsuiting, want welk nieuws is ‘fake’? En hoe en door wie wordt dat bepaald? Wat is
misleidende inhoud, en hoe wordt dat als zodanig geclassificeerd? ‘Is een politiek standpunt, extreem religieus
geloof, of openlijke kritiek op zaken zoals bijvoorbeeld de operatie om de Iraakse stad Mosul te bevrijden van
ISIS, bepalend voor het oordeel of iets misleidende inhoud heeft, en daarom moet worden beperkt?’
Financiële straffen
Google gaat sites en blogs straffen door ze te blokkeren van het AdSense netwerk, waarmee (betaalde)
advertenties op deze sites verschijnen. Facebook gaat eveneens pagina’s met een ongewenste inhoud
blokkeren van advertentie-inkomsten. ‘Deze stappen zijn een dubieuze verlenging van het wel gewenste beleid
tegen sites met pornografie, gokken of extreem geweld.’
Verkiezing Trump aanleiding voor politiek-correcte censuur
De timing van het besluit, pal na de overwinning van Donald Trump, is te verdacht om toevallig te zijn, stellen
de analisten. Tijdens zijn campagne werd Trump voortdurend door de media belachelijk gemaakt en door het
slijk gehaald, daarin volop gesteund door Google, Facebook, Microsoft en Whatsapp –die wereldwijd zo’n 2,7
miljard gebruikers hebben-, die openlijk achter de Clinton campagne stonden. Desondanks werden pro-Trump
pagina’s en berichten nog niet geblokkeerd.
Nu de gezamenlijke inspanningen om de gewenste kandidaat van het globalistische establishment verkozen
te krijgen zijn mislukt, hebben de grote internetorganisaties de conclusie getrokken dat er een vorm van
censuur nodig is om het publiek op dwingendere wijze het ‘juiste’ standpunt te laten innemen, en de ‘juiste’
keuze te maken. Google en Facebook stellen onbekende digitale ‘zedenmeesters’ aan, die de inhoud van
sites, blogs en pagina’s gaan onderwerpen aan vooraf als goed en ‘correct’ bepaalde politieke, religieuze en
maatschappelijke standpunten.
Adressen en telefoonnummers Whatsapp gebruikers bekend bij Facebook
Whatsapp, dat in 2014 voor $ 19 miljard aan Facebook werd verkocht, kondigde met het blokkeren van
‘misleidende’ sites tegelijkertijd de introductie van een gratis audio/video-oproepsysteem voor Whatsapp
gebruikers aan. CEO Jan Koum benadrukte dat de audio boodschappen die gebruikers elkaar versturen
beveiligd zijn tegen afluisteren door veiligheidsdiensten, en tegen hackers.
Wat weinigen beseffen is dat met de overname van Whatsapp de namen en persoonlijke gegevens van alle 1
miljard gebruikers automatisch aan Facebook zijn gegeven, inclusief telefoonnummers en adressen.
Grote bedreiging voor vrijheid van meningsuiting
Een steeds groter aantal Westerse burgers keert zich af van reguliere media, omdat ze de eenzijdige
berichtgeving, waarvan de Amerikaanse verkiezingscampagne een triest dieptepunt was, spuugzat zijn
geworden. Tot nu toe konden ze hun eigen mening kwijt op social media en blogs. Met de besluiten van het
internet-censuurkartel wordt ook dat steeds meer aan banden gelegd. Facebook oprichter Mark Zuckerbergs
en zijn collega bij Google, Eric Schmidt gaan vanaf nu aan de hand van hun eigen criteria bepalen wat
‘misleidend’ en ‘fake’ nieuws is.
DEBKAfile: ‘Waar het sluiten van ISIS social media accounts, die werden gebruikt voor het aanwerven (van
terroristen) en het aanzetten tot moord en vernietiging in het Westen, gerechtvaardigd was, is de onbeperkte
macht om financiële straffen op te leggen aan internet sites, blogs of forums vanwege hun politieke inhoud
een grote bedreiging voor de individuele vrijheid van meningsuiting. Tevens geeft het de bazen van de social
media de macht om de publieke opinie buiten het democratische proces om te beïnvloeden.’
Ook Twitter zit in hetzelfde complot: afgelopen week werden drie accounts gesloten van mensen die Trump
steunden, en die als ‘rechts-extremistisch’ werden bestempeld. Richard Spencer, president en voorzitter van
het National Policy Institute, een orgaan dat door sommige critici valselijk van ‘blanke suprematie’ wordt
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beschuldigd, enkel omdat het specifiek opkomt voor de belangen van conservatieven in Amerika, was een van
de slachtoffers. In een interview met de Daily Caller noemde hij het besluit van Twitter ‘bedrijfs-stalinisme’.
Blacklist opgesteld door linksradicale activist
Infowars, samen met Breitbart en Drudge Report behorende tot de drie grote alternatieve media in de VS die
van grote invloed zijn geweest op de verkiezingscampagne (Breitbart had zelfs meer pageviews dan CNN), is
inmiddels getroffen door censuur door Quantcast, dat naam van de site op de 200 meest bezochte
webpagina’s ter wereld onzichtbaar heeft gemaakt, en bij het aanklikken van de link de melding geeft
‘Waarschuwing! De artikelen op deze website zijn waarschijnlijk fake, vals of misleidend!’
Verslaggever Paul Joseph Watson noemt dit behoorlijk ironisch, aangezien het juist de mainstream media zijn
geweest die massaal fake nieuws hebben verspreid door voortdurend vol te houden dat Donald Trump geen
schijn van kans maakte, en Hillary Clinton op het laatst zelfs ‘98% kans had op winst’ (2).
De ‘fake nieuws’ zwarte lijst werd bovendien opgesteld door Melissa Zimdars, een linksradicale activiste en
feministe die betrokken is bij onder andere Occupy Wallstreet en de racistische anti-blanken beweging Black
Lives Matter. Watson: ‘Dus in de media circuleert een lijst van ‘fake nieuws’ websites die is opgesteld door
een onvoorstelbaar vooringenomen linkse ‘social justice warrior’, en die toevallig vol staat met voornamelijk
conservatieve websites. Hoe kan dit ooit onpartijdig of betrouwbaar zijn?’
Xander - (1) DEBKAfile, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Google-en-Facebook-besluiten-niet-politiek-correct-nieuws-tegaan-censureren

Valse vlag operaties: 2 Erudiete mensen en ’n integer MH17-gesprek..
20 november 2016Door GuidoJ.
Direct na de ramp, werd het Nederlandse volk haat ingespoten, met
geknipte en gemanipuleerde nieuwsberichten en filmbeelden… Een
van de belangrijkste FEITEN daarbij, was dit beeld van één van de
grootste leugens. De separatisten-commandant die in eerbied een
knuffelbeertje opraapt, het vervoglens aan de pers toont, dan zijn pet
afneemt en een kruisje slaat, wordt als rovende, harteloze piraat
weggezet. Want het kruisje dat deze man slaat, werd uit bijna AL het
nieuws gesneden.. PROPAGANDA waar je neutraal nieuws
verwacht..?!
2 Erudiete mensen en ’n integer MH17-gesprek..
2016 © WantToKnow.nl/be
Een mooi en oprecht gesprek tussen AD journalist Wierd Duk en
professor Karel van Wolferen, op 12 oktober jl. opgenomen, dus ruim
vóór de presidentsverkiezingen in Amerika.. Verzorgd door de
prachtige mensen achter het ‘Café Weltschmerz’-initiatief. (HIER) Om
juridische redenen hebben de mensen van deze site, dit gesprek niet
eerder willen uitzenden, omdat één van de onderwerpen in dit gesprek,
ging over de publicatie van het MH17-rapport, door het Joint
Investigation Team. Zoals je weet werd in dit rapport Rusland (lees
Putin) onomwonden als schuldige aangewezen.
Café Weltschmerz heeft zeer grote bedenkingen over de betrouwbaarheid van de conclusies uit het rapport.
De politieke slaafsheid en brutale media manipulaties in Nederland over de Amerikaanse verkiezingen, voeden
ons eerdere twijfels over de integriteit van het MH17 rapport. Een goede reden vonden wij om het interview
nu alsnog uit te zenden. Een paar van de uitspraken van dr. Karel van Wolferen die je in dit gesprek zult
tegenkomen..
 “Dat de Nederlandse journalistiek zo diep kon zinken had ik niet verwacht”
 “Die stelligheid van de media zou ons achterdochtig moeten maken”
 “Waarom zijn we zo bezig om Putin als vijand aan te wijzen terwijl wij zijn hulp hard kunnen gebruiken
tegen het Islamitisch terreur?”
 “De NAVO is er om enorm grote bestellingen te realiseren voor de Amerikaanse wapenindustrie. Daar
hoort ook een verhaal met een echte vijand bij.”
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Karel van Wolferen en Wierd Duk..?
Professor Karel van Wolferen (1941) doorliep in geboorteplaats
Rotterdam de middelbare school en reisde in 1960 2 jaar door het
Midden-Oosten, India en Zuid-Oost Azië en begon in die tijd artikelen
te publiceren. In 1962 kwam hij in Japan aan, waar hij enkele jaren
Engels doceerde aan o.a. de Waseda Universiteit en het Athenée
Français.
In 1972 werd hij NRC-correspondent voor Oost-Azië en schreef hij
over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Japan, India,
Thailand, Vietnam, de Filippijnen en Zuid-Korea. In 1987 kreeg hij de
prijs voor de Nederlandse dagbladjournalistiek. Van Wolferen publiceerde diepgravende analyses over de
politieke economie van Japan. Artikelen van zijn hand, verschenen in onder andere The New York Times, Le
Monde, Die Zeit en Japanse kranten en opiniebladen.
In 1989 verscheen zijn The Enigma of Japanese Power, dat algemeen beschouwd wordt als de meest
uitvoerige en genuanceerde studie over het hedendaagse Japan. Van Wolferen geeft leiding aan het Institute
of Comparative Political and Economic Institutions (ICPEI). De voornaamste doelstellingen van dit instituut zijn
het stimuleren van vergelijkend onderzoek van politieke en economische instituties in Azië, Europa en de VS
en het verscherpen of ontwikkelen van concepten waarmee de economische en politieke werkelijkheid beter
begrepen kan worden. Van Wolferen was van 1997 tot 2006 hoogleraar aan de UvA, de Universiteit van
Amsterdam.
Van Wolferen verwerpt in zijn beschouwingen, de wereldwijde politieke rol van de VS sinds de jaren 90 en
bekritiseert – vooral in de Oekraïne-crisis – het gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid van de Europese
landen en de coördinatie van de media in hun aanpassing aan de politieke doelstellingen van de Verenigde
Staten. Een opstelling waar wij ons in herkennen…
Van Wolferen gaat in dit interview in gesprek met de Nederlandse journalist, historicus en auteur, Wierd
Duk (1959) die gespecialiseerd is, in de geschiedenis en politiek van Rusland en Duitsland. Wierd Duk treedt
regelmatig op als politiek commentator in radio- en televisieprogramma’s. https://youtu.be/8_fR7sHchGU
Een valse vlag..?
Wat is de motivatie van het neerhalen van de MH17 door de Russen.. Iedere misdaad heeft toch een motief..?
Zou een motief voor de Amerikaanse CIA niet veel meer voor de hand liggen..? Het is heel simpel in onze
ogen: deze MH17-crash én zo ook het conflict in Syrië, zijn onderdeel van de manier waarop vanuit
Washington provocaties plaatsvinden tegen Rusland. Dat is ook de stelling van professor Karel van Wolferen
in dit vraaggesprek. Want het wapen van de Valse Vlag kennen we inmiddels.. Zelf een probleem creëren en
dan vervolgens reageren en met een ‘oplossing’ komen..
Kennelijk één van de foto’s die het teken waren voor de ‘krachten
achter de schermen’ in de VS, om in te grijpen en Europa van een
charme-offensief naar en van Poeting, de draai te laten maken naar
een haat-propaganda-offensief TEGEN Poetin..
In het Westen heerst de opvatting dat Rusland zich schuldig maakt
aan provocaties, maar dat is volgens Van Wolferen onjuist. Om het
conflict in Oekraïne goed te begrijpen moet je feitelijk de
achtergronden goed kennen. Beseffen dat de letterlijk betekenis van
het woord ‘oekraïne’ ligt in ‘grensland’.. Kortom, niet één vaste grens,
maar een grensGEBIED. Zó is het van oudsher geweest, waarbij meer
dan de helft van de Oekraieners Russische achtergrond heeft en deze
taal spreekt. Er is dus geen sprake van ‘opstandelingen’..
Het toppunt van naïviteit van de ‘daders’..? Of teken van onschuld..?
Het is 21 juli 2014, een paar dagen ná de crash van de MH-17. De
kennelijke ‘daders’ overhandigen de beide zwarte dozen over aan de
Maleisische autoriteiten. Typisch gedrag voor schuldigen..??
Van Wolferen: “ISIS is een instrument van de CIA”...!
Ook in Syrië kan niet worden gesproken van een burgeroorlog, aldus
de oud-correspondent van NRC Handelsblad. Daar zijn fanatieke
islamitische troepen naartoe gebracht door Washington. “Islamitische
Staat (IS) is een instrument, een creatie van de CIA, maar de VS heeft
niets te zoeken in Syrië” benadrukt hij. We worden al jaren overspoeld door propaganda vanuit Washington,
waarbij we in Nederland en Europa worden overspoeld met anti-Rusland-propaganda en de belangrijkste
media en kranten doen eraan mee. Kijk naar het verhaal van Marcel Gelauff en het NOS-journaal, die kennelijk
lieve propaganda dan nieuws verspreiden in dit kader..
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Marcel Glauf (hoofdredacteur NOSjournaal) reageerde op deze manier op
de publicatie van GeenStijl, waarin ze de
vloer aanveegden met de journaalredactie. Maar kijk naar de wijze waarop
hij bagatelliseert wat er gedaan is. DE
BEELDEN ZIJN VERSNEDEN DOOR
DE NOS..!! Geen woord daarover.
MH-17 propaganda: NOS-journaal
gewoon meedoen..!!
Kijk naar de werkelijk schandalige wijze
waarop het NOS-journaal de beelden
heeft versneden en hoe de werkelijke
beelden waar, waarbij Poetin UITGEBREID de tijd neemt en netjes de BBC-verslaggever te woord staat. En
kijk hiernaast naar de tweet die hoofdredacteur van het ‘onafhankelijke’ NOS-journaal meende te kunnen
versturen, na deze manipulaties en stemmingmakerij.. Toeval dat het de EXACTE wijze van propaganda is
als De Telegraaf meende zich te mogen veroorloven, de dag ná de
aanslag..? (zie onderaan artikel) De Telegraaf had het binnen 24 uur
kennelijk allemaal uitgezocht en meende zich de kop te mogen
veroorloven.. Toch? Of was het gewoon pure stemmingmakerij..??
De cover van het boek van Dr. Udo Ulfkotte. (klik voor link naar bookshop)
Van Wolferen noemt het onderzoeksrapport van het JIT over de ramp
noemt hij ‘volslagen onzin’, omdat het is gebaseerd op afgetapte
telefoongesprekken die de onderzoekers hebben verkregen van de
Oekraïense inlichtingendienst, die ‘onbetrouwbaar is en die ook een
verdachte is in het geheel’. Daarbij heeft de Oekraïense regering het
ook nog eens het VETO bedongen, wat wil zeggen, dat het toestemming moet geven, voordat het rapport
werd gepubliceerd. “Een medeverdachte die gaat over toestemming van het politierapport,” zegt Van
Wolferen. “Dat is eigenlijk al een schuldbekentenis.”
Professor Van Wolferen wijst er verder op dat de BBC kort na de ramp heeft gesproken met vele ooggetuigen
die een gevechtsvliegtuig hadden gezien bij MH17. Maar toen het de BBC te heet onder de voeten werd,
omdat iedereen al had besloten dat Poetin het had gedaan, werden de interviews van de website gehaald.
“Als Nederlanders zouden we ons moeten schamen dat onze minister van Buitenlandse Zaken en onze
minister-president op het wereldtoneel staan en dit de wereld aanbieden als een geloofwaardig rapport,” zegt
Van Wolferen. “Dat is afschuwelijk.”
Belingcat, Elliot Higgins, oplichter en fraudeur..
Bellingcat is volgens hem een oplichter en een fraudeur, waarbij het Duitse weekblad, ‘Der Spiegel’ aan haar
lezers zelfs excuses aanbood, voor het aanhalen van Bellingcat als bron. “Bellingcat heeft zelf openlijk
verklaard dat hij voor de Atlantic Council werkt,” zei hij. “Dat is als het ware het reclamebureau van de
NAVO.” Van Wolferen lgt uit dat in zijn ogen, de NAVO vooral dient op dit moment, om enorme orders te
realiseren voor de Amerikaanse wapenindustrie. Het militair-industrieel complex in volle werking..
De Canadese OVSE-waarnemer, Michael Bociurkiw, leider van het
onderzoek, rapporteerde al snel, na het inspecteren van de MH17wrakstukken, dat hij mitrailleurkogelgaten in één van de vleugels van
de Boeing 777 had (klik op de foto voor hele artikel)
Van Wolferen: “Daar hoort ook een verhaal met een echte vijand bij.”
En wat zagen we op Tv, bij o.a. DeWereldDraaitDoor..?
Mathijs van Nieuwkerk die als een klein jongetje luistert naar het
spannende verhaal van Belingcat’s Eliot Higgins, die laat zien hoe
geraffineerd zij te werk gaan… Als je begrijpt wat we bedoelen.. Vanuit
het ‘bewijs’ terugredeneren naar wie het dan gedaan zou moeten hebben.. En Mattijs..? Tja, die was even zijn
functie/rol als journalisten vergeten (oud-hoofdredacteur Parool!) en zwijmelt mee op het hele verhaal, zonder
één kritische vraag..
En ja, laten we nog maar een keer de krantenkop zien van de propgandakrant, die ‘De Telegraaf’ weer heel
snel bleek te zijn, o.l.v. de inmiddels weg gerangeerde hoofdredacteur Jules Paradijs. De dag ná de aanslag
op de MH17, kom je met de conclusie van het onderzoek..??? Of zou een vraagteken, OP ZIJN MINST een
vraagteken, niet veel netter zijn geweest..? De illustratie van de domheid van journalisten, of doortrapte
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propaganda, zoals dr. Udo Ulfkotte van de Frankfurter Algemeine al
heeft aangetoond in zijn boek ‘Gekochte Journalisten’.
Mocht je interesse hebben om een goed-doorwrochte docu te
bekijken over de MH17, kijk naar deze YouTube:
https://youtu.be/dmQ_4pf9hV8
Bron

Al honderden christenen met onthoofding bedreigd door moslimmigranten
Duitse autoriteiten laten onofficiële Sharia rechtbanken hun gang gaan
Openlijk een kruisje dragen betekent dat je je leven niet zeker bent –
nu nog alleen in AZC’s, maar naarmate het aantal moslimmigranten in
de miljoenen gaat lopen, straks ook daarbuiten.
De internationale hulporganisatie Open Doors heeft dit jaar al vele
honderden doodsbedreigingen geregistreerd van moslimmigranten
aan het adres van christelijke vluchtelingen – vermoedelijk slechts het
topje van de ijsberg. Christelijke vluchtelingen krijgen boodschappen
dat ze zullen worden verkracht of onthoofd omdat ze ‘ongelovigen’ zijn.
Een Iraanse christin zei ‘dat wij hier kwamen om vrij te zijn, maar nu
worden we zwaar onderdrukt. Het is net als Daesh (ISIS). We voelen
ons zwaar vervolgd. We leven onder constante spanning, wat ik niet
meer aankan.’ Kortom: de islamitische christenvervolgingen hebben nu ook Europa bereikt, en zullen met het
openhouden van de grenzen in de loop der jaren steeds erger worden. De christin vertelde hoe een groep
moslimmannen haar en elkaar toeriepen dat ‘iedereen die vandaag een Iraanse vrouw weet te vinden, haar
mag verkrachten en vermoorden. Vermoord ze allemaal! Dat mag, overal, waar je ze maar kunt vinden.’
‘Niemand mag weten dat ik christen ben, want ik ben bang dat ze het dan in Iran (een van de landen waar
christenen het ergst worden vervolgd vanwege hun geloof) te weten komen*. Ik leef onder constante angst en
onderdrukking,’ vervolgde de doodsbange vrouw.
* Wat doorgaans zeer ernstige gevolgen heeft voor de nog in Iran levende familieleden.
Open Doors haalt het AZC in Rotenburg (ten zuidoosten van Kassel) aan, waar christenen voortdurend
doodsbedreigingen ontvangen en zelfs worden ‘veroordeeld’ door een onofficiële Sharia rechtbank, waar de
Duitse autoriteiten vooralsnog geen enkele actie tegen ondernomen hebben.
‘Moslims, tijd om de ongelovigen te onthoofden’
Een christelijke vluchteling die naar een kerk was geweest vond bij terugkomst een briefje met de tekst ‘Aan
alle moslims: Nu is het de tijd om de ongelovigen te onthoofden.’ De christenen werden vervolgens gedwongen
het complex te ontvluchten om te voorkomen dat ze zouden worden aangevallen.
Een andere Iraanse christin had meegemaakt dat een moslima haar Bijbel had afgepakt en in stukken had
gescheurd. ‘Ik ben constant bang hier, in dit onderkomen, omdat iedereen mij vraagt waarom ik een christen
ben. Ik ben juist voor dit soort aanvallen gevlucht, en nu moet ik er in zo’n kleine ruimte mee zien te leven.’
Een medegelovige viel haar bij en vertelde hoe moslim asielzoekers haar hadden bedreigd met ‘we gaan je
vermoorden. Jij bent christen en hebt je religie verlaten.’
Nu nog enkel in AZC’s, straks ook daarbuiten‘Ons overkomt dit niet’ (?)
Open Doors heeft tussen februari en september zo’n 750 gevallen van religieuze vervolging van christenen
door moslims in AZC’s geregistreerd. Gezien de historische gang van zaken in bijna alle moslimlanden kan
worden verwacht dat zodra we een paar jaar verder zijn, het aantal moslimmigranten met miljoenen is
toegenomen en velen van hen de AZC’s hebben verlaten, ook de eerste Europese christenen het slachtoffer
zullen worden. Vooralsnog lijkt de politiek zich niet of nauwelijks om het lot van de christenen te bekommeren.
Zo heeft bijvoorbeeld de Duitse regering wel aparte onderkomens en 24/7 bescherming geregeld voor
homoseksuele migranten, maar niet voor christenen.
Veel christenen in Nederland trekken zich er sowieso niet veel van aan, want zij hebben de rotsvaste
overtuiging dat God hen wèl voor dit soort vervolgingen zal sparen door hen tijdig in de hemel op te nemen.
De miljoenen geloofsgenoten uit Azië en Afrika, waarvan nu ook de eersten in Europa, die desondanks niet
op magische wijze zijn ‘weggerukt’ en niet gespaard zijn voor vervolgingen, hebben dat dan klaarblijkelijk aan
henzelf te danken (?).
Xander - (1) Express
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Al-honderden-christenen-met-onthoofding-bedreigd-doormoslimmigranten
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‘Hillary’s campagneleider John Podesta betrokken bij verdwijning Madeleine McCann’
De Podesta broers naast de politieschetsen van de ontvoerders van
Madeleine McCann. Een FBI insider bevestigde dat beide heren op de
dag van de ontvoering van het 4 jarige meisje in het Portugese Praia
da Luz waren. Een ongelukkig toeval, of... ?
Dat uit de door WikiLeaks gepubliceerde gehackte emails bleek dat
Hillary’s campagneleider en vriend John Podesta feestjes voor top
Democraten met 6 tot 14 jaar oude kinderen in hottubs organiseerde
(op een ‘pedo boerderij’), was al heftig genoeg. Inmiddels beginnen er
steeds meer aanwijzingen voor de rond die tijd geopperde schokkende
complottheorie te komen dat John Podesta en zijn broer rechtstreeks
betrokken waren bij de misschien wel beruchtste ontvoering in Europa
ooit, namelijk de verdwijning van het 4 jarige Britse kleutermeisje Madeleine McCann in 2007 in Portugal.
Zoals we eerder berichtten bevestigden getuigen dat John Podesta zijn slaapkamer heeft volgehangen met
‘kunst’foto’s van minderjarige naakte tieners. De Washington Post
schreef er zelfs een artikel over, dat kort voor de verkiezingen offline
werd gehaald. Uit de laatste serie gepubliceerde gehackte
Democratische emails kwam naar voren dat John en zijn broer Tony
nauw betrokken lijken te zijn in een zogenaamde ‘child sex ring’, een
wereldwijd pedofiel netwerk. Een groot aantal emails bevatten
gesprekken tussen hooggeplaatste Democraten en andere invloedrijke
figuren, die in pedokringen bekende codewoorden gebruikten voor kleine
meisjes en jongens, en allerlei seksuele handelingen.
4 jarige Madeleine verdwenen: Rijke pedo woonde vlakbij
Op 3 mei 2007 verdween het Britse kleutermeisje Madeline McCann, die toen net 4 was geworden, uit het
vakantie appartement van haar ouders in Praia da Luz (Algarve, Portugal). Haar verdwijning en de
maandenlange intensieve speurtocht naar het meisje kreeg veel aandacht in de internationale media.
Madeleines ouders Kate en Gerry werden tijdens het zoeken naar hun dochter regelmatig uitgenodigd door
parlementariër sir Clement Freud, die op slechts enkele honderden meters van het appartement waaruit
Madeleine verdween in een $ 1 miljoen kostende villa woonde. Later kwamen drie vrouwen met het verhaal
naar buiten dat ze als 10, 11 en 14 jarige meisjes jarenlang ernstig seksueel waren misbruikt door Clement.
Eén van hen, Vicky Hayes, zei dat ze 14 was toen Freud haar ‘groomde’ (lokte, met cadeautjes, geld, etc.),
waarna ze op 17 jarige leeftijd gewelddadig door hem werd verkracht. Toen ze Kate McCanns boek las over
Madeleines verdwijning, schrok ze enorm, en lichtte vervolgens aan de politie in over haar misbruikervaringen.
Een ander slachtoffer, Sylvia Woosley, zei dat ze nog maar 10 jaar oud was toen ze door Freud werd gekidnapt
en misbruikt. Later zou hij nog een ander 14 jarige meisje naar zijn villa hebben gelokt, en haar daar hebben
aangerand.
Vele tientallen slachtoffers
Een voormalige Britse ambassadeur onthulde onlangs dat hij door diverse mensen is benaderd die zeggen
zelf te zijn misbruikt door Freud, of te weten van andere misbruikgevallen. Het aantal slachtoffers dat het in
2009 overleden parlementslid in de loop van decennia heeft gemaakt zou daarom wel eens in de tientallen
kunnen belopen. Zijn weduwe Jill verklaarde dat ze ‘zeer bedroefd’ was en ‘grote spijt’ heeft voor wat er met
al deze meisjes is gebeurd. (3)
Freud was lid van de Liberal Democrats, een D66-achtige partij. Een woordvoerder van de LD zei de
‘beschuldigingen afschuwelijk’ te vinden. ‘We vinden het verschrikkelijk te horen dat levens werden verwoest
door een man wiens publieke gezicht zo tegengesteld was aan zijn ware karakter. Nadat ze het een leven lang
moesten verbergen, heeft het deze vrouwen veel moed gekost om naar buiten te treden.’
Podesta broers waren inderdaad in Praia da Luz
De Britse politie heeft bevestigd dat Freud het land uit was tijdens Madeleines verdwijning. Zijn villa had hij
echter aan twee vrienden van hem uitgeleend: John en Tody Podesta. Als de politieschetsen van Madeleines
ontvoering naast de foto’s van de broers worden gelegd, zien we duidelijke overeenkomsten. Zelfs een pukkel
op Tony’s voorhoofd komt (in spiegelbeeld) overeen. De ontbrekende link werd afgelopen week geleverd door
een FBI insider, die bevestigde dat de Podesta broers op 3 mei 2007 inderdaad in Praia da Luz waren.
Een Facebook volger van de website Victurus Libertas (2) mailde de onderstaande foto van John Podesta,
met naast zich een onbekend meisje dat lijkt op de ‘progressieve’ politiefoto van Madeleine McCann, zoals ze
er in 2013 uit zou hebben gezien: Voor degenen die niet kunnen geloven dat een pedofiel een ontvoerd kind
jarenlang bij zich houdt en op latere leeftijd zelfs meeneemt naar publieke gelegenheden, raden wij de
uitstekende TV-serie ‘The Missing’ aan, en dan met name het 2e seizoen, dat op zeer realistische wijze draait
rond de ontvoering van zeer jonge meisjes, die jarenlang in gevangenschap worden gehouden en dermate
bang en gehersenspoeld zijn, dat de ontvoerder ze alleen boodschappen laat doen en zelfs naar een pretpark
laat gaan.
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Xander - (1) SGT Report (/ YouTube), (2) Victurus Libertas, (3) Independent, (4) Independent
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Hillarys-campagneleider-John-Podesta-betrokken-bijverdwijning-Madeleine-McCann

Prikbord nr. 566 door Columnist. Leo J.J. Dorrestijn
CJIB
De intimidatie door het CJIB bij het innen van verkeersboetes, is verwerpelijk. Vorderingen die het 3-voudige
bedragen van de opgelegde boete, zijn geen uitzondering. Er komt geen rechter aan te pas en de officier van
justitie waar de deurwaarder met zijn dwangbevel naar verwijst, lijkt onbereikbaar (indien deze bestaat). Minder
geschoolde burgers die op fouten willen wijzen, krijgen geen gehoor indien ze telefonisch of zonder aan te
tekenen hun grieven kenbaar maken. En voor een zgn.’verzetschrift’ hebben ze geen kennis van zaken,
doordat de verwijzing naar de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersboetes ontbreekt, dan wel het
zelfvertrouwen om zo nodig een toegevoegde advocaat te zoeken. Die wordt dan door de staat betaald met
een bedrag dat vele malen hoger kan zijn dan de opgeklopte vordering. Intussen vindt het CJIB het normaal
om absurde bedragen af te schrijven van de betaalrekening, waardoor andere afschrijvingen stagneren, of
zelfs over te gaan tot detentie (‘gijzeling’). Waarom een gijzeling wordt gecontinueerd na betaling van de – al
dan niet gegronde – boetes door familie, zou de Nationale Ombudsman eens moeten uitzoeken. De betrokken
officier van Justitie gaf daar geen antwoord op.
Cultuurexport
Zelden zo’n vage toelichting gelezen als over de 11 miljoen voor (Nederlandse) cultuur in het buitenland. Het
gaat toch niet om de buitenlandse reisjes van orkest en ballet? Of de onzinnige ‘contraprestatie’ bij
staatsbezoeken die vooral bestaan uit protocollaire tijdsverspilling? Of subsidies voor de reisjes van
museumdirecteuren en linkse theatermakers? Nederland heeft geen geld teveel !
Knecht
Annemarie van Gaal (Tel. 21/11) heeft het niet helemaal begrepen. Het zijn juist de gekleurde landgenoten
die discrimineren en ‘knecht’ een minderwaardig beroep vinden. Vaak komt dit uit de cultuur van immigranten
die de donkerste mensen laag op de statusladder plaatsen, net als bepaalde beroepen. Vuilnisman,
stratenmaker, havenarbeider, schoonmaker, bouwvakker e.d. Functies die in sommige landen vooral door
buitenlanders worden vervuld, die bijna rechteloos zijn. Er is geen enkele reden om dergelijke opvattingen
over vermeend minderwaardige beroepen hier te introduceren. Want wie moeten dan straks de Poolse
arbeiders in het Westland vervangen: alleen blanke uitkeringstrekkers?
Pedonetwerk
Terwijl hier het OM zwijgt over het pedonetwerk, heeft de Noorse politie de eerste 50 arrestaties verricht. Het
valt te hopen dat de beslissing in de zaak Demmink geheim wordt gehouden om dergelijke verdachten binnen
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Kinderbescherming en de politiek niet te alarmeren.
Stilte
Nu in enkele belangrijke EU-landen verkiezingen in zicht zijn, wordt het steeds stiller rond de onderhandelingen
met Griekenland. Het IMF had reeds geconcludeerd dat de Grieken nooit aan een gezonde begroting, laat
staan terugbetalen, zullen toekomen. Doch kennelijk is het gezichtsverlies voor de EU zo groot, dat de meest
logische maatregel telkens wordt uitgesteld. Griekenland hoort niet in de Eurozone en moet er zo snel mogelijk
weer uit. Dat dit feit zo lang is verzwegen, heeft vermoedelijk alles te maken met de miljarden die nooit zullen
terugkomen.
Timmermans
Het opvallende gebaar van Timmermans richting Erdogan, is uiteraard niet alleen gebaseerd op
zelfoverschatting bij het misleiden van de publieke opinie. De echte reden zou kunnen zijn dat Brussel de
onderhandelingen met Turkije niet wil stoppen en zelfs de ‘afspraak’ van visumvrij reizen wil doorzetten,
ondanks de terugkeer van Turkije naar de middeleeuwen. Aangemoedigd door de apathie van Europa, wordt
het slachtoffer van een verkrachting straks eigendom van de verkrachter. Doch Timmermans zwijgt nu en
heeft kennelijk geen ‘aanwijzingen’.
Trump
Het is merkwaardig hoe Europese politici en media blijven roepen dat Trump zich vooral niet aan zijn
verkiezingsbeloften moet houden. Waar is men bang voor: de 55 miljoen Amerikanen die op Trump hebben
gestemd, of een politicus die doet wat hij belooft?
Wilders
Voor het OM staat vast dat Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en racisme. Het gaat alleen
nog over hoe erg dat is voor de ‘slachtoffers’ die veelal geen Marokkaan zijn, maar Nederlander met een
Marokkaans paspoort. Wilders had zich beter kunnen beperken tot ‘minder criminelen uit Noord Afrika’ of
‘minder moslim-immigranten’. Een wens die de regering ook zou moeten hebben; zelfs als het om Marokkanen
gaat.
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Nein! Nein! Nein! Nein… NEIN!
21 november 2016
Angela Merkel stelt zich maar weer eens kandidaat voor het
leiderschap van haar partij CDU en wil daarmee voor de vierde keer
als bondskanselier het land laten lijden leiden. Alom werd verwacht
dat Merkel wilde aanblijven als bondskanselier, maar vandaag in
Berlijn – nadat Obama gewieberd is (!) – heeft zij aan alle onzekerheid
een eind maakte. Als de CDU de verkiezingen wint, gaat het hele
circus gewoon door.
De stap van Merkel getuigt van een enorme armoede van de
Duitse politiek. In Duitsland werd in de mainstream media over de
Amerikaanse presidentsverkiezing vooral geschreven dat de burgers
moesten kiezen tussen Clinton en Trump, en dat het een schande
was dat een land van dat formaat geen andere presidentskandidaten naar voren had kunnen schuiven. Maar
in Duitsland blijkt zelfs dat de Christen Democratische Unie heeft laten blijken dat zij binnen haar gelederen
helemaal niemand anders heeft die kan wedijveren met Angela Merkel.
Merkel gaat er ongetwijfeld vanuit dat het voor haar een gelopen race is. Dat is nog maar de vraag. Bij de
verkiezing in de Verenigde Staten bleek namelijk de bevoking genoeg te hebben van de capriolen van het
establishment en de arrogantie van de machtige elite over die domme burgers: een totale onderwerping (met
behup van de mainstream media) en het aanbidden van het grote geld. In de VS is het echter héél anders
gelopen dan (door de media en politici) gedacht, en het is niet raar om te stellen dat zo’n omwenteling óók in
Duitsland kan plaatsvinden. Steeds meer Duitsers zien Merkel als een laatste stuiptrekking van het
establishment dat totaal verkalkt is, waardoor ook in dat land er een systeem van leugens en corrupte heerst.
Die ommezwaai heeft – anders dan in de VS – in Duitsland wat meer tijd nodig, gezien de aard van de mensen.
De knop van “Der Chef hat immer Recht!” moet nog even collectief omgezet worden.
Veel Duitsers vinden het namelijk nog best gewoon aan te blijven modderen met Mutti. De enige oppositie
komt van rechts, van de Alternative fur Deutschland – de AfD – die strijd voert tegen het establishment en het
Systeem. Voordeel voor de AfD is dus dat Merkel de enige tegenstander van formaat is, en zij steeds meer
onder vuur komt te liggen. Haar opengrenzenbeleid — iedereen uit het Midden-Oosten, ja zelfs uit Afrika, was
immers van harte welkom. Miljoenen moslims namen haar uitnodiging toch vooral te komen met graagte aan
– en de EU zit nu met de gebakken peren. Net als in ons land de burgers steeds mondiger worden ten aanzien
van het immigratiebeleid, nou ja beleid, zien we dat ook in Duitsland gebeuren. Het land wordt uitgeleverd aan
migranten – veelal economische migranten – die in alles tegemoet gekomen worden, terwijl de autochtone
bevolking alleen maar moet inleveren en haar rechten ziet afbrokkelen. Migranten weigeren te integreren (ze
zijn immers uitgenodigd door Mutti) en blijken zich ook nog eens schuldig te maken aan massale
verkrachtingen en het plegen van misdrijven en (terroristische) aanslagen.
De keus van Merkel getuigt van weinig zelfreflectie, zij is er van overtuigd dat zij De Ware is. Als iemand uit
haar regeringsploeg een domme fout begaat dan is het de schuld van die persoon, als zij zelf een fout maakt
dan is het de schuld van haar adviseur, of heeft zij het verkeerd begrepen, of nog beter: de ànder heeft het
niet begrepen. Alleen wat Merkel doet is goed, omdat zij goed is (denkt zij).
We moeten het haar nageven dat zij zichzelf wel in een machtige positie heeft weten te manoevreren. Het is
niet zoals in de VS dat haar tegenstanders of vijanden verdwijnen, nee, het is haar gelukt elk gevaar dat haar
bedreigt te elimineren, de pers gehoorzaamt haar, en binnen haar partij heeft zij het voor het zeggen (nadat
zij in de loop der jaren alle concurrenten heeft kunnen uitschakelen): het is de Merkelpartij geworden.
Angela Merkel is een regeringsleider die haar eigen verleden met zich mee blijft dragen: een partijsysteem als
in de DDR, een beperkte persvrijheid, toenemende censuur, anti-Russische propaganda, regelwoede,
toenemende armoede en altijd maar weer proberen de meningen van de Duitsers om te buigen naar haar
eigen opvattingen. Angela Merkel is hèt voorbeeld van “we zullen dóórgaan”, vermomd als “Wir schaffen das”.
We hebben in de VS gezien hoe het met Hillary Clinton, die óók dóór zou gaan met het beleid van Obama, is
afgelopen. Uit een representatieve steekproef – uitgevoerd op 18 november door opiniepeiler Civey voor Die
Welt – blijkt dat 44% van de Duitsers vóór een nieuwe kandidatuurstelling van Merkel is – en 46% is er tegen.
Ook aanhangers van de SPD en de Groenen zijn in meerderheid nog vóór Merkel, maar we weten inmiddels
dat er weinig belang gehecht moet worden aan peilingen, vooral in een land waar de mainstream media het
voor het zeggen hebben. In Die Welt lezen we dat niemand ander dan Merkel tegenstand kan bieden aan
Trump, de Europese Unie bij elkaar houden en het populisme bestrijden. Het is nog net niet dat de jorunalisten
opschrijven dat Merkel over water kan lopen. Het zou uit democratisch oogpunt een goede zaak zijn om – net
als in de VS – een regeringsleider slechts twee opeenvolgende termijnen te gunnen. Zouden we in ons eigen
land óók moeten doen, zijn we meteen van Rutte verlost. Steeds weer blijkt de houdbaarheidsdatum van
regeringsleiders zo ongeveer op 6-8 jaar te liggen, daarna is het steeds maar weer méér van hetzelfde.
En dat is nu nèt iets wat we in de EU niet moeten hebben.
http://www.stopdebankiers.com/nein-nein-nein-nein-nein/
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De nasleep van de overwinning van Donald Trump en wat komen gaat
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 21 november 2016
Al eerder maakte ik melding van de voorspelling van de website altmarket.com aangaande de overwinning van Donald Trump. Ook
voorspelde de schrijver de Britse Brexit op vergelijkbare gronden. In
het meest recente artikel op deze site doet de schrijver een
voorspelling dat onder Donald Trump de Amerikaanse economie
zal crashen en dat dit de reden is waarom Trump de verkiezingen
mocht winnen. Daarbij gaat hij er vanuit dat verkiezingsuitslagen
gestuurd kunnen worden. Zelf voorspelde ik al eens dat de
verkiezingen in de VS niet door zouden gaan wegens een martial law
situatie, zodat Obama aan zou kunnen blijven. Dat bleek geen correcte
voorspelling. Na de overwinning van Trump doken er geluiden op waarin weerklonk dat er een martial
law situatie zal komen voordat Donald Trump officieel beëdigd wordt als president, met als gevolg dat Obama
aan zal blijven. Ook werd er zelfs gesproken over een potentiële moordaanslag op Trump. Dat de soep niet
zo heet gegeten wordt blijkt inmiddels nu de kalmte enigszins weergekeerd lijkt te zijn. Het zou echter wel
eens zo kunnen zijn dat de schrijver van de site alt-market.com gelijk krijgt in zijn voorspelling dat de economie
onder Trump onderuit moet gaan.
Inmiddels gaan er geluiden op dat de Federal Reserve (FED), de Amerikaanse centrale bank, de rente zal
gaan verhogen. Dat de timing van zo’n rente verhoging (en de waarschijnlijk nadelige effecten op de economie)
wel erg in het plaatje van een financiële crisis onder Donald Trump passen, moge duidelijk zijn. We moeten
het besluit nog wel even afwachten. Vorige week bleek overigens dat zowel China als Saoedi Arabië massaal
Amerikaanse staatsobligaties in de verkoop gooiden. En wie obligaties dumpt, moet een koper hebben. Om
te voorkomen dat dit een direct schadelijk effect op de economie heeft, lijken er dus kopers te bestaan. Volgens
de website zerohhedge.com zijn dit privé beleggers. Moeten we dan denken aan de miljardairs die achter de
schermen economieën beïnvloeden met hun geldstromen? Waarschijnlijk wel. Hoelang kunnen die de situatie
echter nog ogenschijnlijk stabiel houden?
Als blijkt dat de Amerikaanse (en daarmee de wereld-) economie onder Trump zal crashen, dan kunnen we
dus misschien voorzichtig tot de conclusie komen dat de voorspellingen die een site als alt-market.com doet
op basis van signalen in de media, duiden op sturing. Sturing van de elitaire krachtvelden die mensen dus
massaal en dusdanig beïnvloeden dat verkiezingsuitslagen voorspelbaar zijn. Ik stel mij al jaren op dit
standpunt en heb ook al eens pogingen gedaan om te laten zien hoe NLP technieken bijvoorbeeld een
belangrijk onderdeel uitmaken van de beeldvorming van de televisiekijker. Perceptiemanagement noemde ik
dat. Ook noemde ik al eens het bestaan van bedrijven als Strategic Communication Laboratories en NAVO’s
Stratcom. Dat zijn organisaties die zich bezig houden met actieve beïnvloeding van de maatschappij, het
meten van de gevolgen van beïnvloeding en het actief sturen op die beïnvloeding. Daarbij kunnen we er vanuit
gaan dat dergelijke organisatie actief samenwerken met bedrijven als Facebook en Google, waarvan zelfs de
mainstream media al eens liet zien dat deze bedrijven elke stap van u kunnen volgen. Als het dus zo is dat de
media Hillary Clinton voorafgaand aan de verkiezingen naar voren schuiven als overwinnaar, dan hebben we
gekeken naar de berichtgeving, maar niet naar de subliminale beïnvloeding van die berichtgeving en de
interactie op social media en het geheel van factoren dat de keuze van mensen bepaalt. Daarin vervult het
principe van subliminale beïnvloeding waarschijnlijk een grotere rol dan menigeen vermoedt. Derren Brown
laat in dit filmpje uitstekend zien hoe zoiets werkt. Het spel van beïnvloeding via media, social media en het
fijnmazig sturen op resultaat is een hogere wetenschap waarvan de invloed niet te onderschatten valt.
Als de economie inderdaad in chaos gestort wordt onder Donald Trump of (zoals sommigen voorspellen) voor
de aanstelling van Trump, dan schept dat ruimte voor verschuivingen in de machtsblokken. Het blijft moeilijk
om voorspellingen te doen, maar het onderuitgaan van de Amerikaanse economie zal direct zijn invloed
hebben op de totale wereldeconomie en ongetwijfeld de lang verwachte volgende (diepe) crisis inleiden. Welke
kunstgrepen kunnen er nog bedacht worden om een geldsysteem dat maar ongelimiteerd geld bij is blijven
drukken, nog langer overeind te houden? Een crisis met de daarop volgende chaos lijkt prima te passen in het
stappenplan dat de elite altijd volgt, namelijk dat van ‘Problem, Reaction, Solution‘. Schep zelf een (goed
getimed) probleem, wacht de reactie af (chaos) en biedt vervolgens zelf de oplossing aan. Die oplossing zou
in dit geval wel eens kunnen bestaan uit een totale shift in de wereldwijde machtsverhoudingen. Waarom een
dergelijke shift wel eens op handen zou kunnen zijn, valt te lezen uit allerlei signalen. Daarbij kijk ik vooral naar
Turkije als belangrijk oprijzende grootmacht. Dat land stelt zich steeds kritischer op richting Europese
landen en vindt dat verschillende Europese landen terroristen onderdak biedt. Ook Amerika heeft nog steeds
de vermeende coup pleger Fetullah Gülen niet uitgeleverd. Ondertussen is het land economisch misschien
wel een van de meest sterke economieën ter wereld aan het worden en wordt de militaire slagkracht met de
dag groter. Feitelijk kunnen we in het huidige Turkije dezelfde verschijnselen waarnemen als in Duitsland in
de jaren ’30 van de vorige eeuw. Een verzwakt Amerika en een verzwakt Europa schept ruimte voor het
herrijzende Ottomaanse Rijk. Erdogan zelf voorziet de voltooiing van dat Rijk in 2023. Dit alles lijkt de agenda

Nieuwsbrief 260 – 30 november 2016 – pag. 19

van de elite (door mij veelal farao’s genoemd) te dienen, waarbij de wereld voorbereid wordt voor de fase van
de grote eindstrijd; het Armageddon van de religieuze profetieën. Voordien zal Erdogan eerst de Islamitische
wereld willen verenigen. Had Time Magazine gelijk toen ze vlak voor de Amerikaanse verkiezingen van 8
november met deze opmerkelijke coverkwamen? https://youtu.be/bWM8EYUJc3Y
Bron linkvermeldingen: alt-market.com

De gevaren van een levend virus
Hoe vaccinatie hersenontstekingen veroorzaakt
Uit het boek:
De gevaren van een levend virus
De in dit hoofdstuk eerder genoemde prof. dr. Russell L. Blaylock is een inmiddels
gepensioneerde neurochirurg en auteur. Hij is voormalig klinisch professor in de
neurochirurgie aan de Universiteit van Mississippi Medical Center en is momenteel
gastprofessor aan de biologie-afdeling van Belhaven College. Hij is auteur van een
aantal boeken en wetenschappelijke onderzoeken, waaronder ‘Excitotoxins: The
Taste That Kills’ (Smaakstoffen: de smaak die doodt, 1994), ‘Health and Nutricion
Secrets That Can Save Your Life’ (Gezondheids- en Voedingsgeheimen die je
leven kunnen redden, 2002) en Natural Strategies For Cancer Patients’
(Natuurlijke strategieën voor kankerpatiënten, 2003). Dr. Blaylock schrijft een maandelijkse nieuwsbrief: ‘The
Blaylock Wellness Report’.
Dr. Blaylock legt uit hoe vaccinatie hersenontstekingen veroorzaakt:
“Een aantal studies heeft aangetoond dat levende virussen, gebruikt in vaccins, de hersenen kunnen
binnendringen en daar vervolgens een leven lang verblijven. Eén zo’n studie onderzocht de hersenen van
overleden ouderen en trof in 20 % van het hersenweefsel levende mazelenvirussen aan, en vond bovendien
dat 45 % van de andere organen waren geïnfecteerd. Deze virussen waren ingrijpend gemuteerd, en dat
betekent dat zij even krachtig kunnen zijn als andere mazelenvirussen, maar ook vele malen meer
virulent…(ziekteverwekkend vermogen). Wat erger is, is dat deze virussen in de meeste gevallen sluipend
verwoestingen in de weefsels kunnen aanrichten, zonder de opvallende symptomen van infecties, zo is
gebleken uit weer andere studies.
In vaccins met levend virus wordt een proces gebruikt om het ziekteverwekkende of ziekteveroorzakende virus
te verzwakken, door deze door een aantal culturen heen te voeren. Het probleem is echter dat in het lichaam
het omgekeerde weer kan plaats vinden – wat ook gebeurt! Een aantal studies tonen aan dat wanneer het
lichaam vrije radicalen produceert, dit de virussen muteert die in onze weefsels zijn verscholen, precies zoals
de hierboven genoemde studie al aantoonde.
Andere studies hebben laten zien dat deze virussen in de hersenen ontstekingen en degeneratie kunnen
oproepen – een chronische hersendegeneratie die over de periode van (tientallen) jaren plaatsvindt. Omdat
dit zo veraf ligt van de feitelijke vaccinatie, wijten artsen deze degeneratie aan de leeftijd of aan erfelijke
factoren. In feite aan alles, behalve aan vaccins!
Virologen maken zich hierover ook ongerust omdat dergelijke gemuteerde virussen ook andere mensen
kunnen besmetten, en tot de uitbraak van ziekten kunnen leiden die de gezondheidsautoriteiten niet zien
aankomen.”
(Bron: www.russellblaylockmd.com)
Het gehele artikel van prof. Blaylock is in deel 3, hoofdstuk 5, te lezen onder de titel: Hersenontstekingen,
levende virussen en ons immuunsysteem.
Hetze
“Slechts één soort besmetting verspreidt zich sneller dan een virus, en dat is angst.” (Anoniem)
Omdat we steeds meer horen over hetzes tegen mensen die zich niet willen laten inenten en ‘men’ meent dat
anderen (de gevaccineerden) daardoor gevaar zouden lopen, willen we afsluiten met een quote van mw.
Frankema van ‘Vaccinvrij’ (http://www.vaccinvrij.nl/):
“Als jij bent ingeënt, wat maakt het jou dan nog uit dat een ander dat niet is, jij bent toch beschermd.”
Wij willen daar aan toevoegen dat het argument zou kunnen worden aangedragen dat je als nietgevaccineerde niet te dicht in de buurt of niet in aanraking wilt komen met mensen die zijn geïnjecteerd met
een levend virus…
Op de site van mw. Frankema en op de site van www.verontrustemoeders.nl is trouwens veel waardevolle
informatie over vaccinatie te vinden.
Opmerkelijk
In het Nieuwsblad van het Noorden van 24-08-2012, lezen we dat de bof terug is. Midden op de pagina, in
blauw kader lezen we onder het kopje “Streng Gereformeerd,” iets ‘opmerkelijks’: “Onder streng
Gereformeerden die om religieuze redenen niet zijn ingeënt tegen de bof, komt de ziekte opmerkelijk weinig
voor.”
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Klimaat-exit brengt USA gouden eieren
gepost door hans labohm on november 21, 2016, een gastbijdrage van Rob Lemaire (België).
Het stoppen van het klimaatbeleid in de USA zou zorgen voor een
enorme kapitaalinjectie. Ongecompliceerd zullen de fossiele reserves
er geëxploiteerd worden. Dat is niet noodzakelijk slecht voor het milieu.
Trump wil komaf maken met alle klimaatambities van de Verenigde
Staten. Gezien de republikeinen op de belangrijkste niveaus een
democratisch overwicht hebben, zal dit gemakkelijk uitvoerbaar zijn.
Tegelijk zorgt het er voor enorme financiële reserves, wat een
suikerbom zal blijken voor andere ambities van de republikeinen. Een
radicaal nieuw tijdperk breekt aan. Dat is goed nieuws voor de
economie. Dat hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn voor het
milieu, zelfs niet voor het klimaat. Met de aanwijzing van een klimaatscepticus als energieadviseur kan Trump
zorgen voor een enorme politieke èn economische aardverschuiving. Daarover sprak Jan Jacobs al in zijn
artikel Klimaatscepticus toch verkozen als machtigste. Het belang van deze beslissing mag niet onderschat
worden. Niet alleen wordt zo één van de stokpaardjes van de Democraten, en in uitbreiding die van de
westerse progressieve intelligentsia, naar de prullenbak verwezen. Tegelijk geeft het de Verenigde Staten
potentieel enorme voordelen. Nu ja, Trump is nog geen president en er kan nog veel gebeuren. Maar laten we
even veronderstellen dat hij op het vlak van klimaat en energie enigszins zal doen wat hij nu belooft.
Ook in mijn artikel, Verzoening is voor Hillary: polariseren, besprak ik al de blindheid van het klimaatbeleid van
de democraten. Zelfs de CO2-uitstoot duidelijk beperken kan het niet: Neem nu Duitsland, met de
energiewende toch wel één van de lichtende voorbeelden wat betreft het klimaatbeleid. De Duitsers
investeerden miljarden in hernieuwbare energie. Zelfs uit de rapporten van Greenpeace kan afgeleid worden
dat Duitsland geen vermindering van CO2-uitstoot realiseerde. Dat analyseerde ik al in Greenpeace
beschermt Duits energiebeleid. Waar is men dan eigenlijk mee bezig, behalve ons allemaal op kosten jagen?
Het dubbele voordeel
Een ongecompliceerd energiebeleid zorgt daarentegen voor een enorme kapitaalinjectie waarvan de volledige
Amerikaanse samenleving zal kunnen profiteren. Het zal namelijk een boost zijn voor de klassieke
energieindustrie. Niet omdat deze klassieke energiebronnen onrechtmatig bevoordeeld moeten worden. De
hoge taksen op bijvoorbeeld benzine geven al aan dat zij geen subsidies nodig hebben om in een
vrijemarktsituatie succesvol te zijn. Daarom ook dat deze klassieke energiebronnen nu eenmaal één van de
belangrijke randvoorwaarden zijn voor de huidige, ongeziene welvaartscreatie in geïndustrialiseerde landen.
Het alternatief, hernieuwbare energie, blijkt deze fakkel niet te kunnen overnemen.
Als toemaatje zullen ook de subsidies en andere voordelen verdwijnen waar de hernieuwbare industrie
vandaag van profiteert. Deze subsidies zijn enorm, en verdwijnen in feite in een diepe put. Hernieuwbare
energie kan blijkbaar geen betrouwbare en goedkope energie verzekeren. Een streep door de rekening van
menig lobbyist, zoals Elon Musk van Tesla. Voor meer inzichten in de lobbycratie van de klimaatindustrie
refereer ik graag aan mijn ouder stuk, VW-fraude gevolg van lobbycratie. Trump is blijkbaar van zin te breken
met deze machtige lobbycratie. Dat alleen al verdient applaus.
De energieprijs zou hiermee nog verder kunnen dalen in de Verenigde Staten. Dat stimuleert ook de export
van zowel fossiele energie als andere producten. Zowat de hele economie profiteert daarvan, samen met elke
burger. Tegelijk verdwijnen heel wat subsidies en andere kosten gelieerd aan de hernieuwbare energie. Ook
de Amerikaanse overheden krijgen dus meer budgettaire ruimte. Dat zorgt niet voor een suikerklontje, maar
een heuse suikerbom, voor de economie èn de republikeinen: het betekent economische rust en budgettaire
ruimte. Hiermee zou Trump schulden versneld kunnen afbouwen, en allerlei (goede en slechte) beleidspunten
doordrukken. In hoeverre en welke zin hij dat zal doen, daarover kan ik geen oordeel geven.
De groene pietluttigheid
Een realistische milieupolitiek is noodzakelijk. In progressieve kringen is het bon ton om zich ecologisch te
profileren – dat klinkt dus goed. De Amerikaanse Democraten zijn daar goed in. Dit doen ze echter vooral door
op elke slak zout te leggen, in plaats van te kijken naar werkelijk grote problemen. Elk potentieel ecologisch
probleem wordt uitvergroot alsof het meteen tot wereldramp zou transformeren indien niet onmiddellijk en
radicaal aangepakt. Dat is groene pietluttigheid. Die pietluttigheid werkt polariserend, aangezien het de
samenleving op kosten jaagt. Wie oog heeft voor deze kosten moest al heel lang zijn tanden op elkaar houden,
want zo iemand werd eerder bespot in weldenkende kringen.
Neem nu de steenkoolcentrales. Die worden nog steeds door brede kringen geassocieerd met zware
vervuiling. Niettemin, moderne steenkoolcentrales stoten enkel nog maar CO2 en waterdamp uit. De
steenkoolcentrales in het verleden vervuilden natuurlijk wel, met zwarte rook en al. Hoe verder in het verleden,
hoe minder optimaal ze ook werkten. Hierdoor verbruikten ze meer steenkool voor eenzelfde hoeveelheid
energie. Dat leidt ertoe dat zelfs de hoeveelheid CO2 die huidige steenkoolcentrales uitstoten is verminderd.
Innovatie bleek hier het geheim wapen. Zelfs het opboren van fossiele brandstoffen uit de aardkorst gebeurt
steeds veiliger. Alweer gaat het om een grotendeels onopgemerkte evolutie. Alweer is de reden eenvoudig:
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de focus van onze media op groene pietluttigheden verblindt ons wat betreft goed nieuws. De bekende bioloog
en WWF-er Jared Diamond vermeldde het al in één van zijn bestsellers, ‘Ondergang’: hij beschreef er hoe de
oliemaatschappij Chevron in Nieuw Guinea een olieboorput zeer milieuvriendelijk uitbaatte, midden in een
maagdelijk regenwoud. Een deel van de olieopbrengst wordt er zelfs gebruikt om het woud te beschermen.
Deze evolutie is trouwens logisch. Elke verspilling van de industrie betekent niet enkel een potentiële
vervuiling. Het vermindert ook de opbrengst. Elk negatief milieueffect zorgt voor kritiek, ook binnen de
bedrijven zelf. Ondernemers zijn meestal mensen die niet enkel winst willen maken, maar dat tegelijk met een
goed geweten willen doen. De Westerse mens is vandaag bezorgder over het milieu dan honderd jaar geleden
– en dat geldt zelfs voor de republikein. Voldoende aansporingen dus om komaf te maken met de vervuiling.
En inderdaad, de technologische innovatie is niet blijven stilstaan. Ongemerkt, maar reëel.
Gepolariseerd groen
De republikeinen hebben morgen echter de macht in de Verenigde Staten. Vele progressieven houden
vandaag hun hart vast en denken dat het hek van de dam is inzake milieu. Dit is een gepolariseerde
voorstelling van de zaak, maar ik kan wel inbeelden dat er iets van aan is. Er zullen wel republikeinen zijn die
zich bitter weinig van ecologie aantrekken. Toch begingen de democraten de grote fout met hun pietluttige
aanpak van groene (en andere) maatschappelijke problemen.
Zo was het blijkbaar onmogelijk om nieuwe oliepijplijnen door bepaalde Amerikaanse Staten te laten lopen.
Het verzet daartegen haalde zijn inspiratie meer uit een oliefobie dan uit reële gevaren. De XL pijpleiding is
hierbij een goed voorbeeld: een van de gevolgen van het verbod was dat de olie per trein vervoerd moest
worden. Dat heeft al twee treinrampen als gevolg gehad met verschillende doden. Eén ramp gebeurde zelfs
in het midden van een dorp.
Een dergelijke polarisatie zorgt voor drie complicaties. Primo, zo wordt de aandacht op reële milieukwesties
uitgebreid met heel wat onbelangrijke of onbestaande problemen. Dat is een belangrijk verlies aan focus.
Secundo creëert men zo een egelstelling bij de ideologische tegenstander. Ook de goede ideeën van
democraten krijgen dan automatisch een sterke wansmaak in de mond van menig republikein. In hoeverre dit
ook in de realiteit een probleem zal betekenen zullen we de komende jaren zien, maar ik denk niet dat dit zo
hard speelt. Republikeinen zijn geen onmensen.
Maar tertio, de onredelijke groene polarisatie heeft er zeker mede voor gezorgd dat de democraten heel wat
van hun macht kwijt zijn geraakt. Ze kunnen nu dus zelf niet meer het milieu beschermen, omdat ze vroeger
zich zo dogmatisch hebben opgesteld. Nu zullen ze nog enkel vanop de zijlijn staan klagen omdat de
republikeinen verkeerd bezig zijn. Maar die laatsten gelooft hen al lang niet meer, samen met een goed deel
van het Amerikaans (en Europees) volk. Een ecomodernistische beweging is meer dan nodig. Deze bestaat
blijkbaar, zie hiervoor: Ecomodernisme: een nieuwe tint groen.
Stel dus dat de klimaatopwarming morgen een groot probleem zal blijken. De fundamentalistische aanpak van
de democraten heeft bij de republikeinen èn veel Amerikaanse burgers voor een grote klimaatallergie gezorgd.
Het doorprikken van de bubbel
De progressieve intellectuelen in de westerse wereld zijn verworden tot een soort nieuwe adel van de goede
bedoelingen. Het goede doel is van hen, niemand anders mag daar een ander oordeel over hebben. Zo
hebben ze een bubbel rond zichzelf gecreëerd, terwijl ze steeds meer invloedrijke posten veroverden: in de
politiek, in de journalistiek, in de wetenschap, in het onderwijs. Zo konden ze zich afsluiten van alle kritiek, en
toch zowat alle publieke discussies domineren. Maar die kritiek leefde, broeide bij de man in de straat.
Zwijgend, weliswaar. Zij zagen zichzelf steeds verder gemarginaliseerd. Als ze de democratische mogelijkheid
kregen, lieten ze van zich horen. Dat zagen we al met de Brexit, ook al een klimaatsceptische stroming. Dat
besprak ik in: Van Brexit naar Clexit (Climate-Exit). Nu zien we dat in de Verenigde Staten een onsympathieke
(en misschien zelfs onbetrouwbare) kandidaat president kon worden. Gelukkig zijn er tekenen dat Trump zich
vandaag al heel wat presidentiëler gedraagt.
Onze progressieve elite zal nog veel met de tanden knarsen. Heel wat van hun lievelingsthema’s komen alvast
in de Verenigde Staten onder de genade van de Republikeinen. Obamacare bijvoorbeeld zal niet afgeschaft
worden, zo heeft Trump al verzekerd – maar waarschijnlijk wel fundamenteel hervormd. Hoe ver? Dat zal
afhangen van de republikeinen. De democraten zelf zullen enkel maar hun hart kunnen vasthouden. Een
klimaatscepticus als energieadviseur doet echter vermoeden dat de genade van de
republikeinen nog wat kleiner zal zijn betreffende het klimaat- en energiebeleid.
Een beter energiebeleid zal de Amerikaanse economie meer zuurstof geven, en hopelijk
ook de polarisatie bij het volk milderen. Dat geeft de democraten twee mogelijkheden:
zich verder opsluiten in hun eigen bubbel, hun eigen gelijk. Zo worden ze totaal irrelevant.
Of buigen, inzien dat ze een al te radicale en contraproductieve koers najaagden. Als
Trump ook maar een beetje zal doen wat we nu van hem verwachten, zal dat laatste de
enige toekomst betekenen van zijn politieke tegenstanders. Het worden in ieder geval
nog boeiende tijden.
Aldus Rob Lemaire, kernredacteur De Bron. Bron hier.
Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.
http://climategate.nl/2016/11/21/62046/
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Interessante links
Geschreven door Nexus - Gepubliceerd: 22 november 2016
In het verleden plaatsten wij met enige regelmaat interessante links naar
onderwerpen die wij al dan niet in de toekomst eens echt goed onder de loep
zouden kunnen gaan nemen. De laatste jaren zijn deze interessante links een
beetje ondergesneeuwd door de aaneenschakelingen van gebeurtenissen op
deze planeet. NU wij momenteel verkeren in een periode tussen twee presidenten in de VS is het heel even
rustig op het front. Rusland en partners wachten ongeduldig de komst van Trump af en hoe zijn visie op de
wereld zich zal gaan manifesteren en in de VS speelt het immer durende spelletje van de militaire tak die zich
niet zomaar conformeert aan wat Wall Street wilt. Beiden kunnen echter niet zonder elkaar. Doch lijkt het
verschil tussen deze twee giganten nog nooit zo groot te zijn geweest.
De zaken die wij vandaag aandragen zijn hoe dan ook onlosmakelijk verbonden met beide partijen in de VS
en daarmee ook met de wereldelite die totale controle nog steeds als hun Walhalla zien.
Nieuw onderzoek op muizen toont aan dat bloedplasma van jonge dieren, ouderen dieren verjongt
Volgens een rapport van onderzoekers uit California van de Company Alkahest zou het injecteren van jong
bloedplasma in oudere dieren, het dier niet alleen jonger en actiever maken maar ook zorgen voor de aanwas
van nieuwe neuronen. Deze club ging zelfs nog een stapje verder en injecteerde een relatief oude muis met
bloedplasma van een 18 jarig mens. Ook hier zouden de resultaten hoopgevend zijn. Natuurlijk worden dit
soort onderzoeken altijd gedaan onder het mom van medische doorbraken bijvoorbeeld bij Alzheimer en
andere afbrekende ziektes. Bovendien.com ziet dit soort praktijken eerder als basis van een
normalisatieproces voor Khazarische bloedoffering. Het is algemeen bekend dat deze bloedoffers stammen
uit de Khazaarse geschiedenis en onder andere één van de redenen was voor de vernietiging van dit rijk door
onder andere wat nu Rusland is. In plaats van dit soort praktijken is het veel makkelijker om na te gaan welke
producten in onze dagelijkse voeding ervoor zorgen dat mensen dit soort aandoeningen krijgen.
https://www.newscientist.com/article/2112829-blood-from-human-teens-rejuvenates-body-and-brains-of-old-mice/
De onmogelijke EM motor blijkt toch mogelijk?
Kun je het je voorstellen? Een motor die aangedreven wordt zonder brandstof? Volgens de derde wet van
Newton, die stelt dat alles een gelijke tegenovergestelde reactie moet hebben, zou dit niet mogelijk moeten
zijn. Welnu Newton, je zat ernaast!
Gelekte resultaten van een NASA rapport laten zien dat de zogenaamde EM drive ( Electro Magnetic Drive )
wel degelijk mogelijk is en ons bijvoorbeeld zonder brandstof in 70 dagen tijd naar Mars zou kunnen brengen.
De EM drive of RF cavity truster laat microgolven fotonen heen en weer bewegen in een conisch gevormde
metalen ruimte, die beweging manifesteert zich in de puntvorm als voortstuwing. Test op test werd er gedaan
want op papier zou dit niet kunnen maar de feiten liegen er niet om, alle testen verliepen positief en de
voortstuwing is zelfs behoorlijk te noemen.
http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/measurements-impulsive-thrust.pdf
Rusland, grootste megaliet gevonden suggereert eerdere vergevorderde beschaving
Onderzoekers die bezig zijn met het onderzoek van de megalieten in Rusland die recentelijk zijn ontdekt
zeggen dat deze twee tot drie keer groter zijn dan die van Baalbek.
Wij hebben het hier over de ontdekking van Gornaya Shoria, diep in de Siberische bergen. Gedurende de
expedities deden kompassen vreemd en de pijlen van de kompassen wezen van de structuren weg. De
megalieten werden gevonden in 2013 door Georgy Sidorov.
Vanzelfsprekend geeft een beetje nieuwe informatie weer evenzoveel vragen waarvan ééntje permanent is.
Als dit daadwerkelijk bouwwerken zijn, wie bouwde deze dan en met welke technieken? Deze vraag brengt
ons naar het volgende onderwerp, reuzen.
http://yournewswire.com/megaliths-russia-advanced-civilisation/
Waarom verbergt het Vaticaan de geschiedenis van de wereld voor de “zondvloed “?
Dat het Vaticaan het niet zo nauw neemt met de waarheid tenzij het hun waarheid ondersteunt is voor niemand
meer een geheim. Dat het Vaticaan geheimen herbergt en er veel geld aan besteedt de echte geschiedenis
van onze Aarde te veranderen gaat toch net een stapje verder. Daar lijkt hier in iedere geval sprake van te
zijn. Samen met grote instituten zoals het Smithsonian Museum doen ze zich alle moeite eventuele bewijzen
van verloren gegane beschavingen te verdoezelen.
In eerdere artikelen, De Echte Geschiedenis van de Aarde, lieten wij zien dat vrijwel alle kerken en andere
religieuze gebouwen, gebouwd zijn op locaties waar voorheen tempels tonden van oudere beschavingen. Die
tempels van oudere beschavingen stonden er met een belangrijke reden, zij verbonden krachtlijnen van de
Aarde met elkaar en hadden waarschijnlijk nog veel meer andere functies. Over de hele wereld werden en
worden vandaag de dag nog steeds structuren gevonden die door mensenhanden nooit gemaakt kunnen zijn
en wat dit verhaal nog krachtiger maakt, deze gebouwen staan allemaal op bepaalde lijnen, er zit een duidelijke
structuur in. Vanuit deze relatief gemakkelijk te begrijpen theorie komen vervolgens verhalen waar wij geen
stelligheid in willen nemen maar jullie ook niet willen onthouden. Vanuit bronnen van het Amerikaanse leger
wordt beweerd dat in Afghanistan, Khandahar, nog niet zo lang geleden een gevecht heeft plaatsgevonden
met een reus. Dit soort verhalen kunnen in de regel met een koreltje zout genomen worden want zoals wij
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weten zitten soldaten vandaag de dag zwaar aan de drugs aan het front en zien ze de meest fantastische
zaken door deze drugs. In dit specifieke geval lijkt er misschien toch iets meer aan de hand omdat
beschrijvingen behoorlijk nauwkeurig zijn en refereren aan de Nephilim uit de bijbel.
Het verhaal gaat dat een groep special forces aangevallen werd en contact verloor. Een verse unit werd op
pad gestuurd naar het gebied en zij vertelden dat ze in gevecht geraakten met een enorme reus die volgens
de verklaringen tenminste 4 meter groot moet zijn geweest. Ze hebben die reus neergeschoten en met een
Chinook-helikopter van de locatie verwijderd. De soldaten moesten een verklaring tekenen dat ze dit verhaal
zouden af doen als onzin als er iets gevraagd zou worden.
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia2/historia_humanidad112.htm
http://bovendien.com/categorieen/wetenschap/interessante-links-1#.WDSuAKZlJZ0.facebook

Poetin en Obama spreken elkaar vier minuten over de komende Derde Wereld Oorlog.
(van onze dr. Goebbels propaganda redactie) AMSTERDAM-NOIRTijdens het Oorlog ‘s propaganda afscheid ‘s bezoek van
Obama aan zijn EU en daarna Peru werd er zwaar
gedemonstreerd(Video)tegen hem en zijn onmenselijke ‘US TTIP-overheersing’. De beelden van de demonstraties van
het kaal geplukte Volk in de EU en Peru tegen Obama werden
uiteraard niet door de Staat-NOS uitgezonden. Waarom niet?
Van wie mocht de NOS die beelden niet uitzenden? Van zijn
subsidie (580 miljoen euro per jaar) Broodheer de ’hofnar
Rutte‘ en zijn Taxfree ‘Graai-King Willem’(Video).
‘TTIP-Obama’ is verleden week twee dagen door Europa
(kosten 50 miljoen euro) gevlogen als een echte ‘War Mongol’
van de US wapenhandel industrie om al zijn corrupte EU
Leiders op te stoken om Poetin te blijven boycotten en hun
legers op Oorlog ‘s sterkte te brengen en de Mad Dog Trump
en ‘Pedo- Sultan Erogang’(Video) te blijven steunen. Beter
een US Mad Dog en een ‘Pedo Sultan’ dan een Russische ‘Capo di tutti capi Poetin’ met ballen, die weigert
Obama zijn reet te likken was zijn afscheid’s motto als ‘TTIP President’ van de Elite-Gangsters van het US en
EU Corporate Crime. https://youtu.be/VQDuR2NLcDg
‘Mad Dog Trump’ nu al door de Knieën voor Obama & NATO.
Rutte gaf gelijk hysterisch gehoor(Video) aan Obama zijn oproep (orders) tijdens het VVDmisdaadgroep partijcongres. De ‘EU Graai-Leiders’ van de grootste landen onderleiding van de ‘EU-Führerin
Merkel’ mochten voor de laatste keer hun ‘Darth Vader-Obama’ (Video) zijn reet likken tijdens hun laatste
Galgenmaal. De ‘VVD-Valse nicht Rutte’ was niet uitgenodigd om Obama zijn reet te likken, maar dat had hij
de afgelopen 8 jaar al zo vaak gedaan en dus daar had ‘TTIP-Obama’ FF geen trek meer in.
Rutte wil krijgsmacht op oorlogssterkte tegen Poetin en voor Ongelijkheid en nog
meer armoede(Video). https://youtu.be/MtFcM-2VhVY
De corrupte Amerikaanse president Obama en zijn corrupte Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben
zondag vier minuten met elkaar gesproken op de ‘Graai-top’ van de Aziatisch-Pacifische Economische
Gemeenschap in het belang van het US Corporate Crime.
‘Derde Wereld Oorlog’ en honderd duizenden doden(Video) en 60 miljoen vluchtelingen is maar 4
minuten waard.
In het korte gesprek van enkele minuten in Peru lieten de twee presidenten Dictators weten dat het spijtig is
dat er geen vooruitgang wordt geboekt bij het oplossen van de crisis in Oekraïne van
Obama’s ‘Maffiabossje Poresjenko’ (Video). Ze lieten weten verder te willen werken aan de uitvoering van
het vredesakkoord van Minsk. Daarin is onder meer opgenomen dat rebellen verzet’s strijders in OostOekraïne en het ‘Neonazi-Oekraïense-leger en hun boss de CIA zich aan een staakt-het-vuren moeten
houden. Ook zegden ze toe samen te werken aan een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië en dat allemaal
in 4 minuten?
Steve Brown aangevallen door ‘Hennis-DBB-politie’ en ‘GroenLinks-Provocateur’Oekraïne manifestatie.
https://youtu.be/jkosFOfQmbM
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/11/21/poetin-en-obamaspreken-elkaar-vier-minuten-over-de-komende-derde-wereldoorlog/https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/11/21/poetin-en-obama-spreken-elkaar-vier-minutenover-de-komende-derde-wereld-oorlog/

Nieuwsbrief 260 – 30 november 2016 – pag. 24

WE GOT HIM! Dit is diegene die achter de Hoaxwijzer zit
Kritische denkers worden nu openlijk gestigmatiseerd en voor gek verklaard. Het stempel ‘complotdenker’
wordt geassocieerd met verstandsverbijstering of gekte.
Om te voorkomen dat u ook tot die groep van ''idioten'' zou kunnen gaan behoren is er de
hoaxwijzer die samen met de mainstream-media censuur plegen en alternatieve bronnen
van informatie als een leugen neer proberen te zetten. Daarom hebben wij besloten bekend
te maken wie er achter de hoaxwijzer zit en wat hij doet.
Na het analyseren van webpagina,s vonden we meerdere berichten die aanwezen dat de
oprichter van de hoaxwijzer eerder een bericht op zijn site had staan bij
: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/wie-zijn-wij
Dat bericht is nu veranderd en er staat niet meer maar we hebben het gelukkig terug weten
te vinden: Hallo, ik ben David Dom uit Antwerpen (België) en ik heb op 3 december 2012
de Hoax-Wijzer opgericht, als reactie op het alsmaar toenemende aantal berichten met valse informatie op
Facebook en elders op het internet.
Ik vond het verschrikkelijk om te merken hoe zulke hoaxes in staat zijn mensenlevens op hun kop te zetten
Verder nog even kort wat over mezelf: ik ben bediende van beroep, getrouwd sinds 2004 (maar voorlopig nog
geen kinderen), en mijn interesses betreffen muziek (dansmuziek als hobby DJ en ook filmmuziek), Keltische
geschiedenis en SPIRITUALITEIT (en ook muziek), de legendes van Koning Arthur, het schrijven van boeken
(over o.a. de geschiedenis/legendes van de Kelten en Koning Arthur), en tenslotte ook fantasy/SF films zoals
Lord of the Rings, Tron Legacy, Star Wars, Star Trek en Avatar.
Hier is zijn foto te zien: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/david-dom/
Hij houdt zich bezig met broodje aap verhalen aan de kaak te stellen maar ook echte waarheden als een
leugen neer te zetten en alternatieve media site,s zwart te maken. Hierbij helpt hij de mainstream-media terwijl
hij zelf niet zo echt mainstream is: Na nog meer research kwamen wij erachter dat hij hele vreemde hobby's
heeft die niet bepaald mainstream zijn. Kijk dit maar eens, David Dom ook oprichter van de nieuwe orde van
druïden: http://m.nieuwsblad.be/cnt/g52sq9ch
Hier zelfs gekleed in een gewaad: http://www.goodreads.com/author/show/2044922.David_Dom
Hij doet precies hetzelfde wat ze bij de Bohemian Grove doen:
https://www.youtube.com/watch?v=J9zshNWK_J4
Ook op zijn Facebook staat een hoop onzin op en totaal niet onderbouwd, heeft heel veel weg van een
trol: https://www.facebook.com/Daviciacus.the.Elder…
Stop de censuur, misinformatie en leugens tegen het volk, steun de alternatieve media en deel door! AMN
UPDATE 23 november 2016: De hoaxwijzer zegt in een bericht op hun facebookpagina van beheerder
veranderd te zijn door priveomstandigheden. Ik had dit bericht over de ontmaskering tussen de reactie’s op
hun FB geplaatst maar die was binnen 2 minuten verwijderd. We weten wel zeker dat ze nog steeds dezelfde
beheerder hebben en dat is David Dom! Alternatieve MEDIA Nederland
Onthoud: De waarheid zal ons eerst boosmaken daarna zal het ons bevrijden

Poetin zal ingrijpen als NAVO Rusland blijvend omsingelt
door John Diks op Nov.20, 2016
Hoop is gevestigd op Donald Trump
Tijdens een live vraag- en antwoord sessie verzekerde de Russische president Vladimir
Poetin zich te gaan mengen in Oekraïne en Georgië als de NAVO blijft volharden in het
omsingelen van Rusland. Ofschoon velen verwachten dat, na de verkiezing van Donald
Trump als president van de Verenigde Staten, er een versoepeling van de spanning
tussen de VS en Rusland zal plaatsvinden, zei Poetin dat er nog geen liefde verloren is
tussen Moskou en de NAVO-alliantie.
Poetin werd een vraag gesteld door tv-presentator Dmitry Kisiliov, de man die eerder zijn
angst heeft geuit dat Donald Trump zou worden vermoord voordat hij president
werd. Kisiliov zei ook dat de Obama-regering een provocatie zou kunnen organiseren om
oorlog te voeren met Rusland en Syrië. Kisiliov zei verder: “Ik voel me als land omsingeld,
ik persoonlijk voel een zekere verstikking, alsof iemand me wurgt, ik voel het is de NAVO”, zei Kisiliov. “De
NAVO breidt zich uit als een kankergezwel en bereidt zich zich voor op het opslokken van Oekraïne en
Georgië, zei Kisiliov en vroeg Poetin, “Waar is de rode lijn? Hoe voelt u zich hierover?”
Poetin antwoordde: “Waarom ben je zo bang? We kunnen iedereen tegenhouden”, waarop het aanwezige
publiek luid begon te applaudisseren, en vervolgde “ik heb geen angst en niemand zou dat moeten
hebben”,voegde de Russische president er nog aan toe. https://youtu.be/-FhCi7qQPbk
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/11/poetin-zal-ingrijpen-als-navo-rusland-blijvend-omsingelt/
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Pensioenen, kan het anders?
Geplaatst door:: Redactie - 22 november 2016 1686 Reacties staat uitvoor Pensioenen, kan het anders?
De rol van overheid en toezichthouders
Jetta Klijnsma, lees de overheid, heeft geen enkele legitieme
bemoeienis met de aanvullende pensioenen. Deze zijn een
zaak van werkgevers en werknemers. De overheid is niet meer
dan een van de werkgevers en nog een onbetrouwbare ook,
zoals blijkt uit dit artikel van Hennie Kemner. De Nederlandse
Bank en de Autoriteit Financiële Markten oefenen toezicht uit
op de pensioenfondsen en zouden alleen gericht op
handhaving van de pensioenwet mogen optreden. In
werkelijkheid treden deze autoriteiten sturend op. Opleggen
aan de pensioenfondsen van een op risicovrij rendement gebaseerde rekenrente lijkt voorbij te gaan aan het
houden van toezicht.
Een voorbeeld
Een eenvoudig voorbeeld spreekt vaak meer tot de
verbeelding dan duidelijk proberen te maken waarom het gaat
door grote getallen te benoemen. Wat zegt ons € 1,4 biljoen?
Het is door zijn enorme omvang te abstract. Hoe zit het met
een persoon? Bijvoorbeeld een vrouw die op 1 januari 1998
als docente op een vwo-school gaat werken. Ze heeft een
aanvangssalaris van € 3.000 bruto per maand en haar salaris
wordt jaarlijks verhoogd met 2%. Haar werkgever draagt de
pensioenpremie af aan het ABP. Deze premie komt terecht in
de collectieve reserve van het ABP. Het wordt dus niet belegd op basis van een persoonlijk spaarplan, maar
vanuit de collectieve reserve. Het ABP publiceerde in het voorjaar van 2016, dat het nettorendement – dus na
aftrek van kosten- op deze beleggingen vanaf 1995 tot 2016 jaarlijks gemiddeld 7% heeft bedragen. De
docente in dit voorbeeld ging op 31 december 2015 met pensioen.
Met dank aan ABP voor het spreadsheet dat we ontvingen, kon exact
worden uitgerekend dat er in de jaren 1998 tot en met 2015 €114.866
voor de docente werd afgedragen aan het pensioenfonds. Door het
gemiddelde jaarlijkse nettorendement van 7% is het kapitaal dat voor
haar wordt gespaard en dat normaalgesproken ook voor haar
beschikbaar zou moeten zijn op 1 januari 2016, opgelopen tot €
217.708. De vrouw heeft een recht opgebouwd van een op middelloon
gebaseerd pensioen van € 9.297 per jaar.
De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen overlijden was in 2015 80,5 jaar.
Als de vrouw aan het gemiddelde zou beantwoorden, dan zou zij ruim
vijftien jaar van haar pensioen genieten. De bewering dat bij Nederlanders de gemiddelde leeftijd snel zou
toenemen, wordt gelogenstraft door de feiten. De werkelijkheid is anders: De gemiddelde levensverwachting
voor vrouwen die in 2015 zijn geboren is 83,1 jaar en dat is 0,2 jaar minder dan in 2014 (bron CBS). Om de
discussie echter niet op dit punt te laten vastlopen, wordt er in dit voorbeeld uitgegaan van een levensduur
van twintig jaar na pensionering.
Tekort of overschot?
Op 1 januari 2016 is er voor de vrouw een kapitaal beschikbaar van € 217.708. Hieruit worden de
pensioenbetalingen gedaan van € 9.297 per jaar. Er wordt niet geïndexeerd op haar pensioen, dus het bedrag
blijft gelijk gedurende twintig jaar en als de vrouw overlijdt, dan is er € 185.937 uitbetaald en resteert er dus €
31.771. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd aan de erven van de vrouw. Het blijft hangen in de reserve, zonder
dat er aanspraken op worden gedaan. Er is echter meer. Het kapitaal van € 217.708 wordt niet op 1 januari
2016 in een digitale kluis gedaan met het etiket ‘voor mevrouw Y’. Het kapitaal blijft gewoon onderdeel
uitmaken van de enorme reserve van het ABP van meer dan € 350 miljard en op dit geld wordt gewoon nog
rendement gemaakt. Als het gemiddelde rendement van 7% door blijft gaan na 2015, dan resteert er op 1
januari 2036 na haar overlijden € 196.683. Bij een laag rendement van 2% blijft er nog altijd €76.521 over. Als
de pensioenuitkering met 2% jaarlijks wordt verhoogd dan zou de vrouw gedurende de twintig jaar € 39.952
meer ontvangen. Dat indexering niet mogelijk zou zijn, blijkt in dit representatieve voorbeeld echter een fabel.
Aan wie valt het toe?
De belangrijkste conclusie is, dat er een grote spreiding zit tussen het rendement dat pensioenfondsen in
werkelijkheid maken en de van bovenaf opgelegde rekenrente. Daardoor is er sprake van vrijval van geld in
de reserve van de fondsen. Deze vrijval loopt op tot enorme bedragen, die niet toekomen aan de overheid,
niet aan de werkgevers en ook niet aan de nu actieve deelnemers aan de pensioenfondsen.
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Aanvullende pensioenen worden gevormd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel en niet op basis van een
omslagstelsel, zoals dat bij de AOW het geval is. Op de bedragen die vrijvallen zoals in het voorbeeld, heeft
de overheid een belastingclaim van 35% en geen euro meer. Sparen voor een aanvullend pensioen wordt
fiscaal gefaciliteerd. Dit betekent dat er op de afgedragen premies geen belasting wordt ingehouden. Die
belasting wordt pas geheven als de pensioenen worden uitgekeerd. Verder is het zo, dat bij inkomens waarop
52% belasting wordt ingehouden er een ‘voordeel’ is bij uitkering omdat deze bedragen met maximaal 35%
worden belast. Sparen voor een aanvullend pensioen is daarom fiscaal voordelig voor hogere inkomens en
nadelig voor de staat omdat belastingheffing -lang- wordt uitgesteld. Deze invalshoek maakt het begrijpelijker
dat de overheid er belang bij heeft dat het deel waarop zij belastingtechnisch recht hebben, ook daadwerkelijk
naar hen toekomt.
Cor Mol schrijft hierover: “Het huidige pensioenstelsel verstoort de overheidshuishouding en heeft
een sterk negatief effect op het besteedbaar inkomen van de burgers. Dat effect wordt met name
veroorzaakt door:
(a) Onnodig hoge pensioengrondslag door fiscale facilitering en verplichte winkelnering, nog eens
versterkt door HRA (geringe neiging tot aflossen = vorm pensioensparen) ;
(b) Extra belastingheffing doordat de lagere belastingopbrengst pensioenstelsel moet worden
aangevuld.
De omkeerregel pensioenen kan eenvoudig worden afgeschaft door een voorheffing van 30% in te
voeren op alle mutaties in het pensioenvermogen bij het pensioenlichaam en die voorheffing te
verrekenen bij uitbetaling, vergelijkbaar met de dividendbelasting. Per 1/1/2017 levert dit ca € 500 mld. op.”
Als de pensioenfondsen echter een aanslag zouden ontvangen van de Belastingdienst met een bedrag van
die omvang, dan zou dit wel een dikke streep betekenen door het rendement dat de fondsen maken op de
belegde reserves als er een gat van € 500 miljard in zou worden geslagen. Aan de andere kant wordt het
bedrag dat gespaard moet worden ook lager omdat 30% al is afgedragen aan de staat.
Met het voorbeeld dat werd uitgewerkt in dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat zonder rendement er
onvoldoende kapitaal wordt gevormd om aan de toezegging te kunnen voldoen. Toch is het voorstel van Mol
niet verkeerd. Het zou Klijnsma tot rust brengen, want ze hoeft niet langer als een kloek op haar eieren te
zitten en de staatsschuld kan -voor een groot deel- worden afgelost. Waardoor ‘te betalen rente’ uit de
staatsbegroting kan worden geschrapt en de belastingbetaler af is van het gezeur van de overheid over de
hoge staatsschuld, die vooral het gevolg is van de rente en rente op rentebetalingen op de staatsschuld tussen
1970 en 2015. Ook zou, als het goed wordt aangepakt, het niet langer nodig zijn om geforceerd hoge
rendementen te maken op de pensioenreserves en de slechte verbindingen kunnen worden losgelaten die
meerdere pensioenfondsen met notoire investeringsfondsen en -banken hebben gemaakt om hun rendement
te verbeteren. Niet bij uitzondering op een aanvechtbare manier, zoals het programma Zwarte Zwanen heeft
laten zien.
© Ad Broere, econoom
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/pensioenen-kan-het-anders/

Trump en Putin bereiden nu al gezamenlijke aanval op ISIS voor
Ook Israël, Jordanië en Syrië met elkaar in gesprek over stabilisering van elkaars grenzen
Het kan snel gaan: nog maar enkele weken geleden stevende
Amerika onder Obama en Clinton op oorlog met Rusland af. Onder
Trump worden beide landen juist bondgenoten in de strijd tegen ISIS
en andere islamitische terreurgroepen.
In tegenstelling tot de meeste gekozen presidenten wacht Donald
Trump niet met in actie komen totdat hij op 20 januari formeel is
ingezworen. Gisteren kondigde hij aan al op de eerste dag een dikke
streep te zetten door het TPP vrijhandelsverdrag met Azië, waarmee
ook het TPIP met Europa definitief van de baan is. Nu blijkt ook dat
Trump en Putin achter de schermen in nauw contact met elkaar staan
om in zowel Syrië als Irak zo snel mogelijk gezamenlijk de aanval te
openen op de islamitische terreurgroep ISIS.
Trumps nog maar net aangestelde nationale veiligheidsadviseur, luitenant-generaal Michael Flynn, praat in
het geheim met het hoofd van de Russische nationale veiligheidsraad, Nikolai Patrushev, over een
vernietigend offensief, dat kort na Trumps inauguratie moet gaan plaatsvinden. Flynn, al jaren een verklaard
tegenstander van het anti-Russische beleid van de regering Obama/Clinton, betrekt naast de Turkse president
Erdogan en de Jordaanse koning Abdullah ook Irak en andere Golfstaten in de voorbereidingen.
Israël en Syrië willen oude situatie herstellen
Ondertussen zijn Israël, Syrië en Jordanië met elkaar in gesprek om de situatie langs de onderlinge grenzen
te stabiliseren, en terug te keren naar de status quo zoals die voor het uitbreken van de Syrische burgeroorlog
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in 2011 bestond. Trump is nog maar 2 weken geleden tot president gekozen, en nu al is er op dit vlak een
belangrijk resultaat geboekt, namelijk de terugkeer van de VN vredesmacht (UNDOF) op de Syrische kant van
de Golanhoogte. De voorhoede is reeds gearriveerd; binnenkort volgen zo’n 1000 soldaten en 70 waarnemers,
die de taak krijgen de in 1974 ingestelde gedemilitariseerde zone tussen Israël en Syrië te herstellen.
Grootste obstakel vormen de radicale moslimrebellen in zuid Syrië, met name het Khalid bin Walid leger, dat
trouw heeft gezworen aan ISIS commandant Abu Bakr al-Baghdadi. Zij worden voor de keus gesteld om de
autoriteit van het Syrische leger te accepteren, of een strijd op leven en dood met de nieuwe alliantie.
Israël is er op gebrand terug te keren naar de stabiele situatie tussen 1974 en 2011, mede omdat de afgelopen
maanden is gebleken dat Iran en het door Teheran aangestuurde Shi’itisch proxy-terreurleger Hezbollah
eenheden naar de circa 80 kilometer lange grenszone hebben gestuurd om nieuwe aanvallen en aanslagen
op Israël te plegen.
Assad: Bondgenoten in strijd tegen terroristen
Op 16 november liet de Syrische president Assad al doorschemeren dat er druk diplomatiek overleg
plaatsvindt: ‘Als hij (Trump) tegen de terroristen vecht, is het duidelijk dat wij samen met de Russen, Iraniërs
en veel andere landen die de terroristen willen verslaan een natuurlijke bondgenoot zullen zijn.’ (1)
Met het samenbrengen van Moskou en Damascus met Amman, Abud Dhabi en Jeruzalem lijkt de nog in
vorming zijnde regering Trump er dus in geslaagd om voor het eerst in vele jaren serieuze vooruitzichten te
creëren voor een permanente oplossing van de bloederige burgeroorlog in Syrië, en daarmee voor een deel
ook het Europese migrantenprobleem. Daarmee heeft Donald Trump in 2 weken al meer voor elkaar gekregen
dan Obama in 5 jaar.
Xander - (1) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Trump-en-Putin-bereiden-nu-al-gezamenlijke-aanval-op-ISIS-voor

Globale implicaties van een ‘president Le Pen’ zijn onomkeerbaar
Redactie Express Business november 22, 2016
Mocht uiterst-rechts aan de macht komen in Frankrijk, dan dreigen drastische gevolgen
voor zowel de EU- als de wereldpolitiek, schrijft columnist Gideon Rachman in de Britse
zakenkrant Financial Times. Een Le Pen-presidentschap zou de instorting van de EU
kunnen betekenen. Ze wil Frankrijk niet enkel uit de eurozone halen, ze plant ook een
referendum over EU-lidmaatschap.
Rachman maakt een aantal interessante observaties, onder andere met betrekking tot de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties:
1. De globale implicaties van een overwinning van Le Pen zouden enorm zijn. Vier van de
vijf zetels voor permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties zouden dan worden bezet door ondemocratische regimes (China en Rusland)
of door regeringen met nationalistische, rechtse leiders (VS en Frankrijk). Zulke omstandigheden kunnen
de huidige internationale ‘rechtsorde’ compleet doen veranderen.
2. De kans bestaat dat Franse kiezers – die bang waren dat een Le Pen-presidentschap van hun land een
internationale paria zou maken – nu denken dat Trumps overwinning hen ‘de toelating geeft’ om voor uiterstrechts te stemmen. De omstandigheden om zich naar een vorm van autoritair nationalisme te keren zijn
in Frankrijk veel meer aanwezig dan in de VS. Frankrijk werd getroffen door bloedige islamistische
terreuraanslagen. In de grote Franse steden leven grote aantallen, slecht geïntegreerde moslims. De
algemene werkloosheid schommelt er nog altijd rond de 10%.
3. Een overwinning van Le Pen zou het ganse ‘Brexit’-probleem oplossen omdat er dan geen EU om te
verlaten meer zou zijn. Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, verwelkomde ‘de kansen’
die de overwinning van de pro-Brexit presidentskandidaat Trump vertegenwoordigt en zou soortgelijke
‘kansen’ kunnen ruiken in de opkomst van mevrouw Le Pen.
4. Een overwinning van het Front National in Frankrijk zou betekent dat autoritaire regimes zouden bloeien
doorheen gans Europa, van Moskou tot Warschau, over Boedapest en Parijs. Onder het presidentschap
van Donald Trump moet niet langer op de VS worden gerekend om op te treden tegen politiek extremisme in
Europa.
5. Velen in Europa kijken nu naar mevrouw Merkel […] als een anker van Europese stabiliteit. Ze heeft
net aangekondigd zich voor een vierde ambtstermijn verkiesbaar te stellen. Maar de uitdagingen waarmee ze
geconfronteerd wordt zijn ontmoedigend: een vijandig Rusland in het Oosten en een Midden Oosten dat in
brand staat in het Zuiden. Trump heeft zich openlijk neerbuigend uitgelaten over Merkel.
Rachmans conclusie is dan ook weinig bemoedigend:
‘De verkiezing van mevrouw Le Pen in Frankrijk zou het einde kunnen betekenen van de visie van een
Europa, die wordt vertegenwoordigd door mevrouw Merkel en werd gebouwd door opeenvolgende
generaties van Europese leiders en dat sinds de jaren 1950.’
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Donald Trump en de nieuwe wereldorde
Geplaatst door:: Redactie - 20 november 2016 1612
Kan iemand verkiezingen winnen die de meerderheid van de bevolking tegen zich in het
harnas jaagt? Het antwoord is natuurlijk nee. Kennelijk is Trump niet de racist,
vrouwenhater, homofoob en latinohater zoals hij in de pers wordt omschreven. Wie Trump
wil begrijpen kan het beste te rade gaan bij zijn eigen toespraken of bij zijn fanclubs zoals
de alternatieve mediawebsites Breitbart en Infowars.com. Zijn topstrateeg Steve Bannon
is zelfs afkomstig van Breitbart.
Uit Trumps eigen toespraken komt een wereldbeeld naar voren dat zich laat beschrijven
als anti-globalistisch. Dit is een gedachtegoed dat voortkomt uit de conservatieve gedachte
dat het overdragen van soevereiniteit niet langer in het voordeel is van de doorsnee burger.
De handelsverdragen zoals TTIP zijn bij uitstek goede voorbeelden waartegen de antiglobalisten protesteren omdat hier beslissingsmacht wordt overgedragen aan
internationale, niet nationaal te beheersen, rechtbanken. Kennen wij dat ergens van?
Natuurlijk, dit is de Amerikaanse variant van de anti-EU-stem binnen Europa.
Zoals de nee-stemmers van de Brexit, de nee-stemmers tijdens het Oekraïnereferendum en de anti-EUstemmers van Wilders, Roos en Baudet zich niet laten omschrijven als xenofoob of extreem-rechts, zo is
Trump dat ook niet. Trump laat zich weliswaar omschrijven als anti-globalist maar er is meer. Daarvoor moet
je de positie van 9/11 begrijpen in de collectieve psyche van de Amerikanen. Zoals je de Duitse politiek niet
kunt begrijpen zonder de holocaust te kennen, zo kun je de hoogbouwexpert en New Yorker Trump niet
bevatten zonder 9/11.
9/11 Staat voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York, Washington en Pensylvania.
Het is inmiddels omstreden of het officiële verhaal van de overheid wel klopt. Dat verhaal stelt dat Osama Bin
Laden de dader is maar bewijs daarvoor is nooit geleverd. De alternatieve theorie is dat de Amerikaanse
overheid er zelf de hand in heeft gehad. Uit enquêtes blijkt keer op keer dat de meerderheid van de Amerikanen
het officiële verhaal in mindere of meerdere mate niet gelooft[1]. Trump weet het ook.
Het is deze positie ten opzichte van 9/11 die zo goed illustreert hoe de Amerikanen tegenwoordig kijken naar
hun overheid en naar de pers. En beeldt het je in, het betekent nogal wat als de Amerikaanse overheid,
tenminste ten dele, zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zo’n uitgebreide aanslag die Amerika in
het hart heeft getroffen.
Trump is niet verantwoordelijk voor dit wantrouwen. Hij heeft er alleen handig gebruik van gemaakt en wist dit
wantrouwen om te zetten in een nationale compassie. Op Infowars.com wordt door de presentator Alex Jones
vrijwel dagelijks, voor een miljoenenpubliek, van de kansel gepredikt dat de revolutie aanstaande is. Openlijk
wenst hij het opsluiten van de Neo-cons voor hun misdaden tijdens 9/11 en de vele zinloze oorlogen erna. Het
Clinton misdaadsyndicaat (in jargon de Clinton crime family) moet worden opgerold en hij heeft openlijk de
oorlog verklaard aan de oude media.
Allemaal Trumpthema’s en ze vallen naadloos samen met de open wond die 9/11 tot op de dag van vandaag
is. Trumps verkiezingscampagne is een drama in bedrijven; het verhaal van de oorzaak en de gevolgen van
9/11 tot op de dag van vandaag. In drie bedrijven:
1. De daders, de Neo-Cons: er was in 2001 een aantal gekken aan de macht zoals Bush, Cheney en
Rumsfeld, de zogenaamde Neo-cons die dit misdadige plan hebben aangevoerd;
2. Het systeem is corrupt: de Amerikaanse overheid weet al vijftien jaar deze misdaad onder de pet te
houden;
3. De media zijn corrupt: de Amerikaanse oude media kijken al vijftien jaar collectief de andere kant op.
De Neo-cons
Hoewel zowel Trump als de Neo-cons tot dezelfde Republikeinse partij behoren, moeten ze niets van elkaar
hebben. George W. Bush heeft niet op Trump gestemd en zijn vader heeft zelfs op Clinton gestemd. Andersom
moeten de Trumpaanhangers niets van de Neo-cons hebben. Op Infowars.com, wordt een heftige discussie
gevoerd over de mensen die Trump in zijn team moet opnemen en ze zijn allergisch voor de Neo-cons. Het
laat ook zien dat Trump en zijn aanhangers niet zo rechts zijn als soms wordt gezegd. Veelvuldig heeft Trump
beweerd dat het beleid van de Neo-cons rampzalig is geweest. De oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië
waren volgens hem een ramp. Hij durfde het zelfs aan om George W. Bush, in een debat met zijn broer Jeb,
te verwijten dat hij verantwoordelijk was voor 9/11. Dit kon op twee manieren worden uitgelegd…
Het systeem is corrupt
Trumps leuze ‘the system is corrupt’ geeft goed aan welke condities er nodig zijn om vijftien jaar lang de
grootste misdaad van de 21e eeuw verborgen te houden. Het rechtssysteem raakte gecorrumpeerd en het
Department of Justice is nu sterk gepolitiseerd geraakt. Dat bleek maar weer bij het onderzoek naar Hillary’s
e-mails waarbij voor de FBI het werken feitelijk onmogelijk werd gemaakt door het DoJ.
De Patriot Act werd een maand na 9/11 ingevoerd die de facto de waarborgen in de rechtsstaat om zeep hielp.
Veiligheidsdiensten hebben zich actief ingespannen om bewijsmateriaal te vernietigen en om
waarheidsvinding rond 9/11 tegen te werken. De officiële 9/11-commissie was naar de woorden van enkele
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opgestapte leden ‘designed to fail’. Het eindrapport bevat inderdaad zoveel lacunes, halve waarheden en
leugens dat het geen recht doet aan de slachtoffers en de nabestaanden.
De pers is corrupt
De Amerikaanse massamedia zijn een spreekbuis geworden van de macht en dissidente stemmen krijgen
nauwelijks nog een kans. De Nazi’s noemden dit de ‘Gleichschaltung’ van de media waardoor het mogelijk
wordt om welke grote leugen dan ook aan de massa op te dringen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, zo
luidt de theorie, dan zal de massa het altijd geloven. Conditie is wel dat de pers uit één mond spreekt. En
inderdaad is het min of meer gelukt om vijftien jaar lang het deksel op de doofpot te houden van de grootste
Westerse leugen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Nadat Trump de Republikeinse nominatie op zak had en het tegen Clinton moest opnemen koos de pers
massaal de kant van Clinton. De New York Times heeft na de verkiezingen aan haar abonnees haar excuses
aangeboden voor de gekleurde berichtgeving. CNN werd door Trump het Clinton News Network genoemd.
Trump heeft maandenlang een openlijke strijd tegen de massamedia gevoerd waarbij hij tijdens zijn
toespraken soms minutenlang fulmineerde tegen de aanwezige persmedewerkers. Zijn kiezers vonden het
prachtig en joelden vaak enthousiast mee zodra Trump weer eens over hen het ‘so bad, so bad’ herhaalde.
De revolutie
De Amerikanen hebben zich tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd ontdaan van het geloof in de massamedia.
Amerikanen weten nu dat die collectief en systematisch zwijgen en/of bedriegen. De politieke website Breitbart
is inmiddels de grootste in zijn soort en kreeg in oktober 37 miljoen verschillende, vaak dagelijkse bezoekers.
Dit is een website waar de complottheorie rond 9/11 gemeengoed is en die ook niet terugdeinst om de vele in
scene gezette terreuraanslagen, zoals die van Sandy Hook en Nice te benoemen. Dit nieuws raakt nu bekend
bij het grote publiek.
De Amerikanen hebben zich geëmancipeerd van de massamedia en zullen de waarheid rond 9/11 gaan eisen.
De dooddoener ‘complottheorie’ zal niet meer worden geaccepteerd. Trump weet dat als geen ander. Zelfs
als hij zou willen kan hij de geest niet meer terug in de fles krijgen.
De geopolitieke consequenties zullen groot zijn. Het betekent dat de Westerse wereld voor haar grootste
uitdaging staat sinds de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen zullen naar een nieuw staatsbestel moeten
zoeken, dat een overheid oplevert die zich weer in dienst stelt van haar burgers. De Amerikaanse overheid
zal gezuiverd moeten worden van de vele criminele elementen die het er voor het zeggen hebben.
Ook de Europese landen zullen worden meegetrokken. Europese overheden en media hebben in zulke mate
gecollaboreerd met de reeks zinloze oorlogen, die aan ruim een miljoen moslims het leven hebben gekost, dat
zij niet vrijuit kunnen gaan. In de zoektocht naar een nieuw evenwicht binnen elk van de Europese landen zal
het keurslijf van de EU niet kunnen overleven. De oude hegemonie van het Westen zal daarmee voorbij zijn.
De auteur van dit artikel, Nils de Graaf heeft econometrie gestudeerd en is sinds 2009 onafhankelijk
vermogensbeheerder. Hij verdient zijn geld op de effectenbeurs door tegen de stroom in te roeien: ‘Met het
lezen van de Financial Times kun je veel geld verdienen, vooral als je haar niet gelooft.’
[1] Dat de officiële theorie kant nog wal slaat is voor iedere geïnteresseerde burger vrij gemakkelijk te
achterhalen. De moeilijkheid is echter niet de bewijslast, de moeilijkheid is om je schrap te zetten tegen je
eigen weerzin tegen deze ongemakkelijke waarheid. Met name westerlingen hebben hier last van en het is
mijn persoonlijke ervaring dat een hoge opleiding of maatschappelijke status eerder een hindernis is dan een
hulp. Misschien verklaart dit dat er in de Nederlandse pers zo weinig over wordt geschreven. Lees eventueel
het boek van Coen Vermeeren, ‘9/11 is gewoon een complot.‘ Of bekijk op internet de documentaire ‘A new
Pearl Harbour.’
© Ad Broere, econoom
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/donald-trump-en-de-nieuwe-wereldorde/

Donald Trump gooit olie op het vuur (video)
Woensdag, 23 november 2016
Alhoewel Donald Trump nog niet is geïnstalleerd als president heeft
hij al wel laten weten wat zijn eerste acties zullen zijn tijdens zijn
nieuwe ambt. Als hij ooit geïnaugureerd zal worden op 20 januari
uiteraard.
Daarbij horen onder andere het uitvaardigen van een Executive Order op
zijn eerste dag, waarbij Amerika zich terugtrekt uit het TPP verdrag.
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een steeds groter
wordende macht van bedrijven via het kopen van politici en de steeds
verder gaande handelsverdragen. Naast het inmiddels bekende TTIP
verdrag tussen Amerika en Europa is er ook nog het TPP verdrag.
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Het Trans-Pacific Partnership (TPP) (Trans-Pacifisch Partnerschap) is een voorgesteld vrijhandelsverdrag,
waarover wordt onderhandeld tussen Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland,
Peru, Singapore, de Verenigde Staten, en Vietnam.
Zoals je Trump in de video hieronder kunt horen zeggen, zal zijn agenda gebaseerd zijn op het Amerika boven
alles stellen voor wat betreft zaken zoals het produceren van staal, het bouwen van auto’s of het genezen van
ziektes.
In dat kader zal hij op zijn allereerste dag als president een Executive Order uitvaardigen die een einde zal maken
aan de Amerikaanse deelname aan het TPP verdrag.
De president bevindt zich in de Executive Branch (uitvoerende macht) van de overheid en die heeft vanuit de
Legislative Branch (wetgevende macht) de bevoegdheid gekregen om zelfstandig en naar eigen inzicht een
aantal besluiten te nemen die de kracht hebben alsof ze door de Legislative Branch zijn gemaakt en goedgekeurd.
Verder kondigt hij nog een aantal maatregelen aan zoals voor iedere nieuwe regel die door de overheid wordt
bedacht er minimaal twee oude dienen te verdwijnen.
Slecht nieuws voor politici die gewend zijn om zich te laten kopen door het bedrijfsleven. Politici die een functie
hebben bekleed als onderdeel van de regering, mogen tot 5 jaar na hun aftreden geen zogenaamde lobbying
activiteiten uitvoeren. Dat wil zeggen, hun contacten, voormalige positie en invloed gebruiken om voor bepaalde
bedrijven voordelen te behalen. Voor dezelfde activiteiten, maar dan namens buitenlandse mogendheden, geldt
een levenslang lobby verbod.
Als Donald Trump Amerika gaat laten terugtrekken uit het TPP verdrag, dan zal hij dat ook zeker doen voor het
TTIP verdrag met Europa en dat is op zich natuurlijk goed nieuws.
Dus, hebben we hier dan een president die een radicaal andere koers gaat varen, waardoor er voor Amerika en
de wereld als geheel positieve veranderingen zullen ontstaan? Hebben we hier te maken met een soort nieuwe
John Kennedy die een einde zal maken aan alle corruptie en geheime genootschappen?
Nee, dat hebben we niet. We hebben hier te maken met een meer dan trouwe dienaar van de Chazaren die zijn
uiterste best zal doen om zijn meesters van dienst te zijn. De volgende video maakt in enkele minuten heel
duidelijk wat we van deze nieuwe Amerikaanse president mogen verwachten.
Amerika zal nog veel meer dan al het was, een verlengstuk vormen
van de regering in Tel Aviv.
Wat er nog over is van het land van de Palestijnen zal verdwijnen
en Israël zal ongestraft verder kunnen gaan met het systematisch
uitroeien van dit volk.
Het TTIP verdrag mag dan van tafel zijn zo meteen, maar dat
maakt helemaal niets uit, want Europa heeft net het CETA
akkoord via Canada getekend en alle grote Amerikaanse bedrijven
zullen gewoon hun Europese plannen uitvoeren via de vestiging in
Canada die ze allemaal hebben. CETA geeft excact dezelfde
voordelen en macht aan de grote bedrijven die ze via TTIP gehad
zouden hebben.
In eigen land kweekt de Donald een klimaat waarbij de
tegenstellingen onder de bevolking nog veel groter zullen worden,
aangewakkerd door George Soros en consorten.
Wat er verder allemaal zal gebeuren, is niet duidelijk, maar wel dat
Iran nu bovenaan aan het lijstje van “vijanden” komt te staan omdat
Tel Aviv dat heeft besloten.
Belangrijk om te weten, is dat alles wat er gebeurt in het belang is
van de meesters van Donald Trump.
En voor wie nog steeds twijfelt, luister naar het volgende "breaking news" bericht van het Amerikaanse
televisieprogramma Morning Joe waarin wordt medegedeeld dat Donald Trump zal afzien van verdere vervolging
van én Hillary Clinton én de Clinton Foundation. Iets wat hij gepassioneerd beloofde te zullen doen tijdens zijn
campagne.
De gelederen aan de top sluiten zich weer zoals gewoonlijk en binnenkort is het weer "business as usual". Na
deze video nog een andere waarin Jonathan Kleck, bekend om zijn accurate uitleg van gebeurtenissen ook op
occult niveau, uitlegt hoe hij denkt dat de huidige situatie met Trump zal verlopen en de gevolgen daarvan. Hij
denkt dat Trump nooit zal worden beëdigd in januari 2017.
Navolgend die interessante video van Jonathan Kleck en zijn visie op de komende paar maanden in Amerika en
de gevolgen voor de wereld:
Bron en video’s: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11319:donald-trump-gooitolie-op-het-vuur&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Vandaag plots 10 maal minder ‘duurzaam’ vermogen dan gisteren
gepost door rypke zeilmaker on november 23, 2016
Energyinsider van afgelopen maand beschrijft hoe profiteurs van windenergie en
milieuclubs de kosten op papier drukken met een factor 6. Dat is vergelijkbaar is
met de ordegrootte waarmee Henk Kamp liegt over de kosten van het
Energieakkoord. In de VS liegt men op de zelfde wijze: Men moffelt extra kosten
weg voor de gedwongen lagere efficiency van backup-centrales, die moeten op- en
afschakelen afhankelijk van de wisselvalligheid van het weer. Ze vegen extra
transportkosten onder het tapijt (een factor 2-3 meer dan bij stabiele fossiele en
nucleaire stroom), ze verzwijgen belastingvoordelen , enzovoort, het feit dat ook
Denemarken haar windoverschotten moet dumpen bij piekleverantie in dalvraaguren, evenals Duitsland zodat je een negatieve stroomprijs krijgt.
Normaliter zou je dat gewoon fraude, leugen en bedrog noemen. Maar we leven in
duurzame tijden: een overschot academici moet een ‘scare’ in de lucht houden om
zichzelf aan het werk te houden. Een groot aandeel academici produceert daarom
‘onderzoek’ waarvan ze zelf vervolgens financieel profiteren. Wensdenken, de
gehoopte opbrengst wordt dan het zelfde als ‘de’ opbrengst.
We zien dat ook bij het door Henk Kamp bestelde onderzoek door zon-advocaat
van ECN (dat geld verdient aan het promoten van ‘duurzaam’) Wim Sinke dat de
opbrengst van zonne-energie een factor 5 zonniger voorstelt dan realistisch, zoals
Fred Udo hier voor rekende.
Gelukkig hebben wij nu Energieopwek.nl die inzichtelijk maakt waarom wisselvallige
natuurbronnen NOOIT fossiele brandstoffen vervangen. Kijk vandaag eens: een
provinciestadje ter grootte van Sneek zou nu voldoende vermogen
(Mj/s) ontvangen, enkel opgewekt uit biogas. De zon levert nu niets. Maar wanneer
je 10 minuten later kijkt, dan levert wind plots weer iets meer.
Fossiele centrales moeten nu kortom ALLE energie leveren.
Lees meer op: http://climategate.nl/2016/11/23/vandaag-plots-10-maal-minderduurzame-energie-dan-gisteren-en-eergisteren/

Rockefellers beschuldigd van klimaatcomplot
“Het blijkt dat het meeste onderzoek naar het klimaatbeleid van de oliereus is gefinancierd door de
liefdadigheidsinstellingen van de familie Rockefeller.”
De Rockefellers zijn het meesterbrein achter een klimaatcomplot tegen Exxon Mobil. Dat stelt het grootste
oliebedrijf in de VS althans zelf.
De olie- en gasreus heeft nu de aanval geopend op de nazaten van John D. Rockefeller, die in 1870 Standard
Oil oprichtte. Dat bedrijf zou uiteindelijk Exxon Mobil gaan vormen.
De familie Rockefeller, die eerder dit jaar plotseling aankondigde uit olie en gas te stappen, is in de ogen van
Exxon Mobil de ware samenzweerder.
Doelwit
Het blijkt dat het meeste onderzoek naar het klimaatbeleid van de oliereus is gefinancierd door de
liefdadigheidsinstellingen van de familie Rockefeller.
Journalisten die schreven dat Exxon Mobil de dreiging van klimaatverandering bagatelliseerde, blijken te
zijn betaald door de Rockefellers.
De oliereus zegt het doelwit te zijn van ‘een goed gefinancierd en politiek gemotiveerd complot’.
Gefinancierd
De journalistieke organisaties die het bedrijf onderzochten werden in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd door
de Rockefellers. De steenrijke familie heeft ook andere groepen betaald die kritisch schreven over het bedrijf,
waaronder Greenpeace en 350.org.
Gelinkt
Woordvoerder van Exxon Mobil Alan Jeffers zei dat iedere aanval tegen het bedrijf kon worden gelinkt aan het
Rockefeller Brothers Fund of het Rockefeller Family Fund.
Die twee organisaties maakten in maart bekend fossiele brandstof af te zullen zweren.
In een opiniestuk in de Wall Street Journal en op de websites van de Daily Caller en Breitbart is het ‘complot’
verder uitgediept. [New York Times]
http://www.ninefornews.nl/rockefellers-beschuldigd-klimaatcomplot/
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Noorse Royal ‘Pedo-VVD-Demmink-ring’ geschaakt. Schokkende misbruikzaak: zelfs baby’s misbruikt
(door Robert M. Stockmann – RHCE,Network Engineer – UNIX/Linux Specialistcrashrecovery.org
AMSTERDAM-NOIR– ‘Pedo-Clinton’ was frequent flier on pedophile’s private jet ‘Lolita
Express’(Video) with ‘Pedo-Duke Andrew’&‘Prince Pedo Claus’. Niemand gearresteerd,
want dat voorgaande valt onder de Globalisering van het ‘Vrije-Elite-Pedo-Verkeer’
van ‘TTIP-Obama’(Video) en zijn loopjongen Rutte.Was niet recentelijk de ex VVD
Burgemeester Gebben en tevens Voorzitter van de landelijke Oranje verenging van ‘Graai
-King Willem’ betrapt tijdens diensttijd op pedofilie(Video) met een te jonge Volkse
hongerige meid en daarna hebben wij niets meer vernomen van deze schokkende pedo
zaak van de kant van de VVD-Justitie van Minister ‘Mega-Fraudeur Ard van der Steur’. Deze
smerige Top VVD-er Pedo Gebben zit gewoon in het Luxe Wachtgeld te pedo-en. Tja, zo
gaat dat in ‘Pedo-Elite-Schurkenstaat-NL’., alwaar de VVD ‘Godfather Rutte’ de (pedo)-Boss
is. De Pervert Gebben staat wel op het “Elite-Gangster Billboard” en is deze week één van de ‘Graai en Naai
Sterren’ die schittert in de Stem van de Straat Amsterdam-Noir Salto2:
Stem van de Straat,afl.6: ‘Demmink-Kinderverkrachters’ gaan vrij uit onder Ard van der Steur.
RTL Beroepslijkenpikkers (Video)Albert Verlinde, John van den Heuvel en Peter R. de
Vries onthoofden Wilders.
Schokkende misbruikzaak: zelfs baby’s misbruikt:Noorse politici in omvangrijk
Internationaal ‘Elite- pedonetwerk’ opgerold. Onder de verdachten zijn corrupte advocaten
en politici en wat Royaals vergelijkbaar met de VVD ‘Demmink&Prins Claus-Pedo groep‘.
Na jarenlang traineren van het onderzoek door de VVD-misdaadgroep oordeelde een
‘eerlijke’ Rechter natuurlijk dat hun ‘Pedo-Demmink-Kliek’ onschuldig was en is. Ook de
Politie-informant en betaalde Wilders hater Peter R. de Vries heeft jarenlang zijn corrupte
benen uit zijn Riool-lijf gerend om van de daken te schreeuwen dat Demmink( en hij zelf)
onschuldig was en is. Een van de ‘Pedo-incest mannen’ wordt verdacht van het misbruiken
van zijn eigen kinderen. De Noorse politie heeft een netwerk van Elite-pedofielen
ontmanteld die op grote schaal kinderen hadden misbruikt. De groep
vergreep zich zelfs aan baby’s. Zo’n vijftig Noren zouden tot het netwerk
behoren, twintig daarvan zitten inmiddels achter slot en grendel. Op grond
van vastgestelde
internetcontacten
zouden
nog
zo’n
5500
pedo’s internationaal op de één of ander manier hebben deelgenomen aan
het netwerk. Het is nog niet bekend of ook Demmink,’Pedo-Bill Clinton’
en ‘Pedo-Duke Andrew’ zullen worden gearresteerd. Volgens de Noorse
politie is het ontdekte Internationale ‘Royal-Pedonetwerk’ het grootste ooit in
Noorwegen. Zo’n 150 terrabyte aan datamateriaal is daarbij in beslag
genomen, waaronder films, foto’s en chatsessies.Delen daarvan blijken uiterst
schokkend te zijn. Zo zouden er films in omloop zijn waarop kinderen zijn te
zien die zijn vastgebonden en vervolgens misbruikt. Ook zouden kinderen tot seks met
dieren zijn gedwongen. De vijftig mannen die tot het pedonetwerk behoren, zouden via het
Dark Web – een deel van het internet dat slechts beperkt toegankelijk is – onderling
afspraken hebben gemaakt hoe zij de in hoofdzaak arbeiders kinderen of wezen zouden
misbruiken. Zo werd afgesproken dat het misbruik van zijn eigen kind zou filmen en dat
vervolgens via het Dark Web delen met de andere leden van het pedonetwerk. Een ander
zou hebben afgesproken hoe hij zijn toen nog ongeboren kind zou gaan misbruiken. Onder
de vermoedelijke daders bevinden zich volgens de politie een wat Royals, veel politici, een
leraar van een basisschool en politie-agenten. Nee niet de corrupte politie kliek van de
‘Graaier en Naaier ex Korpschef Bouman’, die toevallig ook deze week een inktzwarte
hoofdrol heeft in de Stem van de Straat. De politie kwam het netwerk op het spoor met de arrestatie van
een 24-jarige Noor uit de stad Bergen die een klein meisje zou had misbruikt. Bij de gevonden software stuitte
de politie op een lijst met5500 gebruikersnamen. De gebruikers wisselden onderling kinderporno uit. “Dit zijn
daders die veel onderling contact hebben. Soms fantaseren zijn over kindermisbruik maar een deel daarvan
is daadwerkelijk ook gepleegd”, aldus officier van justitie Janne R.Heltne die ervan uit gaat dat door het
oprollen van het netwerk erger is voorkomen. “We zijn erin geslaagd om het misbruik te stoppen,maar of we
de echte Royal Elite pedo’s ook kunnen aanhouden is een andere zaak. Die worden zwaar beschermd van
hoger hand”. Noorwegen was toch altijd het beste jongetje in de klas van de European Royalty ? Heeft het
volledig opengooien van deze zaak in Noorwegen te maken met de volgende agenda? International Policing
Protocol:
Don’t
Link
Terror
Attacks
to
Islam
or
ISIS,
August
28,
2016
:
http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=21973.0 .Noorwegen staat namelijk op de lijst van EU
landen die EU Protocol No. 12 niet heeft ondertekend …
Bron en video’s: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/11/22/noorse-royal-pedo-vvd-demmink-ringgeschaakt-schokkende-misbruikzaak-zelfs-babys-misbruikt/
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Burgers wereldwijd doen mee aan onderzoek Pizzagate
Dinsdag, 22 november 2016
Overal ter wereld doen gewone burgers wat politie en justitie weigeren te
doen en dat is onderzoek naar pedofiele netwerken aan de top.
Zo wijzen de sporen in de ontvoeringszaak van de Engelse Madeleine
McCann steeds meer richting Washington en het pedofielennetwerk rondom
Hillary Clinton dat inmiddels bekendstaat als Pizzagate.
In eerdere artikelen hebben wij al duidelijk gemaakt dat er een verband
bestaat tussen Bill en Hillary Clinton en het roven van kinderen op Haïti. Een
antropologe die op onderzoek ging op Hawaï wordt vorige week onder mysterieuze
omstandigheden dood aangetroffen. Nu, zoveel dagen later, is er nog steeds geen
duidelijkheid en wordt het verhaal in de mainstream media volledig dood gezwegen
(uiteraard).
Ook hebben we geschreven over de ontvoering in mei 2007 van het Britse
meisje Madeleine McCann en hoe de foto’s van de campagneleider van
Hillary Clinton, John Podesta, en zijn broer Tony verdacht veel lijken op
de compositietekeningen zoals die door de politie zijn gemaakt in de
ontvoeringszaak.
In die zaak komt nu toch wel een onverwachte wending door het niet
aflatende onderzoek van gewone burgers die zich wereldwijd massaal op
deze zaak hebben gestort via websites zoals Reddit en andere sociale
media. Er lijkt een soort burgerbeweging te ontstaan die zegt dat het nu
gewoon een keer afgelopen moet zijn met al die smerige satanische
pedoklieken wereldwijd.
Overal ter wereld, in bijna ieder land (en in het bijzonder Nederland en België), vormen de satanische pedofielen
een ondoordringbaar bolwerk aan de top. Soms komen daar scheuren in, zoals gisteren te lezen was:
De Noorse politie heeft een netwerk van zeker vijftig pedofielen opgerold. Onder de verdachten zijn advocaten
en politici. Een van de mannen wordt verdacht van het misbruiken van zijn eigen kinderen.
Terug naar het Amerikaanse Pizzagate.
In 2007 had een bekende Engelse ex politicus, Clement Freud, in het plaatsje Praia de Luz in Portugal een
vakantiewoning. Freud was de kleinzoon van de bekende Sigmund Freud en zijn vakantiewoning bevond zich
ongeveer op een halve kilometer afstand van het appartement van
waaruit Madeleine McCann werd ontvoerd.
Na de ontvoering nam Freud contact op met het echtpaar McCann
en nodigde ze uit om bij hem te komen lunchen en om een beetje
bij te komen van alle media-aandacht. Na dat eerste bezoek
werden ze regelmatige gasten in het 1 miljoen euro kostende
vakantieverblijf van Clement Freud.
Freud is in 2009 overleden en het ging met hem eigenlijk net zo als
met de grootste pedofiel ooit, Jimmy Savile. Vlak voor en ook na
zijn dood kwamen er meerdere vrouwen naar voren die Freud
ervan beschuldigden hen als kind te hebben misbruikt.
Volgens een bericht in de Independent van afgelopen zomer zou
de teller van door Clement Freud misbruikte kinderen weleens
boven de 20 kunnen liggen. En dan twee belangrijke dingen.
De eerste is dat de politie is het Engelse Suffolk heeft bevestigd
dat Clement Freud ten tijde van de ontvoering van Madeleine
McCann niet in Portugal verbleef. Echter, zijn vakantiehuis was
toen wel uitgeleend aan zijn vrienden, John en Tony Podesta (!).
De twee broers die als twee druppels water lijken op de
compositietekeningen van de ontvoerders zoals die door de politie
zijn gemaakt, tot aan de moedervlek op het hoofd van Tony aan
toe.
Via het burgeronderzoek is een klokkenluider binnen de FBI naar voren gekomen met de informatie dat John en
Tony Podesta op 3 mei 2007 in Portugal waren en dat ze verbleven in het huis van hun vriend “Clem”. De
informant voegde er verder aan toe dat het van belang was om te weten dat Freud een huis bezat in Praia de
Luz. Terug naar Washington en de andere verbanden in Pizzagate.
De hierna volgende video is weer een prachtig voorbeeld van onderzoek door gewone burgers.
De video neemt je mee naar Washington en een aantal restaurants en andere bedrijven die zich allemaal in
hetzelfde huizenblok bevinden in Washington. En met al die zaken is er een verband met de Clinton familie en
pedofilie.
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Zo is er in dat blok bijvoorbeeld een zaak die heet Besta Pizza die ook thuishoort in het rijtje pedozaken. Eigenaar
van dat bedrijf is Andrew Kline en dat is niet de eerste de beste. Kline is ooit door Bill Clinton benoemd als één
van de leidende figuren in een overheidsafdeling die zich bezighoudt met mensen- en kinderhandel. De Human
Trafficking Prosecution Unit(HTPU) is een afdeling van het Amerikaanse Openbaar Ministerie, waar je de
eigenaar van een pedo-pizzarestaurant prominent naar voren ziet komen.
Kijk, luister en huiver bij de volgende video, waar je zelfs de ruimte ziet waar veel kinderen aan hun onfortuinlijk
einde komen.
David Seaman schreef ooit voor de Huffington Post, totdat ze op een goede dag zijn artikelen zonder opgaaf van
redenen begonnen te verwijderen. Sindsdien werkt hij als onafhankelijk journalist en in onderstaande video houdt
hij een vurig betoog tegen de praktijken van Google en Yahoo die hem censureren sinds hij begon met
berichtgeving over Pizzagate.
De video waarin hij zegt dat het niet uitmaakt hoeveel censuur Google en Youtube ook willen toepassen, want
Pizzagate is echt en de waarheid komt nu uit alle hoeken en gaten tevoorschijn.
Help ook mee met dit wereldwijde burgeronderzoek , waarbij je misschien niet zelf nieuwe informatie boven water
kunt halen, maar wel mee kunt helpen om de boodschap te verspreiden dat de bevolking genoeg heeft van een
satanische pedofiele elite.
Bron en video’s:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11318:burgers-wereldwijd-doen-mee-aanonderzoek-pizzagate&catid=69:occult&Itemid=81
De Kesel tot ‘kardinaal’ benoemd – de ‘sociale kerk’ van Bergoglio begint meer en meer vorm te krijgen
door crusader op 21/11/2016
De Kesel is afgelopen weekend tot ‘kardinaal’ benoemd, samen met
nog een dozijn andere ‘uitverkorenen’. Bergoglio is langzaam maar
zeker de samenstelling van het kardinalencollege naar zijn hand aan
het zetten. Oude en echte katholieke kardinalen gaan op pensioen of
worden monddood gemaakt, en Bergoglio bewerkstelligt de ene
benoemingsronde na de andere, waarbij notoire modernisten hoge
postjes worden toebedeeld. Op die manier krijgt de langverwachte
‘sociale kerk van Bergoglio’ stilletjes aan vorm en wordt de Ware
Katholieke Kerk uit Rome geëlimineerd.
Herinner u de openbaring van Satan aan H. Pastoor van Ars (ca
1850):
“Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar
martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het
geheel, van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en
kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de
mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van
broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de
menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij
in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. […] Deze mens zal gebroken hebben met alle
overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de
overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij
zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde
verhelpen.”
Om terug te komen op De Kesel; hij gaf in mei dit jaar in een interview
met De Zondagopenlijk toe dat hij geen priester werd om zielen voor
Christus te winnen: “Ik wou maatschappelijk geëngageerd blijven, en
zag via het priesterschap die kans. Het was ook een heel eerbaar
beroep.” M.a.w. een geestelijke is dus volgens De Kesel een
“maatschappelijk werker”, en hij ziet het als een beroep, zoals iemand
anders tandarts wordt, of brandweerman. Exact dezelfde visie als die
van Bergoglio, en het komt krak overeen met de voorzegging in de
openbaring aan de H. Pastoor van Ars: een “sociale kerk”. Een ‘kerk’
van maatschappelijke werkers. Een kerk met ‘dode’ geestelijken die zich nul komma nul inzetten voor
het zielenheil van de mensen.
Schisma
Bergoglio kan uiteraard de Ware Kerk onmogelijk kapot maken. Wat hij nu doet is zijn ‘eigen kerk’ maken, de
kerk van de modernisten; maar de Kerk met een hoofdletter, die kan perfect functioneren zonder paus. Dit is
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de Restkerk, bestaande uit de trouwe gelovigen en de trouwe geestelijken die niet afwijken van de Leer van
Christus. Wat er wel zal gebeuren is een schisma met het ketters geworden Rome (en het is eigenlijk al bezig).
We willen dit even illustreren met behulp van onderstaande figuur:
De Katholieke Restkerk is bezig zich aan het afscheuren van het afvallig
Vaticaan (of omgekeerd) en zal op zichzelf blijven bestaan, los van
Rome. Dit zijn de trouwe gelovigen die niet toegeven aan de ketterijen
van Bergoglio en zijn trawanten. De rest, die Bergoglio wel volgt, gaat in
de apostasie. Vervolgens zal men onder het mom van “eenheid, vrede
en verzoening” alle religies onder één dak willen brengen. Dit zal dan
een zogezegde “ene-wereldkerk” worden, waar uiteindelijk niemand
minder dan Satan zal worden aanbeden. Dit is de tegenkerk, de kerk
van de Antichrist. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis.
Het is één van de tekenen van de eindtijd.
Denken we ook nog even aan de profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen:
“We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van
het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de
gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd.”
“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen.
Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En
de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal
een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een
wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek
lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en
hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem rekruteren van onder de bisschoppen.”
Die Valse Profeet is uiteraard Bergoglio, de “opvolger” van Benedictus XVI, zoals ook talloze keren voorzegd
in de boodschappen van het Boek der Waarheid.
De profetie van de Maagd Maria zelf in Fatima, over het feit dat Satan zich zou opwerken naar de top van de
Kerk, is voor onze ogen in vervulling gegaan. En toch ziet de meerderheid het niet. Ze volgen blindelings de
Valse Profeet in de apostasie.
Wat moeten wij nu doen als gelovigen?
We moeten zeker niet paniekerig beginnen worden. Wel moet men voorbereidingen beginnen treffen. Eén van
de voorboden van het op til zijnde schisma kan nu al gezien worden in onze Lage Landen bij de invoering van
het zogezegde “nieuwe” Onze Vader.
De priesters die zich ertegen verzetten, zullen ook niet meedoen met
andere komende veranderingen. Zij geven geen strobreed toe, en
blijven trouw aan Christus. Bij zo’n priester bent u gerust. Priesters,
echter, die er wel gewillig aan meedoen, en die de verandering zelfs
goed vinden, die zullen hoogstwaarschijnlijk ook de andere
veranderingen zonder enige weerstand slikken, en zij zullen hun
parochianen mee in de apostasie leiden.
Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar indien u God om hulp vraagt,
dan zal Hij u die niet weigeren, en zult u geleid worden en een goede
priester of parochie vinden.
Wij als gelovigen moeten enkel standvastig blijven in ons
geloof. Staande blijven in de storm die zal opsteken, of eerder,
die al is opgestoken. Moeilijke en harde tijden zijn onderweg.
Maar één ding is zeker, de overwinning behoort toe aan God.
Zei Maria niet: “Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren.”
Maar wat zich nu afspeelt in Rome is wat de H. Maagd zei in
La Salette in 1846: “Rome zal het geloof verliezen en de
zetel worden van de Antichrist.” En Rome zal pas de zetel
van de Antichrist worden als ze de H. Eucharistie hebben
vervangen door een leugen.
https://restkerk.net/2016/11/21/de-kesel-tot-kardinaal-benoemd-de-sociale-kerk-van-bergoglio-begint-meeren-meer-vorm-te-krijgen/
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Ook Facebook maakt plan om waarheid harder aan te pakken
Maandag, 21 november 2016
Naast de exploderende “war on cash”, hebben we na de Amerikaanse
verkiezingen een andere oorlog die in hevigheid toeneemt, de “war on
truth”.
Na Google komt nu ook Facebook met een zeven stappen plan waarbij
ze hun uiterste best zullen doen om de waarheid bij hun volgers vandaan
te houden.
De baas van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft een duidelijke boodschap
voor zijn meer dan een miljard gebruikers: “Jullie zijn zelf niet in staat om
te bepalen wat wel of geen nieuws is, dus wij zullen dat dan voor jullie
doen”.
Na de door Hillary Clinton verloren verkiezingen, kreeg ook Facebook een lading kritiek over zich heen van de
gevestigde mainstream-media, omdat ze zouden hebben toegelaten dat er via Facebook desinformatie werd
verspreid die dan in het voordeel van Donald Trump zou zijn geweest.
Volgens Zuckerberg is dat allemaal onzin en is 99 procent van alle informatie die op Facebook wordt gedeeld
authentiek en valt slecht één procent van de berichten op de site in de categorie fake nieuws.
Ondanks dat het volgens Zuckerberg maar een minieme hoeveelheid berichten zijn op het totaal, gaat Facebook
toch aan een uitgebreid programma van zeven punten beginnen om te zorgen dat er alleen nog maar
goedgekeurde berichten op het platform verschijnen.
De punten die hij vervolgens opnoemt en waar ze nu volop mee aan de slag gaan, zijn:
1) Betere opsporing van fake nieuws en nepberichten. Het systeem zal zodanig worden aangepast dat dit al gaat
vaststellen wat er in die categorie thuis hoort voordat gebruikers dat zelf zullen doen.
2) Gemakkelijk aangeven door gebruikers van fake nieuws en nepberichten.
3) Verificatie van berichten door derden.
4) Ze zullen het publiek waarschuwen door bepaalde berichten als verdacht aan te merken die door derden en
hun gebruikers al als zodanig zijn geclassificeerd.
5) Ze zullen de interne kwaliteitseisen omhoog schroeven voor berichten die onder het kopje News Feed zullen
verschijnen.
6) Het verstoren van inkomsten voor publicaties die zich bezighouden met fake nieuws en nepberichten.
7) Ze zullen goed luisteren naar journalisten uit de mainstream-media wereld en hun mening serieus nemen zodat
ze beter in staat zijn om hun systemen te controleren en ervan te leren.
Facebook gaat het dus een stuk gemakkelijker maken voor
mensen om te klagen over een verhaal, waardoor degene die het
heeft gepubliceerd in de financiële problemen kan komen, omdat
Facebook dan niet langer met hen wil samenwerking op het gebied
van adverteren.
De “war on truth” is in alle hevigheid losgebarsten en het zal voor
de alternatieve media steeds moeilijker worden om financieel het
hoofd boven water te houden. Iets dat nu bij de meesten al een
probleem is en wat alleen maar groter zal worden. Dit nog natuurlijk
los van het feit dat de censuur en het verbannen van alternatieve
media in alle vormen steeds extremer zal aannemen.
Ook bij ons in Nederland is de "war on truth" in volle hevigheid losgebarsten en is nepnieuws op internet in
Nederland ook heel erg gevaarlijk volgens de NOS en nu ook Villamedia. Waarbij we opmerken dat beide
berichten simpelweg gekopieerd lijken te zijn van dezelfde bron.
En daar zit een potentieel gevaar in, zegt universitair docent politieke communicatie Sanne Kruikemeier, die
onderzoek deed naar online activiteiten van kiezers.
Vervolgens werkt het dan zo:
In Nederland en België zijn zo'n vijftig websites actief die verzonnen of dubieus nieuws verspreiden,
onderzocht NRC in maart. Trouw spreekt in een recent artikel van ruim zestig. Beide kranten baseren zich op
een inventarisatie van Hoax-Wijzer, dat onjuiste berichtgeving in kaart brengt en internetters wil behoeden voor
nep-nieuws.
De NOS, het NRC en Trouw baseren zich allemaal op iets dat heet de Hoaxwijzer. Het is geen echte website,
maar een soort subdomein van Google, waarbij de makers hun uiterste best doen om volledig uit beeld te blijven:
Soms stellen mensen zich de vraag: maar als er zoveel onjuiste dingen op het internet circuleren, is hetgeen de
Hoax-Wijzer zegt dan wel juist? En wie mag de Hoax-Wijzer dan wel zijn? In feite zijn beide vragen ondergeschikt
aan de vraag: op welke bronnen baseren wij ons? Het maakt dus in feite helemaal niet uit wie de artikels schrijft
van de Hoax-Wijzer.
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Kortom, enkele anonieme overheidstrollen zullen voor Nederland wel even bepalen wat de waarheid is en wat
niet. Hilarisch dit en eigenlijk heel goed nieuws.
De gevestigde orde begint zich nu zulke zorgen te maken over de waarheid die nu overal begint door te dringen,
dat ze niet meer weten in welke bochten ze zich moeten wringen om die toch te proberen tegen te houden.
Bron en video’s:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11313:ook-facebook-maakt-plan-omwaarheid-harder-aan-te-pakken&catid=22:internet&Itemid=35

Erdogan dreigt : Miljoenen hoogopgeleiden komen naar Europa
Geplaatst op 26 november 2016
Het Duitse blad ‘die Welt ‘ wreef zich namens Berlijn al in de
handen. De Willkomen Kultur van Mutti Merkel is uiteindelijk toch
een groot succes geworden, want nu het Europa parlement zich
haast unaniem uitsprak om de EU toetreding van Turkije te
bevriezen, dreigt Erdogan als de EU nog verder gaat, zijn grenzen
open te zetten.
Het werd dus toch nog een goede vrijdagmiddag borrel met Mutti
en haar aanhang, want zoals ‘die Welt ‘vanochtend
schreef, ‘Duitsland heeft de vluchtelingen nodig om de
recessie te kunnen doorstaan. ‘ En als 17e Bundesland van de
Bondsrepubliek is het wachten nu op soortgelijke berichten uit het Haagse bos.
Alle reden dus om het politieke wrakhout dat ons deze crisis heeft in geloodst, toe te juichen. Of hebben wij
ze verkeerd begrepen ? Is er inmiddels in de afgelopen 12 maanden iets veranderd dat wij gemist hebben ?
Of zijn deze asielparasieten nu opeens toch een bedreiging geworden ? Moeten wij ze nu opeens niet langer
aan de grenzen met zang, bloemen en zelfgebreide mutsjes verwelkomen ? Heeft niet iedere Nederlandse
familie nog ergens een kamertje vrij om rechtstreeks mee te gaan genieten van een ons beloofde culturele
verrijking ?
Turkije “dreigt” met het doorsturen van al die hoogopgeleide gemotiveerde arbeidskrachten die we zo nodig
hebben om ons te verrijken om de recessie en de dreigende vergrijzing te doorstaan. En er voor te zorgen dat
onze zorgen over onze pensioenen als sneeuw voor de zon verdwijnen en binnenkort de pensioengerechtigde
leeftijd naar 50 jaar kan worden gebracht ? Ons multiculturele paradijs gaat bloeien, uw zoon of dochter die
met een nieuwe aanwinst thuis komt, zorgt er voor dat de conversatie dankzij Google vertaal soepel verloopt
en wat zal het gezellig worden, nadat de tafels en stoelen wat zijn verschoven en wij met z’n allen naar het
oosten gericht, de achterwerken omhoog onze dank uit te spreken aan een heer die wij tot nu toe slechts via
de TV kenden. ?
Is er ergens iets veranderd misschien? Sedert wanneer zijn die ‘verrijkers’ plotseling een bedreiging
geworden? Enige uitleg van onze alleswetende politici zou toch op z’n plaats zijn, want wij bij GeenNieuws
zijn kennelijk te dom om het nog te kunnen volgen. Informatie , graag, temeer nu Den Haag het liefst ziet dat
het zelf denken en de daaraan gekoppelde mening uiten ‘not done ‘ is. Tenzij u de ervaring een rechtbank van
binnen te zien inclusief politiek correcte officieren van justitie en rechters die u gaan veroordelen, zelf mee wil
maken. De reden ? Omdat u uw gedachten hardop uitsprak of zelfs de euvele moed had deze aan het internet
toe te vertrouwen.
Of misschien dat wij ons eens voor moeten doen als een lid van de zieligheidsindustrie en als een ‘mystery
caller ‘ zo maar luk raak een politicus moeten bellen om te vragen wat er op eens veranderd is ? Zijn al die
hoogopgeleide personen die Erdogan op ons af wil sturen op eens niet meer welkom ?
Als er een overduidelijk voorbeeld is, hoe de politiek met Merkel en haar Brusselse slaven gefaald heeft, dan
is het wel de plotselinge 180 graden bocht, de gebakken lucht taal, wat er allemaal dient te veranderen, hoe
men de grenzen wil afsluiten, met Afrikaanse stamhoofden, want presidenten kunnen wij deze Boemboemba’s
toch nauwelijks noemen, onderhandelen en het belangrijkste, de boze sultan van de Bosporus tevreden zien
te houden.
Dat lukt niet , zelfs als wij hem aanbieden Mutti in te kunnen lijven in zijn poetsvrouwen harem om het voor
hem gebouwde paleis schoon te houden. Frans Timmermans er heen als eunuch , of onze Mark als
schandknaap , weinig kans !
En voor de afwisseling, maar te verwachten is het ; ‘ aus dem Westen Osten nichts Neues’ Onze alleskunner
Angela is bezig haar blokfluit te stemmen, liederteksten te oefenen, haar nieuwe uitdager voor het ambt als
bondskanselier, Kapo Martin Schulz , in te schatten op zijn kansen om haar van haar stoel te verdringen en
voor de rest……
……..zo lang het nog mag en kan, stille nacht, heilige nacht .
http://www.geennieuws.com/2016/11/erdogan-dreigt-miljoenen-hoogopgeleiden-komen-naar-europa/
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Einde persvrijheid: Europees Parlement stemt in met censuur niet-politiek-correct nieuws
EU zet anti-Russische propaganda officieel in nog hogere versnelling
En zo holt het Europese schijnparlement op ‘democratische’
wijze de toch al onder grote druk staande democratie nog verder
uit.
Stap voor stap schaft de Europese Unie de persvrijheid, één van
de vier traditionele pijlers van de democratie, af. Gisteren
stemde het Europese Parlement in met het censureren van
(nieuws)sites die ‘Russische propaganda’ zouden verspreiden.
Het is nu nog maar een kleine stap om alle sites die tegen de
heersende politiek-correcte standpunten (pro-immigratie, proislam, pro-Europese Superstaat, anti-Rusland, anti-populisme)
ingaan, te blokkeren. De Belgische eurofederalist Guy Verhofstadt wil dat er nu al actie wordt ondernomen
tegen de nieuwe Europese tak van het conservatieve Amerikaanse Breitbart, dat een grote rol heeft gespeeld
bij de overwinning van Donald Trump (3). Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de brengers van
wat zij ‘fake nieuws’ noemt gaan regulieren. Kortom: de DDR is terug, en heeft in ieder geval wat de
persvrijheid betreft alsnog de Koude Oorlog gewonnen.
304 van de 691 Europese afgevaardigden stemden voor een resolutie om de Russische media te gaan
tegenwerken. Dat was weliswaar een minderheid, maar door 208 onthoudingen werd het plan om de antiRussische propaganda in de media in een nog hogere versnelling te zetten, toch aangenomen.
In de resolutie wordt beweerd dat Rusland oppositiepartijen en organisaties in EU landen financieel
ondersteunt en ‘vijandelijke propaganda verspreidt’, met als doel de Unie te ondermijnen. Bekende Russische
media zoals Russia Today en Sputnik zijn vanaf nu tot een ‘gevaar voor de informatie over de EU en haar
partners in Oost Europa’ bestempeld. Het Kremlin wordt zelfs op één lijn gesteld met de islamitische
terreurgroep ISIS, en dat terwijl het juist Europa is dat zijn grenzen heeft geopend voor miljoenen
moslimmigranten, waarvan velen bewezen extremisten zijn.
Conservatief, rechts en populistisch wordt monddood gemaakt
In Berlijn is bondskanselier Angela Merkel erin geslaagd om de persvrijheid net als in de tijd van de DDR –
waar ze in de jaren ’80 zelf voor werkzaam was- aan banden te leggen. Gisteren pleitte ze ervoor om ‘fake
nieuws’ op het internet te gaan ‘reguleren’, omdat ‘bepaalde meningen daardoor steeds verder worden
versterkt’. De nieuwe (alternatieve) media zouden niet aan het ‘criterium van zorgvuldigheid’ voldoen, aldus
Merkel. Lees: de nieuwe media zijn in haar ogen niet ‘zorgvuldig’ omdat ze weigeren mee te gaan met de
propaganda van de mainstream media, die enkel nog als gewillige spreekbuizen voor de EU, de NAVO, het
establishment en de grote multinationals functioneren.
Het gaat de regering Merkel vooral om het tegengaan van berichten en monddood maken van stemmen die
de massale moslimimmigratie, de islam / islamisering en Brussel / de EU in een negatief daglicht stellen.
Merkel steunt daarom de maatregelen van SPD-minister van Justitie Heiko Maas om ‘haatboodschappen’ op
onder andere Facebook zo snel mogelijk te laten blokkeren. Ook hier zijn vrijwel uitsluitend ‘rechtse’,
conservatieve en populistische pagina’s en sites het doelwit.
Rusland zwartmaken is militaire doelstelling
Tevens wordt gewaarschuwd dat de Russen wel eens de Duitse verkiezingen in 2017 zouden kunnen
proberen te beïnvloeden. Hetzelfde beweerden de Democraten in de VS tijdens de recente
verkiezingscampagne. Ook nu wordt er nul komma nul bewijs voor deze zoveelste anti-Putin hetze geleverd.
In de EP resolutie wordt verwezen naar informatie van ‘veiligheidskringen’, waar hoogstwaarschijnlijk
STRATCOM EAST mee bedoeld wordt, een geheel op Amerikaanse belangen gerichte Europese
buitenlandse, met militaire kringen verbonden organisatie die in 2015 werd opgericht, uitsluitend met het doel
om Rusland in de Europese media en politiek zwart te maken, en Russische media in diskrediet te brengen.
(2)
Ministerie van Justitie wordt ‘Ministerie van Waarheid’, ook in Nederland
Duitse reageerders vragen zich inmiddels af wanneer het ‘ministerie van Justitie’ in ‘het ministerie van
Waarheid’ wordt omgedoopt. Diezelfde vraag kan voor het Nederlandse ministerie van Justitie worden gesteld,
aangezien dat een politiek proces voert tegen PVV-leider Geert Wilders, enkel omdat hij in ons land de enige
is die zich verzet tegen de linksradicale politiek-correcte denkbeelden van de heersende elite in Den Haag.
Op tal van onafhankelijke nieuwssites is de heersende stemming dat hoe meer de huidige machthebbers in
Europa de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, des te meer ze zullen moeten toezien hoe ‘de geest
uit de fles’ gaat, omdat steeds meer mensen het spuugzat zijn om steeds te worden misleid en voorgelogen,
en enkel vanwege hun afwijkende, anti-globalistische en pro-vrijheid mening in een verdomhoekje worden
gezet.
Xander - (1) Epoch Times, (2) Russia Today, (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Einde-persvrijheid-Europees-Parlement-stemt-in-met-censuurniet-politiek-correct-nieuws
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Vuur Intifada: Palestijnen steken honderden branden in Israël aan
Duizenden Israëliërs gedwongen hun huis uit, hele wijken verwoest, al voor miljoenen schade – Arabische
social media verheugen zich over branden
Vandaag: Enorme branden bij Haifa, waar 11 wijken moesten
worden ontruimd en 12 mensen gewond raakten. (2)
De afgelopen twee dagen zijn op zeker 220 plaatsen in Israël
(bos)branden ontstaan, soms zeer grote. De politie heeft sterke
aanwijzingen dat Palestijnen de branden hebben aangestoken,
een ‘Vuur Intifada’, als een nieuwe vorm van terreur tegen de
Joodse staat. Heel de regio wordt op dit moment geteisterd
door grote droogte, maar alleen in Israël zijn bossen in brand
gevlogen. Eveneens erg opvallend: achter de ‘groene lijn’,
waar de Palestijnen hun eigen staat eisen, is niet één brand
gezien.
Premier Netanyahu bevestigde gisterenavond dat er inmiddels bewijs is dat diverse branden zijn aangestoken.
In Dolev, vlakbij Ramallah, werden de daders door bewakingscamera’s opgenomen. Daarop besloten de
regering en de politie om agenten, soldaten, reservisten en grenswachten in te zetten om de open gebieden
rond dorpen en gemeenschappen te bewaken, in de hoop de brandstichters op heterdaad te betrappen.
Duizenden Israëliërs moesten hun huizen ontvluchten omdat de branden te dichtbij kwamen. Hele straten zijn
verwoest. Ten zuiden van Haifa ging in Zichron Yaacov een complete wijk in vlammen op. De geschatte
schade bedraagt minstens $ 12 miljoen, maar vermoedelijk veel meer.
Rusland, Kroatië, Italië, Griekenland en Cyprus sturen in totaal 6 blusvliegtuigen naar Israël. Die worden vanaf
vandaag ingezet. Het stormachtige weer zorgt er tijdens de droogte voor dat branden die leken te zijn geblust,
een stukje verderop weer oplaaien, omdat de wind de vonken verspreidt.
Moslims blij met branden
Op Arabische social media is massaal verheugd gereageerd op de vele branden in Israël. Een imam in Koeweit
wenst ‘hen veel geluk – de branden dan :-).’ De Egyptische nieuwssite Almogaz plaatste een spotprentje van
twee moslims, waarvan de één zegt: ‘Israël staat in brand’, en de ander reageert: ‘Geweldig. Niemand in de
wereld kan hen uitstaan.’ (3) Het zijn al jaren de gebruikelijke misselijke reacties als Joden en Israëliërs ergens
het slachtoffer van zijn, maar niemand in Europa lijkt zich daar ook maar één seconde druk om te maken.
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) Ynet News
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Vuur-Intifada-Palestijnen-steken-honderden-branden-in-Isral-aan
Italianen ruilen euro’s voor Zwitsers goud
Wesley Schouwenaars - ANP XTRA
In aanloop naar het referendum van 4 december in Italië
wisselen steeds meer Italianen hun euro’s voor goud om
in Zwitserland. Ze zijn bang dat de uitslag het vertrek van
Italië uit de eurozone of zelfs de Europese Unie gaat
betekenen.
Dat meldt de Duitse website WirtschaftsWoche. Bij het filiaal
van de edelmetaalhandelaar Pro Aurum in Lugano zou
inmiddels 80 procent van de klanten Italianen zijn en 20
procent Zwitsers. Normaal is die verhouding andersom.
De Italianen mogen zich op vier december in een referendum
uitspreken over aanpassingen van de grondwet. De
Italiaanse premier Matteo Renzi heeft zijn lot aan de stemming verbonden en de peilingen voor hem zijn op
dit moment niet gunstig. De angst is dat een nederlaag mogelijk het het vertrek van Italië uit de eurozone of
zelfs de Europese Unie gaat betekenen.
Geld gaat vooral digitaal de grens over
Het geld dat de Italianen naar Zwitserland brengen gaat volgens Robert hartmann van Pro Aurum niet in
contanten de grens over. Wie meer dan 10.000 euro contanten bij zich heeft moet dat aangeven. Omdat het
nu nog mogelijk is om geld van een Italianse naar een Zwitserse bankrekenin over te maken kiezen veel
mensen voor die weg.
Positie Italiaanse banken verslechterd
Door de geldverplaatsing wordt de positie van Italiaanse banken steeds wankeler. De op twee na grootste
bank, de Banca Monte dei Paschi di Siena, raakte binnen een jaar tijd 14 procent van de ingelegde tegoeden
kwijt. De bank heeft voor 28 miljard euro aan slechte leningen in de boeken staan moet voor het einde van het
jaar 5 miljard aan nieuw kapitaal aantrekken.
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10314561/italianen-ruilen-euros-voor-zwitsers-goud
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Maarten van Rossem legt uit waarom we IS te danken hebben aan ‘de stompzinnige Amerikanen’
Maarten van Rossem legt uit waarom we IS te danken
hebben aan ‘de stompzinnige Amerikanen’
in Buitenland 25
november
2016
15:00
23
Reacties 4,513 Bekeken
Maarten van Rossem schreef bijna twee jaar geleden al
glashelder op waarom niemand het terrorisme de
afgelopen jaren meer heeft gestimuleerd dan de
Amerikanen.
In het licht van Parijs was dit vorig jaar weer uiterst relevant. En nu nog steeds.
“IS is het directe resultaat van de Amerikaanse interventie in Irak,” stelt Van Rossum. “Geen enkele instantie
heeft de afgelopen decennia zo’n belangrijke rol gespeeld in de stimulering van het terrorisme als juist de VS.
Het islamitisch terrorisme leeft deels bij de gratie van de gewelddadige stompzinnigheid van de Amerikanen.”
Op 11 september 2001 lieten Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, en zijn onderminister
Paul Wolfowitz doorschemeren dat zij dachten dat de Iraakse dictator Saddam Hoessein iets met 9/11 te
maken had.
Omvangrijke propagandacampagne
Zij zagen 9/11 als een unieke kans om één van hun lievelingsprojecten, namelijk een regimeverandering in
Irak, uit te voeren. In de dagen en weken na de aanslag moest een verontwaardigde Richard P. Clark, de
nationale coördinator van de strijd tegen het terrorisme, vaststellen dat de president en zijn naaste
medewerkers van plan waren een oorlog te gaan voeren tegen Irak, dat helemaal niets met 9/11 te maken
had. Washington raakte in de greep van oorlogszucht. Begin 2002 zei de president dat Irak het terrorisme
steunde en aan massavernietigingswapens werkte.
Dat was de kern van een omvangrijke propagandacampagne die de Amerikaanse regering voerde om de
geesten rijp te maken voor een oorlog in Irak.
Ideale omstandigheden
Tijdens die oorlog, die zonder legitimatie van de Veiligheidsraad is gevoerd, vormde zich een verzetsbeweging
met voldoende rekruten omdat de Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremer, van de ene op de andere
dag het Iraakse leger ophief. Honderdduizenden mannen werden hierdoor beroofd van hun baan en
broodwinning. Ze kregen een minimale compensatie, maar daar konden ze niet van leven.
Dat IS in Irak en Syrië de kans kreeg een succesvolle terreurgroep te worden, hebben we volgens Van Rossem
geheel te danken aan de ideale omstandigheden die de Amerikanen voor het terrorisme hebben gecreëerd.
Het nieuwe Iraakse leger, getraind en bewapend door de Amerikanen, bleek tijdens de opkomst van IS niets
voor te stellen.
Het liet zijn wapens achter en sloeg op de vlucht, waardoor de Amerikanen voor de zoveelste keer in de
recente geschiedenis hun ‘vijanden’ van moderne wapens hebben voorzien.
Averechts effect
Het gevolg van de Amerikaanse interventie is dat Irak uiteen is gevallen, betoogt Van Rossem.
Ook in Afghanistan heeft de Amerikaanse interventie alleen maar een averechts effect gehad, aangezien het
land nog steeds wordt geregeerd door wrede
krijgsheren. En Libië is bezig in een
gewelddadige chaos ten onder te gaan.
“Uit de reünie van de onnozele Amerikaanse
ambities is een monster opgerezen,”
concludeert Van Rossem. “De duizenden
miljarden dollars die de Amerikanen sinds 2001
hebben uitgegeven om het terrorisme te
bestrijden, hebben datzelfde terrorisme juist in
hoge mate bevorderd.”
[Maarten!] http://www.ninefornews.nl/dankenhebben-stompzinnige-amerikanen/

Ook Putin hoort bij de club
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Italië gaat huizen burgers vorderen voor migranten; weigeraars naar gevangenis
Politiestaat Italië: Mensen die zich verzetten gelijk voor de rechter, kunnen voorgoed hun bezit kwijtraken –
Italianen en Fransen stevenen af op revolutie
Honderden agressieve moslimmigranten uit Afrika maken de
straten van Turijn onveilig. Burgers zeggen dat ze inmiddels
doodsbang zijn. De migranten schreeuwen om ‘wraak’ en ‘dode
Italianen’, omdat ze vinden dat ze niet snel genoeg huizen en banen
krijgen.
De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier
Angelino Alfana, heeft aangekondigd dat de overheid na 4
december op grote schaal (tweede) huizen en ander vastgoed van
burgers gaat vorderen om moslimmigranten in op te vangen. Het
water is de staat tot aan de lippen gestegen, zeker nu Afrikaanse
moslims in Turijn op grote schaal vernielingen aanrichten, omdat ze vinden dat ze niet snel genoeg een huis
en een baan krijgen. Getuige deze video van een Italiaans TV-programma staat het water de burgers echter
al tot aan de neusgaten. De haat tegen de zich doorgaans barbaars en agressief gedragende migranten en
hun religie, de islam, is dermate wijd verspreid, dat er vermoedelijk maar weinig voor nodig zal zijn om de vlam
in de pan te laten slaan.
Op 19 november berichtten we over een 80 jarige Italiaanse man die onder luid protest zijn hotel werd uitgezet,
omdat het gebouw door de staat was gevorderd om dienst te gaan doen als ‘tijdelijk’ AZC. De video van de
uitzetting veroorzaakte een storm van verontwaardiging in het land. Met behulp van de plaatselijke politie en
de Katholieke Liga lukte het de bejaarde om het vorderingsbevel van tafel te krijgen.
Weigeraars worden zwaar gestraft en raken huizen kwijt
Goed nieuws voor één Italiaan, maar slecht nieuws voor waarschijnlijk duizenden anderen. Dergelijke
vorderingen en uitzettingen gaan na 4 december namelijk op veel grotere schaal plaatsvinden. Burgers die
weigeren hun (tweede) huizen of ander vastgoed aan de staat over te dragen, zullen worden aangeklaagd en
riskeren niet alleen onmiddellijke gevangenisstraf, maar ook het definitief kwijtraken van hun bezit. Voor
financiële compensatie voor de gedupeerde Italianen is sowieso geen geld, omdat dit opgaat aan de opvang
van honderdduizenden migranten.
De datum 4 december werd gekozen omdat dit de dag is van het referendum over de hervorming van de
grondwet en de bevoegdheden van de senaat. Het grootste deel van de oppositie is fel tegen deze hervorming,
omdat het de overheid veel te veel macht zou geven. Door de radicale maatregelen pas na 4 december te
laten ingaan wil de minister voorkomen dat demonstraties de uitkomst van het referendum zullen beïnvloeden.
Volgens de binnenlandse veiligheidsdienst gaan die demonstraties er zeker komen, reden waarom er minstens
2000 extra M.E.-agenten en soldaten zullen worden ingezet. Gearresteerde burgers zullen gelijk voor de
rechter worden gesleept en in de gevangenis worden gegooid.
Migranten veroorzaken chaos in Turijn
De Italiaanse regering neemt deze drastische stappen naar een totalitaire politiestaat omdat de migranten
steeds moeilijker in toom te houden zijn. In Turijn zijn zo’n 1500 Afrikaanse moslims opgevangen in het
voormalige Olympische dorp. Afgelopen woensdag gingen vele honderden van hen de straat op, vernielden
straatmeubilair, blokkeerden het verkeer, gooiden met stenen naar voorbijgangers, bedreigden hen, en
schreeuwden dat ze ‘wraak’ gaan nemen op de ‘racistische’ Italianen omdat ze nog steeds geen huizen en
banen hebben gekregen.
‘Ons geduld zal vroeg op laat opraken,’ waarschuwde een migrant. Een ander dreigde de Italianen met een
herhaling van het Bataclan-bloedbad in Parijs. ‘Eén dode van ons, één dode van jullie!’ schreeuwde hij. Een
Italiaan verwoordde het algemene gevoel van de wijkbewoners als volgt: ‘Tot gisteren waren we de
wetteloosheid hier enkel spuugzat. Nu zijn we echt doodsbang.’
Parlementsleden van de Liga Nord partij waarschuwen al jaren voor de enorme problemen die de massale
moslimimmigratie veroorzaken, en zien nu hun gelijk bevestigd. ‘Tijd om alle criminelen uit te zetten,’ zei Mario
Borghezio, die pleitte voor een ‘zero tolerance’ beleid tegen de migranten, wijzend op het feit dat vorig jaar
een gehandicapt meisje door drie Afrikaanse mannen uit het Olympische dorp werd ontvoerd en 30 uur lang
werd verkracht. (2)
Ook in andere landen steeds meer problemen
Ook in andere landen zorgen migranten voor steeds meer problemen. De asielzoeker die in juni een AZC in
Düsseldorf in de brand stak, waarbij 26 mensen gewond raakten en voor ruim € 10 miljoen schade werd
aangericht, is eindelijk gearresteerd. Zijn motief? Er stond tijdens de Ramadan ’s avonds niet genoeg Nutella
op tafel (3).
In het Franse Arzon (Morbihan) trokken woedende burgers naar een AZC voor minderjarigen, nadat een daar
net aangekomen 16 jarige Soedanees, afkomstig uit het beruchte kamp in Calais, een 67 jarige vrouw had
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aangerand. ‘Uitzetten! Dit is ons thuis!’, schreeuwden de Fransen. ‘Collaborateurs!’ en ‘Politie medeplichtigen’
tegen de aanwezige agenten, en ‘politie en migranten staan aan dezelfde kant!’ (4)
Twee weken geleden raakte ook Oostenrijk opnieuw in opspraak, toen een hogere rechtbank een 20 jarige
Irakees die begin dit jaar in een zwembad een 10 jarig jongetje had verkracht, vrijsprak, omdat de man ‘niet
geweten zou hebben dat het jongetje het niet zelf wilde’. De rechter ging mee met het argument van de
advocaat van de moslim dat het jongetje ‘niet vaak genoeg ‘nee’ zou hebben gezegd’, ondanks het feit dat
getuigen hem hadden horen schreeuwen en huilen van de pijn. (5)
Italië en Frankrijk naderen ‘point of no return’
Zelfs bij de meest verstokte linkse ‘gutmensch’ zou nu toch enig besef moeten doordringen dat dit soort
hemeltergend onrecht alleen maar bijdraagt aan het kweken van enorme haat bij de Europeanen tegen
migranten, en het openhouden van de grenzen de ellende alleen maar zal verergeren – totdat het
onvermijdelijke ‘point of no return’ wordt bereikt, waarop het volk het recht in eigen hand zal nemen en er een
revolutie uitbreekt tegen de islam en tegen de gevestigde orde die de islam -ten koste van de veiligheid van
zijn eigen burgers en hun kinderen- blijft beschermen.
Wij denken dat de Italianen en Fransen daar niet ver vanaf meer zijn, en 2017 –mede vanwege de verkiezingen
in Frankrijk, Duitsland en Nederland- wel eens een cruciaal jaar kan worden voor de toekomst van Europa.
Xander - (1) Il Giornale (via Shoebat), (2) Breitbart, (3) Bild / Bild, (4) Le Figaro (via Shoebat), (5) Shoebat
/ Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Itali-gaat-huizen-burgers-vorderen-voor-migranten-weigeraarsnaar-gevangenis

Bergoglio ontslaat alle leden van de Pauselijke Academie voor het Leven
DOOR CRUSADER OP 22/11/2016
In een nieuwe ronde van ontslagen en nieuwe benoemingen, heeft
Bergoglio deze keer alle huidige leden van de Pauselijke Academie
voor het Leven naar de deur verwezen. Deze nieuwe zet werd al
begin deze maand bekend gemaakt door de Duitse tak van Radio
Vaticaan (Radio Vatikan), en overgenomen door Vaticanwatcher
Guiseppe Nardi, bekend van katholisches.info. Bergoglio heeft onder
meer ook nieuwe statuten geschreven voor de organisatie. Alle leden
zullen worden ontslagen en er zullen 70 nieuwe leden geïnstalleerd
worden. Dit is een breuk met de continuïteit sinds de oprichting van
de academie in 1994.
§ 5 – Richtlijnen en normen voor leden
a) Leden van de Academie worden gekozen, zonder enige religieuze discriminatie, van onder welbekende
kerkelijke, religieuze en lekenpersonen van verschillende nationaliteiten, die expert zijn in de disciplines
betreffende het menselijk leven…
De nieuwe regels geven aan dat de leden elke vijf jaar zullen herbevestigd worden, wat betekent dat
levenslange leden van de Academie zullen moeten herbevestigd worden. De nieuwe regels gaan in voege op
1 januari 2017. Nardi schrijft: “Dit betekent de verwijdering van alle leden van de Academie, de eliminatie
van de Eed van Jerome Lejeune en de uitsluiting an de Congregatie van de Geloofsleer.” Een eed om
de waardigheid van een persoon “van de conceptie tot de natuurlijke dood” te verdedigen is niet langer vereist
voor de leden.
Belangrijk om te weten is uiteraard dat een aantal leden van de Pauselijke Academie voor het Leven sterke
verdedigers zijn van de Katholieke Geloofsleer, zoals niemand minder dan Prof. Josef Seifert, die de kritiek
op Bergoglio niet schuwde. Het wordt hem niet in dank afgenomen. Eerder al werd Mgr. Paglia, een bekend
voorstander van Amoris Laetitia, door Bergoglio aangesteld als hoofd van de Academie.
Het is in deze context ook belangrijk om te onthouden dat onder Bergoglio het thema van de verdediging van
het ongeboren leven aan belang heeft ingeboet. Onlangs nog publiceerde Edward Pentin, een gerespecteerde
Vaticaanexpert, een artikel die dit beschreef, door aan te tonen dat tijdens de verkiezingen in de VS, het
Vaticaan de democratische kandidaat Hilary Clinton verkoos, zelfs ondanks het feit dat ze een vurige
verdedigster is van “abortusrechten”: “Echter, Corriere della Sera verklaarde op 10 november dat, volgens hun
onderzoek, de meesten in het Vaticaan Hillary Clinton steunden als het “minste kwaad”. Trump aan de andere
kant, werd gezien als “onverkiesbaar” vanwege zijn agressief patriottisme, zijn dreigementen om 11 miljoen
illegale Mexicanen terug te deporteren en moslimmigranten de toegang tot de VS te weigeren.”
Mgr. Paglia gaf al aan dat hij het belangrijk vindt dat er “nieuwe impulsen” worden gebracht in de Academie,
en dat er een “vernieuwing” wordt gepromoot.
Bron: OnePeterFive
https://restkerk.net/2016/11/22/bergoglio-ontslaat-alle-leden-van-de-pauselijke-academie-voor-het-leven/
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Wikileaks lanceert ‘Jemen Files’
Frank Knopers 25 november 2016 Geopolitiek, Wikileaks Bron: Market Update
Wikileaks heeft vandaag meer dan 500 documenten vrijgegeven die afkomstig zijn
van de Amerikaanse ambassade in Jemen. Het gaat om meer dan 200 emails en
300 documenten die verstuurd zijn in de periode van 2009 tot vlak voor het
uitbreken van de oorlog in het voorjaar van 2015. De documenten kunnen nieuw
licht schijnen op een oorlog die in de reguliere media overschaduwd werd door de
oorlog in Syrië.
“Door de oorlog in Jemen zijn meer dan 3,15 miljoen mensen op de vlucht
geslagen. De Verenigde Staten heeft de meeste bommen geleverd en is nauw
betrokken bij deze oorlog, maar de berichtgeving hierover in de Engelstalige media
is opvallend zeldzaam“, zo schrijft Julian Assange.
Oorlog in Jemen
Jemen is van strategisch belang, omdat het land de smalle doorgang naar de Rode Zee en het Suezkanaal
controleert. Via deze doorgang gaat iedere dag 10% van alle wereldwijde olietransporten. Ook heeft Jemen
toegang tot de Arabische Zee, waar nog eens 20% van de wereldwijde olietransporten doorheen gaat.
Saoedi-Arabië wil meer controle krijgen over een haven in Jemen, om te voorkomen dat ze de smalle doorgang
moet delen met een groeiend aantal olietankers uit Iran. Ook geeft deze haven meer controle over de
verschillende transportroutes door de Rode Zee.
De ‘Yemen Files’ die Wikileaks vandaag naar buiten heeft gebracht laten zien dat de Verenigde Staten in de
jaren voorafgaand aan de oorlog wapens en financiële middelen hebben verstrekt aan Jemenitische
groeperingen. De documenten suggereren dat de VS onder andere heeft geholpen met het leveren van
vliegtuigen, schepen en voertuigen. De Amerikaanse aanwezigheid in Jemen duurde tot februari 2015, toen
de Verenigde Staten vanwege toenemende onrust tussen verschillende groeperingen in het land besloot haar
ambassade in Jemen te sluiten. Een maand later brak de oorlog uit.
Hub spreekt: De dreiging van “Hernoemde EU-Grondwet” wordt steeds groter
Uit het archief van Vrijspreker. Een artikel van Hub uit 2007. Hieruit blijkt
maar weer dat een vos wel de haren verliest maar niet de streken. Met
het referendum over het associatie verdrag gaat nu hetzelfde gebeuren
als indertijd met het referendum over de grondwet.Eén van de trucs die
politici gebruiken om aan de burgers hun macht op te leggen, is constant
doen alsof het stuk wat ze nu allemaal gaan tekenen, iets “nieuws” is. Dit
is een overduidelijke leugen. Het is een goed begin om die leugen
overal en aan iedereen duidelijk te maken.
De EU-Grondwet is door de burgers van Nederland en Frankrijk in 2005
in een referendum weggestemd. Belgen en Vlamingen zijn, terwijl zij
sliepen, door de politici er toen wel ingeluisd. Het nieuwe stuk dat politici er nu door willen drijven is praktisch
een kopie van die vorige EU-grondwet. Op een paar cosmetische wijzigingetjes na. Terwijl bovendien dingetjes
die ze er uit haalden, wel van toepassing blijven! Je kunt echt niet zeggen dat die afgekeurde EU-grondwet is
“herschreven”, en het een “nieuw” verdrag noemen is een ordinaire leugen. Maar politici weten van een oud
collega dat als je een leugen maar vaak genoeg vertelt, dat het volk je dan gaat geloven. Voor eerlijke mensen,
en zeker voor de tegenstanders is het belangrijk om het stuk bij een juiste naam te noemen.
Anthony Coughlan van “The National Platform EU Research and Information Centre” *) stelt daarom voor om
in het vervolg en in heel Europa, altijd te spreken en schrijven over de “renamed constitution” dus in Nederland
over de “Hernoemde Grondwet“, of de “Hernoemde EU-Grondwet”.
Op de Vrijspreker voeren we vanaf nu die suggestie uit.
Woorden zijn wapens. En het is daarom uitermate belangrijk dat we de juiste woorden gebruiken; woorden die
het beestje bij de naam noemen. En… wij willen niet bedrogen worden! Meer nog, wij willen uit die politieke
EU waarin we nog een superstaat boven de staat hebben
http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/11/hub-spreekt-de-dreiging-van-hernoemde-eu-grondwet-wordt-steeds-groter/
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De misselijkmakende politieke correctheid van de Nederlandse media
Geplaatst op 22 november 2016
‘Duitser sleurt vrouw achter auto door straten’ , kon u gisteren in de
MSM lezen n.a.v. het feit dat een man in het Duitse Hameln eerst
zijn vrouw met een mes had verwond, haar toen een touw om de
nek had gebonden, dat had bevestigd aan de trekhaak van zijn auto
en de vrouw circa 250 meter door de straten van de stad had
gesleept.(Niet de eerste keer dat dit in Duitsland gebeurt overigens)
Slechts doordat het touw los liet, bleef de vrouw levensgevaarlijk
gewond op straat liggen, waarschuwden omwonenden de politie en
ambulance. De dader melde zich na enige tijd zelf op het
politiebureau. De oorzaak zou zijn, een uit de hand gelopen ruzie
wie na de scheiding de onderhoudskosten moest betalen voor hun
gezamenlijke kind. De vrouw ligt op intensive care in het ziekenhuis van Hannover waar zij met een
reddingshelikopter naar toe werd gebracht.
Maar nu het verschil in berichtgeving tussen ons land en de buren. Het ging niet om een Duitser, maar om een
Koerd met een Duits paspoort, overigens net als de vrouw. De politie bewaakt de vrouw nu dag en nacht
omdat gevreesd wordt dat de Koerdische families van beide partijen uit zijn op ‘erewraak ‘.
Vanochtend het NOS staatsomroep nieuws: Een 34 jarige ‘Nederlander‘ , die in verband wordt gebracht met
de verdwijning van 2 meisjes werd door de Portugese politie staande gehouden. Maar na zijn arrestatie werd
hij weer vrij gelaten vanwege een door de Nederlandse politie gemaakte vormfout in het
uitleveringsverzoek. Tegen de man liep al een internationaal arrestatieverzoek. Maar in tegenstelling tot wat
de MSM meldden ging het hier niet ook hier ging het niet om ‘een Nederlandse man’, maar
een Marokkaan met een Nederlands paspoort.
Tot twee maal toe , en het gaat hier niet om op zich zelf staande gevallen, laten de MSM achterwege dat de
personen over wie zij schrijven van oorsprong uit een ander land kwamen, dan waarin zij wonen of waarvan
zij een paspoort hebben. Zoals in deze gevallen waar de MSM het hebben over een Duitser en een
Nederlander, terwijl het gaat om een Koerd en een Marokkaan met een Nederlandse resp. Duits paspoort.
Nu is inmiddels bekend dat officieren van Justitie en rechters in ons land veel gevallen beslissen, dat na een
aangifte wegens discriminatie, het niet ter zake doende is in de berichtgeving te vermelden dat verdachten
van oorsprong uit een ander land komen. Het zou niets bijdragen aan de nieuwswaarde tot het artikel en
slechts aanzetten tot discriminatie . Opvallend is, dat indien het om een van oorsprong Amerikaan ,
Fransman of Engelsman gaat, dit soort details niet van belang zijn en er wel gewoon over een ‘Amerikaan’ ,
‘Fransman’ ,of ‘Engelsman’ geschreven mag worden, hetgeen dan geen geval van discriminatie schijnt te
zijn!?
Is het begrip discriminatie in ons land slechts van toepassing om de zg. ‘pampergroepjes’ die juist
verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van onrust , chaos en criminaliteit ? De cijfers van Justitie
bewijzen het, het percentage veroordeelde ‘buitenlanders ‘ is hoger dan dat van Nederlanders en in Duitsland,
waarbij de Marokkanen in de top 5 staan!
De oorspronkelijke afkomst van ‘daders ‘ is wel degelijk ter zake doende, want het wijst de lezer erop, dat het
gaat om mensen die weliswaar een Nederlands of Duits paspoort hebben , maar in feite qua culturele
achtergrond niet zijn geïntegreerd. Zij passen zich niet lokale normen en waarden aan en maken misbruik van
de hen geboden gastvrijheid. Zij trekken zich terug in hun eigen woongemeenschappen waar slechts de regels
gelden van het land van hun oorsprong. Dit is een essentieel en integraal deel van de berichtgeving, om aan
te kunnen tonen dat het om mensen gaat met een ander begrip over hoe de samenleving waar zij misbruik
van maken in elkaar zit.
Juist door deze verschillen komen zij vaak tot de begane misdaden, dus het vermelden van hun
oorspronkelijke nationaliteit of achtergrond is van essentieel belang om de lezer beter te kunnen verklaren
waarom een bepaalde daad begaan is.
De MSM , en in veel gevallen ook schrijvers op social media worden door overijverige ambtenaren op de
vingers getikt, want het zou kunnen leiden tot situaties als rondom de jaren ’40 – ’45. Op vallend is dat zeker
in ons land, juist een groot deel van die overijverige politiemannen zich aan discriminatie schuldig maakten en
daar na de oorlog nauwelijks voor zijn bestraft !
Het OM redeneert dat het vermelden van iemands geboorteland achtergrond zou kunnen leiden tot
discriminatie. Dat is slechts een politiek correcte redenatie, de angst om kiezers verlies, want gediscrimineerd
worden in ons land niet de mensen ook al hebben zij een andere culturele achtergrond, die hebben aangetoond
gewoon als de doorsnee Nederlandse burger aan de samenleving te willen participeren en zich aanpassen
aan onze normen en waarden.
Zo langzamerhand worden wij, u en ik, als oorspronkelijke bewoners van dit land gediscrimineerd!
http://www.geennieuws.com/2016/11/de-ziekmakende-politieke-correctheid-van-de-nederlandse-media/
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Nederlandstalige valse nieuwssites
volgens Google, ahum!
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9 For News: ninefornews.nl (zie HoaxWiki)
aHealthyme: ahealthyme.nl
Belfort-Group: belfort-group.eu (zie HoaxWiki)
Best Gezond: bestgezond.nl
Bewust Nieuws: bewustnieuws.nl
Blik Op NOSjournaal: blikopnosjournaal.blogspot.nl
Boinnk: boinnk.nl
Bovendien: bovendien.com (zie HoaxWiki)
Brekend Nieuws: brekendnieuws.nl
Dagelijks.nu: dagelijks.nu (zie HoaxWiki)
Dagelijkse Krant: dagelijksekrant.nl
De Dagelijkse Standaard (DDS): dagelijksestandaard.nl (zie HoaxWiki)
De Echte Krant: echtekrant.be
De Stille Waarheid: destillewaarheid.nl (zie HoaxWiki)
Duurzaam Nieuws: duurzaamnieus.nl
Earth Matters: earth-matters.nl
E.J. Bron: ejbron.wordpress.com (zie HoaxWiki)
Ella’ster: ellaster.nl
Eunmask: eunmask.wordpress.com (zie HoaxWiki)
Fenixx: fenixx.org
Gewoon-Nieuws: gewoon-nieuws.nl (zie HoaxWiki)
Health Bytes: healthbytes.me
Health Unity: healthunity.pw (zie HoaxWiki)
Healthwatch gezondheidswaakhond: healthwatch.nu
JD Report: jdreport.com
JournaalFlash: journaalflash.wordpress.com
Kijkhet: kijkhet.nl (zie HoaxWiki)
Klokkenluider Online (KLOL): klokkenluideronline.is (zie HoaxWiki)
Koffiepauze/ Niet100: Koffiepauze.com (zie HoaxWiki)
Lang Leve Europa: langleveeuropa.nl
LeesHet.NU: leeshet.nu (zie HoaxWiki)
Leeshetnu: leeshetnu.nl (zie HoaxWiki)
Mark Peeters is de Nieuwe Copernicus: markpeeters.skynetblogs.be (zie HoaxWiki)
Martin Vrijland: martinvrijland.nl (zie HoaxWiki)
Misdaad Nederland: misdaadnederland.nl
Modesteden: modesteden.nl
Niet100: koffiepauze.com (zie HoaxWiki)
Nieuwetijdskind Magazine: nieuwetijdskind.com (zie HoaxWiki)
Nieuwsprimeur: nieuwsprimeur.wordpress.com
Not100: not100.nl
Niburu: niburu.co (zie HoaxWiki)
Prankster: prankster.nl
Revolutionair Online: revolutionaironline.com
Slecht Nieuws Uit Zweden: rommelig.com
Time 2 Wake Up: time2wakeup.me
Tips & Weetjes: tipsenweetjes.nl
Trend Journaal: trendjournaal.nl
Trendnieuws: trendnieuws.nl (zie HoaxWiki)
Trendnova: trendnova.nl (zie HoaxWiki)
Trendviraal: trendviraal.nl
Uitgelicht: uitgelicht.nu
United-Lightworkers: united-lightworkers.be (zie HoaxWiki)
United News: unitednews.sr
Vaccinatieraad: vaccinatieraad.nl
Viraal Nu: viraal.nu
Viralfy: viralfly.nl
Viral Mundo: viralmundo.nl (zie HoaxWiki)
Viralnext: viralnext.nl (zie HoaxWiki)
Viraltrend: viraltrend.nl (zie HoaxWiki)
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Voedzo: voedzo.nl
Want to Know: wanttoknow.nl / wanttoknow.be (zie HoaxWiki)
Wij Worden Wakker: wijwordenwakker.org
World Unity: worldunity.me (zie HoaxWiki)
Xander Nieuws: xandernieuws.punt.nl (zie HoaxWiki)
Zaplog: zaplog.nl
Zonnewind: zonnewind.be

EU wil nu gaan bepalen wanneer u het licht aan en uit moet doen
Geplaatst op 24 november 2016
Na de lawine van ‘maatregelen’ die het in Brussel aangespoelde politieke
wrakhout in de afgelopen jaren nam, maatregelen die qua strekking en
nut het gemiddelde denk en -snapvermogen van deze mannen en
vrouwen duidelijk weergeeft, wil de EU nu middels een nieuw op te richten
organisatie de ” Regional Operation Center’ bepalen wanneer u uw licht
thuis uit doet en… uiteraard wanneer dat weer aan mag.
En mocht u denken dat wij aan het hallucineren zijn, dan moeten wij u
teleur stellen. De achtergrond is natuurlijk duidelijk. Al sinds jaren trachten
de EU verdwaasden hun macht uit te breiden om daarmee voor zich zelf
een podium te bouwen en zeker niet te vergeten om hun algemene onkunde en gebrek aan contact met de
samenleving te camoufleren. En na wat prikacties, zoals die van de banaan, de komkommer, de stofzuiger en
de broodrooster, gaat men nu over tot het grotere werk.
Uiteraard schandalig, omdat de eerste de beste EU burger die je staande houdt en vraagt welke EU project
nu echt feilloos is gelukt en de door vele EU roeptoeters beloofde verbetering in het leven van de Europese
burger teweeg heeft gebracht, deze bevraagde het antwoord schuldig zal moeten blijven.
Niets , maar dan ook niets wat het stel onrendabelen in Brussel in de afgelopen tientalen jaren heeft bedacht,
is van enige positieve invloed op ons leven geweest, in tegendeel. De EU grenzen zijn zo lek als een mandje
en iedere dag moet je vrezen voor de zoveelste terreuraanslag. Miljoenen handophouders komen ongestoord
binnen. Het ons beloofde paspoort vrije reizen is afhankelijk van de lust en het humeur van plaatselijke
grensbewakers behalve in landen waar de Brusselse gekte ook is overgenomen zoals in ons land, waar een
grenscontroles slechts nog te vinden zijn in een of ander lokaal grensmuseum. En de Euro, oh…oh… wat
waren wij blij, konden wij zoals ons beloofd overal de koopjes ontdekken, hoefden niet langer de valuta om te
rekenen, maar met het bedroevende peil van het onderwijs , zit rekenen er al niet meer bij en trouwens zult u
niet snel uw TV toestel in Portugal bestellen. Auto’s, ja daar waagde men zich in Brussel niet aan, met als
gevolg dat de heilige koe nergens in de EU zo duur is als in ons land en Denemarken.
In Frankrijk is woensdag een rapport verschenen van de nucleaire centrale waakhond en die heeft
geconstateerd dat van de rond 50 atoom centrales in het land, er 20 dusdanig aan technische defecten
lijden dat zij moeten worden stil gelegd, hetgeen al bij een tiental is gebeurd. De defecten zijn te vinden
in het hart van de centrale, de reactorkuip en deksel, die door een verkeerd mengsel van staal ( te veel koolstof)
beginnen te roesten. De kuipen en deksels zijn afkomstig van een firma die normaal uw kookpannen maakt,
Creusot, dus voordat u gaat koken, check nog wel even of ze nog goed zijn. Maar met deze defecten verwacht
de Franse elektriciteitsmaatschappij EDF , dat er in de winter tekorten aan stroom zullen ontstaan, temeer een
groot deel van de Franse huizen door stroom verwarmd worden. In een dergelijk geval schakelt men dan een
regionaal operatie centrum in, waar de stroomopbrengst van diverse EU landen wordt gecoördineerd en men
elkaar helpt. Werkt prima , totdat Brussel daar nu de begerige blik op heeft laten vallen en meent dat deze
centra onder de vleugels van de EU moeten komen. Het voorstel wanneer deze EU controle centra er zullen
komen, die overigens voor hun verdeel maatregelen geen toestemming nodig hebben van de nationale
autoriteiten of elektriciteitsmaatschappijen, ligt 30 november op tafel. En zou dit voorstel worden aangenomen,
dan betekent dit, dat de macht om het licht aan of uit te doen in Brussel ligt. Een dergelijke maatregel zou
betekenen, dat ergens onder de hoede van de EU besloten kan worden zonder verdere toestemming wanneer
de stroomvoorziening van b.v. een Nederlands windmolen park aan of -uitgezet kan worden. Tevens betekent
dit dat de nationale energie voorzieners geen grip meer hebben op waar zij hun overtollige energie verkopen
of inkopen, maar dat dit in Brussel wordt beslist, met alle zoals te voorspellen negatieve prijs effecten, zoals
alle maatregelen die in Brussel zijn genomen slechts tot hogere prijzen hebben geleid.
Uiteindelijk moet er dan zoals uit enige details van het EU voorstel blijkt er EEN Europese stroomleverancier
komen, uiteraard onder supervisie van Brussel. Misschien dat u eens moet gaan denken over een standaard
voor uw fiets, zodat u deze met de dynamo aan als lichtbron kunt gaan gebruiken als de toekomstige EU
commissaris van Licht besluit dat het ’s avonds bedtijd is.
Het licht hebben ze in Brussel zeker nog steeds niet gezien.
http://www.geennieuws.com/2016/11/eu-wil-nu-gaan-bepalen-wanneer-u-het-licht-uit-moet-doen/
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'Meer dan 600 moordpogingen op Fidel Castro'
Redactie 26-11-16, 10:26 Laatste update: 10:30 Bron: CNN - © EPA
De Cubaanse ex-president Fidel Castro is op 90-jarige
leeftijd overleden. Het is een wonder dat hij die leeftijd gehaald
heeft, want er zijn heel wat pogingen geweest om hem te
vermoorden. ,,Meer mensen hebben 's werelds meest
bekende socialist proberen te vermoorden dan bij elk ander
nog levend persoon", wordt beweerd in de Britse documentaire
'638 Ways to Kill Castro' uit 2006.
De wildste verhalen gaan rond. De Cubaanse leider overleefde
moordpogingen door scherpschutters, met explosieven
gevulde honkballen, giftige sigaren en camera's waarin
pistolen zaten. Zelf zei Castro regelmatig in interviews: ,,Als het overleven van aanslagen een olympische
sport was, dan zou ik de gouden medaille winnen." Fidel Castro trotseerde Amerika tot het eind - Lees meer
Maffiamoordpoging
Fidel Castro (rechts) met Ernesto "Che" Guevara (links) in 1962. © afp
Voor Castro aan de macht kwam, kochten Amerikaanse maffioso Cubaanse ambtenaren
om zodat ze hotels, casino's en bordelen konden uitbaten op het eiland op 145 kilometer
van Florida. Fidel maakte daar een einde aan. Hij joeg de maffia terug naar de Verenigde
Staten. Dat zorgde in 1960 voor een ongewone samenwerking tussen de CIA en
maffiabaas Sam Giancana. Giancana beloofde de Amerikaanse overheid te helpen
Castro te vermoorden, blijkt uit vrijgegeven CIA-documenten. Hij zou dat doen met een
cyanidepil. Giancana zou naar een hotel gaan waar Fidel Castro regelmatig een
chocolade milkshake ging drinken en daar de pil in het drankje doen.
Giancana verstopte de pil in het vriesvak van zijn koelkastje. Op de avond dat de moord
zou plaatsvinden, ontdekte hij dat de pil aan de vriezer plakte en brak per ongeluk de capsule.
Dodelijke geliefde
De CIA probeerde het nog een keer met gifpillen. Deze keer zou Marita
Lorenz, een ex van Castro, het gif leveren. ,,We hadden een intense
romance", schreef ze in 1993 in haar memoires. Toen ze de VS bezocht,
werd ze plots gecontacteerd door de CIA.
Ze werd met gifpillen teruggestuurd naar Cuba, maar toen ze aankwam,
bleken die opgelost in haar potje gezichtscrème waarin ze die had
gestopt. Maar erger was dat Fidel Castro op de hoogte was. ,,Ben je hier
om me te vermoorden?" vroeg hij en gaf haar een pistool. In plaats van
hem dood te schieten, viel ze hem in de armen.
Dodelijk duikpak
Fidel Castro in 1999 © afp
In 1961 nam Castro meer dan 1.000 CIA-agenten gevangen. De
Amerikaanse overheid stuurde advocaat James B. Donovan naar Cuba.
Maandenlang onderhandelde hij persoonlijk met Castro. Donovan nam
zelfs zijn zoon mee. Fidel nam de Amerikaan mee op een van zijn
favoriete activiteiten: met een speer jagen op vissen. Dat bracht de CIA
op een idee: een giftig duikpak, is te lezen in documenten die in 2015
werden vrijgegeven. De CIA bracht Donovan op de hoogte van het plan,
maar hij liet weten dat hij al een duikpak cadeau had gegeven aan Castro.
Het Panamaplot
Zelfs in 2000 waren er nog plannen om Castro te vermoorden. Dit keer speelde Luis Posada een hoofdrol.
Posada werd door de Cubaanse overheid beschuldigd van het neerhalen van een Cubaans vliegtuig in 1976
en van een aanslag op een hotel in 1997. Toen Castro een speech gaf op een universiteit in Panama, wilde
Luis Posada Castro opblazen. De politie in Panama arresteerde Posada
en drie andere Cubanen die inderdaad in het land waren.
Afstand van de 'troon'
Fidel Castro met wit sportjasje op 13 augustus 2016. © epa
In 2008 kwam er dan toch een einde aan de heerschappij van Fidel
Castro. Niet omdat hij vermoord werd, maar wel door een inwendige
bloeding in 2006. Een aantal slecht uitgevoerde operaties die daarop
volgden kostten hem bijna het leven. Castro droeg de macht over aan
zijn broer Raúl die uiteindelijk in februari 2008 president zou worden.
https://youtu.be/VFQz8racYNk
http://www.ad.nl/dossier-fidel-castro-90-overleden/meer-dan-600-moordpogingen-op-fidel-castro~ab0b91d1/
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Schop de centrale bankiers (Rothschild kliek) het land uit (video)
Vrijdag, 25 november 2016
We doen met z'n allen alsof het heel normaal is dat een groep
bankiers de controle heeft over ons geld en dat die de wereld
gevangen houden in een oneindige schuldenspiraal.
We doen net alsof het hoort dat je wordt beroofd van het geld dat jij hebt
verdiend door diefstal die men pleegt inkomstenbelasting te noemen.
Dat dingen op deze wereld niet bepaald eerlijk zijn verdeeld, is iets dat
de meeste mensen zo langzamerhand wel zien. Maar, soms is het goed
om eens stil te staan bij hoe groot die ongelijkheid eigenlijk is.
De helft van de totale wereldbevolking moet op dit moment rondkomen
van een bedrag van 2,50 dollar of minder per dag. Terwijl de lieden aan de top van de piramide met de dag heel
veel rijker worden. De wereld waarin wij leven wordt gedomineerd door een groep centrale banken die een
maatschappij hebben gecreëerd, waarbij alles draait om schuld en waarbij systematisch de rijkdommen van de
bevolking worden overgeheveld naar de elite. Degene die zich aan de top van de piramide bevinden, weten dat
ze op deze manier de rest van de bevolking steeds armer maken en zijn vastbesloten om het zo te houden.
En daarmee heb je dan ook direct het antwoord op de vragen van een lezer (dank!) die vertelt dat er dingen zijn
die hij niet begrijpt:
Sorry dat ik jullie zo vlug terug contacteer, maar ik wil iets zeggen i.v.m "inflatie", naar aanleiding van het "Gaat
de federal reserve de paarse revolutie van George Soros een handje helpen?"-artikel.
Ik begrijp het concept waarschijnlijk niet, of misschien net wel want het is pure diefstal, maar hebben we inflatie
nodig? Totaal niet. Maar ik kan mis zijn. Het is een grote hulp om de "elite" rijker te laten worden.
Als ik nu bv. €1500 netto verdien, en ik verdien in 10 jaar nog steeds €1500 netto, is dat prima, als alle prijzen
hetzelfde gebleven zijn. In mijn ogen is daar niets mis mee, en de markten/wereld zouden blijven draaien zoals
ze nu doen. Er is meer vraag naar dit of dat dus moet de prijs omhoog, is een drogreden. Als er meer vraag is
naar tarwe om maar iets te noemen, gebeurt dit niet van vandaag op morgen, maar kan er volgens seizoen
simpelweg meer tarwe gekweekt worden, en word de eventuele meervraag nu opgelost door de voorraden aan
te spreken.
Dat is, dankzij de diefstal genaamd inflatie, natuurlijk niet het geval.
Alles word in die (hypothetische) 10 jaar, laat ons zeggen 10% duurder, echter ons loon stijgt in die 10 jaar met
slechts 5%.
Als er niets aan het systeem veranderd, hebben we binnen 50 jaar nog enkel een arme werkende
arbeidersklasse, die zich niets meer kan permitteren, en met moeite de eindjes nog aan elkaar kan knopen, ook
al werken beide personen in een relatie. Als de "elite" denkt dat ze zich dat kunnen permitteren, kijken ze beter
eens naar Amerika, Frankrijk, Nederland, enzovoort. De mensen zijn het beu, en gaan dit geen 50 jaar meer
pikken.
Wat is er verkeerd met een vaste hypotheekrente van bv. 2%, een vast loon van €1500, en geen inflatie?
De banken, politici en de rest van de "elite" kunnen dan natuurlijk veel minder stelen, maar voor het "werkvolk"
zou dat een veel betere optie zijn. Vaste prijzen, vaste kosten. Iedereen wint uitgezonderd de banken, politici en
de rest van de "elite"...
Natuurlijk is het diefstal over de rug van de bevolking en daarom schrijven wij ook al jaren dat het hoog tijd wordt
om de centrale bankier, overladen met pek en veren, het land uit te schoppen en de overheid zelf haar geld te
laten uitgeven/drukken.
Volgens de nieuwste cijfers van Credit Suisse heeft 0,7 van de wereldbevolking de beschikking over 45,6 procent
van alle bezit op aarde. Aan de andere kant van de schaal bevindt zich een groep van 3,5 miljard mensen die
een bezit hebben van minder dan 10.000 dollar.
Wanneer we kijken naar de historie, dan zien we dat het bezit van de mensen aan de top van de piramide de
afgelopen 6 jaar is verdubbeld, terwijl de armen nog armer zijn geworden. De eerder genoemde groep van 3,5
miljard arme mensen had in 2010 nog een totaal bezit van 8,200 miljard dollar; in 2016 was dat nog maar 6,100
miljard.
Wanneer deze trend zich voortzet, en er is geen enkele reden waarom het dat niet zou doen op dit moment, dan
zal het niet al te lang duren voordat de kleine elite aan de top zo goed als alle rijkdom van de wereld in handen
hebben. De groep mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden door David Icke de Rothschild Groep
genoemd in samenwerking met de Zionisten. Het gaat nog veel verder en zijn ook de Rothschilds slechts een
onderdeel in het grotere schema dat leidt naar de Jezuïeten, die ooit zijn opgericht door “bekeerde” Joden die in
feite Chazaren waren. Deze club is ook verantwoordelijk voor het feit dat er meer dan 1,3 miljard mensen op deze
planeet in bittere armoede leven en moeten rondkomen van een bedrag van 1,25 dollar per dag of minder.
Er leven meer dan een miljard kinderen in totale armoede en als gevolg daarvan sterven er iedere dag 22.000
van hen. Er zijn meer dan 850 miljoen mensen op de wereld die niet voldoende voedsel hebben.
Meer dan 750 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en sterven dan ook bij bosjes als
gevolg daarvan. Per jaar sterven er naar schatting 842.000 mensen als gevolg van slecht drinkwater en
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gebrekkige of geen sanitaire voorzieningen. En zo kunnen we nog even doorgaan met een wereld waar 80
procent van de bevolking leeft op minder dan 10 dollar per dag.
Hoe zijn wij in deze situatie aanbeland?
Het antwoord is: schuld. Dit is het primaire mechanisme waarbij bezit en rijkdom van de gewone mensen zoals
wij, wordt overgeheveld naar de rijke elite.
We zouden iedereen willen aanraden het artikel te lezen over het zinken van de Titanic en hoe de Amerikaanse
Federal Reserve Bank in 1913 tot stand kwam. Amerika, het land dat tot op dat moment geen inkomstenbelasting
kende en aan het einde van de negentiende eeuw een periode van geweldige voorspoed en bloei meemaakte.
Vanaf dat moment kregen de Rothschild en consorten de controle over de
Amerikaanse gelduitgifte en begon er een oneindige schuldenspiraal waaruit
geen ontsnapping mogelijk is. Het is dan ook niet voor niets dat de
Amerikaanse staatsschuld nu 5.000 keer hoger is dan toen de Federal
Reserve werd opgericht.
Hetzelfde jaar dat de Federal Reserve werd opgericht, werd in Amerika de
inkomstenbelasting ingevoerd. En dat is het onderdeel, waarbij de elite in
een deuk ligt van het lachen. Want door de inkomstenbelasting wordt de
bevolking door overheid berooft van geld waar het geen enkel recht op heeft
en via die overheid komt het dan uiteindelijk in de zakken van de Rothschild
terecht.
Ze weten het leuk aan te kleden met mooie praatjes, maar waar het gewoon
op neer komt, is dat de gewone bevolking via de inkomstenbelasting en
dergelijke door de overheid wordt bestolen om de zakken van de Rothschild
kliek nog verder te vullen. En ze hebben het slim gedaan, want op dit moment
hebben ze in 99,9 procent van alle landen zo’n centrale bank geïnstalleerd
waarmee ze de bevolking kunnen kaalplukken.
Het zal niet zolang meer duren voordat de elite hun verschillende manieren
van schuld hebben gebruikt om van de complete wereldbevolking
schuldslaven te maken. Zoals we de laatste jaren hebben kunnen zien,
verdwijnt de middenklasse in rap tempo en wordt het gat tussen de rijke elite
en de rest steeds groter.
Schudt daarom alles en iedereen wakker en laten we zorgen dat we het
centrale bank gespuis, inclusief hun toren van Bazel, ver het land uitschoppen, zodat ze niet nog meer kwaad
kunnen doen.
https://youtu.be/aly27eS01N0
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11327:schop-de-centrale-bankiersrothschild-kliek-het-land-uit&catid=20:het-complot&Itemid=33
Bergoglio minimaliseert de hel: ‘Eeuwige verdoemenis is geen martelkamer’
door crusader op 26/11/2016
Afgelopen vrijdagmorgen vertelde Bergoglio tijdens zijn
homilie dat de eeuwige verdoemenis geen martelkamer is,
maar gewoon een afscheiding van God.
De lezingen gingen over het einde van de wereld, waar de Engel
de slang vastgrijpt, hem ketent en in de afgrond werpt en die sluit
en verzegelt. Bergoglio noemt het serpent de “leugenaar” en de
“vader van de leugens” en dat hij “deze appel aan je wil verkopen”
en “als je het koopt word je misleid, hij bedriegt je en ruïneert je
leven.” Wat kunnen we doen om niet misleid te worden door de
duivel? Jezus leert ons: nooit te converseren met de duivel. Wat
deed Jezus? Hij jaagde hem weg, hij vroeg zijn naam maar hij hield geen dialoog met hem.”
Bergoglio ging dan verder: “Eeuwige verdoemenis is geen martelkamer. Dat is gewoon een beschrijving
van deze tweede dood: het is een dood. En diegenen die niet zullen ontvangen worden in het Koninkrijk van
God, het is omdat ze niet dichtbij de Heer zijn gekomen. Dit zijn mensen die langs hun eigen pad gewandeld
hebben, zichzelf distantiërend van God en voorbijgaand aan God, maar dan kiezen om weg te lopen van
Hem. Eeuwige verdoemenis is continu zichzelf distantiëren van God. Het is de ergste pijn, een onvoldaan
hart, een hart dat geschapen was om God te vinden, maar die uit arrogantie en zelfzekerheid zichzelf
distantieert van God.” Bergoglio zei dat “zich distantiëren van God het vuur is, de weg naar de eeuwige
verdoemenis.”
Bron: News.va
https://restkerk.net/2016/11/26/bergoglio-minimaliseert-de-hel-eeuwige-verdoemenis-is-geen-martelkamer/
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Grote Amerikaanse steden "death traps" volgens preppers (video)
Vrijdag, 25 november 2016
Voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar ook
vooral daarna, is het steeds onrustiger geworden in Amerika en zijn er veel
mensen die zich grote zorgen maken.
George Soros en kornuiten zijn de zogenaamde paarse revolutie begonnen met
maar één doel voor ogen: chaos.
Iedere keer als je denkt dat het even iets rustiger wordt, gebeurt er weet wat,
zoals nu het hertellen van de stemmen in een drietal staten omdat daar
gefraudeerd zou zijn met de stemcomputers.
In drie Amerikaanse staten die de doorslag hebben gegeven voor de verkiezingswinst van Donald Trump, wordt
een hertelling van de stemmen steeds waarschijnlijker. Presidentskandidaat van de kleine Groene Partij Jill Stein
heeft in korte tijd genoeg geld ingezameld om de aanvragen voor hertellingen te bekostigen.
De teller stond donderdag, een halve dag nadat Stein haar actie aankondigde, al op bijna 2,5 miljoen dollar. Dat
is ruim voldoende om de griffiekosten te kunnen voldoen. Die bedragen 1,1 miljoen voor Wisconsin, 600.000
dollar voor Michigan en een half miljoen voor Pennsylvania.
Natuurlijk heeft Jill Stein al die miljoenen niet zomaar in een paar dagen bij elkaar gescharreld, maar zal de bulk
van dat geld afkomstig zijn uit het Clinton/Soros kamp. Op die manier blijft tante Clinton zelf lekker buiten schot
en kan ze doen alsof ze verkiezingsuitslag respecteert.
Hoe dit zich weer zal gaan ontwikkelen, is koffiedik kijken op dit moment, maar wat duidelijk is, is dat er veel
mensen zijn in Amerika die zich nu toch wel gaan voorbereiden op iets.
Dan wordt opeens pijnlijk duidelijk dat het heel veel uitmaakt waar je woont als de zaak echt uit de hand loopt en
de bevoorrading van je supermarkt niet meer geheel volgens plan verloopt.
De preppers noemen de grote Amerikaanse steden dan ook niet voor niets “death traps”. Een dodelijke val waar
je niet meer uit kunt ontsnappen als het echt nodig mocht zijn.
Als voorbeeld geven ze bijvoorbeeld een file die ontstond in Californië enkele dagen geleden toen iedereen
tegelijk massaal de weg op ging naar een bestemming om Thanksgiving te vieren. Er ontstond een file die nu al
omgedoopt is tot de grootste ter wereld.
https://youtu.be/BNjabgfoaxA
Ook in Amerika hebben ze, net als bij ons, een economie die is gebaseerd op zo min mogelijk voorraad door
ervoor te zorgen dat alles net op tijd wordt afgeleverd bij de winkels. Bij een dergelijk systeem hoeft er natuurlijk
maar één kink in de kabel te komen en het is einde oefening.
Nu is bovenstaande file ontstaan op een rustig moment, dat wil zeggen dat er een feestdag aan ten grondslag
ligt en niet een noodsituatie waardoor iedereen plotseling tegelijk probeert de grote stad te verlaten.
Als er dan ook écht een ramp gebeurt, zijn grote steden in principe de death traps waar de preppers voor
waarschuwen.Iedereen zal proberen die stad te verlaten, met als
gevolg dat alles letterlijk muurvast staat en niemand weg komt.
Het is ook een bekend gegeven dat de meeste gezinnen niet meer
dan een paar maaltijden in voorraad hebben en dat het daarna een
levensgroot probleem wordt als de winkels niet open zijn. Een paar
keer een maaltijd overslaan is geen ramp, maar wanneer dat
enkele dagen lang gebeurt, breekt er totale anarchie uit.
De dit soort scenario’s zich heel binnenkort zal voordoen, is niet
denkbeeldig. Het grotere plan is dat er totale chaos in Amerika zal
ontstaan zodat men dan de Verenigde Naties kan binnenhalen om
de bevolking te ontwapenen en de rust en orde te herstellen.
Nu wordt er in Amerika ook flink munt geslagen uit de onrust die er is ontstaan
onder delen van de bevolking door keiharde reclamecampagnes te voeren voor
prepper-bedrijven zoals onder andere gebeurt bij Alex Jones.
Echter, de bijzonder situatie waar Amerika zich op dit moment in bevindt en het feit
dat de bevolking onrustig is en er van alles aan wordt gedaan om het vuurtje verder
aan te wakkeren, zijn omstandigheden om misschien toch wel iets aan
voorbereidingen te doen als Amerikaan.
Hillary Clinton mag dan enigszins van de voorpagina zijn verdwenen, ze is in de
achtergrond nog volop bezig en de wereld heeft waarschijnlijk toch niet voor het
laats van haar gehoord.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11328:grote-amerikaanse-steden-qdeathtrapsq-volgens-preppers&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Zo sterven onze soldaten voor volk en vaderland
Donderdag, 24 november 2016
In vroegere tijden was een leger bedoeld om in tijden van nood het
vaderland te verdedigen tegen binnenvallende vijanden.
Tegenwoordig zijn legers niet meer dan verlengstukken van misdadige
bedrijven of overheden die zich gedragen als regelrechte gangsters.
Er zijn nog steeds mensen die naïef genoeg zijn om te denken dat de
overheid er is voor hun welzijn.
Nu zijn er binnen iedere overheid natuurlijk altijd mensen die dat
inderdaad willen, maar de werkelijke handelingen van een overheid
worden vaak uitgevoerd door mensen die misschien niet direct aan de
top staan, maar wel voldoende macht hebben om bepaalde zaken te
regelen met behulp van overheidsinstanties. Denk in ons land bijvoorbeeld aan een Joris Demmink, de voormalig
Secretaris Generaal van Justitie, die misschien niet al te bekend was bij het grote publiek, maar binnen ons land
een onvoorstelbaar grote macht uitoefende en dat nog steeds doet omdat hij veel teveel weet over bekende
personen.
Onlangs schreven we over de war on drugs, waarbij de Amerikaanse overheid publiekelijk miljarden dollars aan
belastinggeld uitgeeft om het gebruik en de handel van illegale drugs tegen te gaan.
Je zou denken dat ze met dat soort budgetten toch wel goed moeten scoren op dat gebied, maar dat schijnt toch
niet zo te zijn, want er is nu bekend geworden dat er meer mensen per jaar omkomen door overmatig gebruik
van drugs dan dat er omkomen als gevolg van verkeersongelukken.
Er is zelfs sprake van een enorme epidemie in drugsgebruik waarbij de "illegale cannabis" in Amerika buiten
beschouwing is gelaten. Het gaat dan over drugs zoals bijvoorbeeld heroïne.
In 2014 is het aantal mensen dat in Amerika heroïne gebruikt, gestegen tot boven de 1 miljoen, een recordhoogte.
Het gevolg is natuurlijk dat ook het aantal doden door een overdosis ieder jaar stijgt. Die is zo groot dat het aantal
drugsdoden nu hoger is dan het aantal doden in het verkeer.
De volgende grafiek toont dit duidelijk aan.
Hoe dat allemaal kan en wie daarvoor verantwoordelijk is, is te
lezen in het volgende stuk dat wij vier jaar geleden schrevenover
de reden waarom de Amerikanen zoveel belangstelling hebben
voor Afghanistan. Net zoals hun belang in Syrië vooral is
gebaseerd op een gaspijpleiding zo is dat voor Afghanistan de
heroïne, iets waarvoor ook Nederlandse soldaten zijn gesneuveld.
Als je een kind verliest in een oorlog, dan is dat vreselijk. Als dat
gebeurt in een oorlog die in werkelijkheid om drugs gaat dan is dat
een drama.
De oorlog in Afghanistan heeft niets te maken met een oorlog tegen de Taliban, maar alles met megawinsten uit
de heroïnehandel.
Dit is de strekking van het verhaal, zoals dat als “breaking news” wordt gepresenteerd op de Amerikaanse website
Veterans Today. Volgens dit bericht hebben zij toegang gekregen tot geheime inlichtingeninformatie waaruit zou
blijken hoe de situatie in Afghanistan werkelijk in elkaar zit.
Iedereen weet dat de Amerikaanse invasie van Irak gebaseerd was op een leugen en dat het vanaf de eerste
dag een aanval was om olie te bemachtigen. Iedereen die zich hiertegen verzette, tegen Bush en Cheney, is óf
dood óf in de gevangenis óf is ondergedoken.
Net zoals alle mensen die vanaf dag één wisten dat 9/11 “stonk”, uit de weg werden geruimd, van academici tot
diplomaten, geheimagenten en verder iedereen die zijn of haar mond open durfde te doen over de werkelijkheid.
Net zoals er geen Al Qaida bestaat en dat wat wij de Taliban noemen niets anders is dan de Noordelijke
Gealliëerden. De terroristische acties, de vervolging van vrouwen, het extremisme, het is allemaal in elkaar gezet
door de onderaannemers van de CIA in samenwerking met Blackwater en gerelateerde bedrijven, waarbij de
drugsbazen van de Noordelijke Gealliëerden en hun bendeleden zich voordoen als de Taliban.
Veterans Today zegt dat ze toegang hebben tot rapporten over mensenhandel, tienduizenden kinderen die door
heel Afghanistan worden gestolen en worden verkocht als seksslaven, verhalen over “terror” bombardementen
en moorden die bedoeld zijn om de oorlog te laten voortduren, nep verkiezingen, het afkappen van
onderhandelingen en mogelijke compromisoplossingen teneinde door te kunnen gaan met het behalen van
maximale winst uit de drugshandel.
Uit de dokumentatie en onderbouwing blijkt dat van alle woorden die door de mainstream media over de oorlog
in Afghanistan worden geschreven, er niet één waar is.
De hele operatie in Afghanistan wordt uitgevoerd in samenwerking met honderden geheimagenten uit Israël (de
meeste met valse Duitse paspoorten) en Indiase agenten. Zij runnen de inderdaad bestaande trainingskampen,
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bereiden terroristische aanvallen voor, zorgen voor wapens en onderdelen uit India en voeren ondertussen een
geheime oorlog tegen Pakistan terwijl Amerika de 'andere kant' opkijkt.
Toen de Amerikanen eind 2001 Afghanistan binnenvielen produceerde het land bijna geen opium. De partners
van Amerika waren de Noordelijk Gealliëerden die door de Afghanen zelf worden beschouwd als criminelen en
die ook grotendeels verantwoordelijk zijn voor de benoeming van Karzai waardoor de situatie nog veel erger
werd.
Karzai die niet meer dan vier procent van de bevolking achter zich heeft, kan alleen in het zadel blijven door
miljarden aan Dollars die hij als "steun" ontvangt en vervolgens weer voor een groot deel gebruikt als
steekpenningen. Zijn regering wordt gevormd door vroegere communisten en in ongenade gevallen
vertegenwoordigers van de Noordelijke Gealliëerden en zijn bereid iedereen te dienen als er maar betaald wordt.
Afganistan exporteert tegenwoordig geen opium meer. Vooraanstaande Amerikanen, veel van hen publieke
figuren, hebben samen met hulp van buitenlandse inlichtingendiensten uit India, Engeland, Canada en Duitsland,
de grootste heroïnefabriek ter wereld gebouwd. Het vervoer van de drugs vindt plaats door de Noordelijk
Gealliëerden.
Er wordt geleverd aan de plaatselijke markt (Afghanistan is nu een land van verslaafden), de gigantisch grote
Russische markt en uiteraard Europa en Amerika. Europa wordt bevoorraad via twee routes. De ene is via Camp
Bondsteel in Kosovo waar de door de Amerikanen vervoerde heroïne wordt overgedragen aan de maffia uit
Kosovo/Albanië en via België, vanwaar uit de verdere distributie door Noord Europa plaatsvindt. Een groot deel
van de heroïne wordt door de CIA direct verscheept naar Amerika met behulp van langeafstand drones
(onbemande vliegtuigen) onder de dekmantel van “gevangenenvervoer”.
De gevolgen voor Amerika zijn dat de gevangenissen vol zitten met drugs-“slachtoffers“, ”gebroken soldaten” en
een totaal geruïneerde economie. Een land waar in feite iedere Amerikaanse burger medeplichtig is aan de door
de overheid begane misdaden. Afghanistan is een melkkoe die de voorraad heroïne voor de hele wereld levert.
Dit is een miljardenindustrie waar de “elitetroepen”, de jongens die je regelmatig op televisie ziet met hun hun
geavanceerde helmen en speciale opleidingen, de “glamour boys”, ook op de hoogte zijn en weten dat wat hier
geschreven staat de waarheid is.
Het merendeel van de terreuraanvallen in Afghanistan en Pakistan zijn en worden altijd in scene gezet om de
Amerikaanse aanwezigheid te rechtvaardigen, een oorlog tegen Amerika zélf, door Amerikanen die gebruik
maken van gangsters en hand in hand werken met corrupte en grotendeels geprivatiseerde inlichtingendiensten.
Niemand had zich ooit voor kunnen stellen dat Amerika 98% van de wereldhandel in heroïne in handen zou
krijgen. Een handel die ervoor gezorgd heeft dat er nu 15 miljoen Amerikanen in gevangenissen zitten. En omdat
ook de gevangenishandel is geprivatiseerd heeft de constante stroom van heroïne die Amerika binnenkomt twee
voordelen. Het zorgt voor de bevolking van de gevangenissen waardoor veel geld wordt verdiend en het levert
bakken met geld op voor de werkelijke “aandeelhouders” van deze lucratieve heroïnebusiness.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11316:zo-sterven-onze-soldaten-voor-volken-vaderland&catid=20:het-complot&Itemid=33
Toekomstige VN-chef wil “multi-etnische, multiculturele, multireligieuze samenlevingen”
Geplaatst op 26 november 2016door E.J. Bron
De toekomstige secretaris-generaal van de VN, António
Guterres, is een fanatiek aanhanger van nog meer
immigratie. De voormalige socialistische Portugese ministerpresident (1995 – 2002) en voormalig Hoge Commissaris
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (2005 –
2015) sprak dinsdag 22 november in Lissabon tijdens een
door acht commissies georganiseerde politieke top over de
“Europese gedachte”. Waarbij hij steeds op hetzelfde
aambeeld sloeg.
“Migratie is niet het probleem, maar de oplossing”,
verklaarde hij nadrukkelijk in de inleiding van zijn toespraak die een half uur duurde. “We moeten erkennen
dat migratie onvermijdelijk is en niet zal stoppen.”
En om iedereen er goed van op de hoogte te stellen wat António Gutteres als doel van toekomstige beleid
beschouwt: “Ik moet de mensen ervan overtuigen dat migratie onvermijdelijk is en dat de multietnische, multiculturele, multireligieuze samenlevingen die daardoor ontstaan een verrijking
betekenen.”
Hierin herkennen we het hoofdmotief van het globalisme: de ontworteling van iedereen.
Bron: http://unser-mitteleuropa.com
Bron oorspronkelijk artikel: www.medias-presse.info
https://ejbron.wordpress.com/2016/11/26/toekomstige-vn-chef-wil-multi-etnische-multiculturelemultireligieuze-samenlevingen/
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Eerste Hongaarse gemeente verbiedt moskeeën en hoofddoekjes
Hongaarse premier Orban blijft Brussel weerstaan en zegt dat alle illegale immigranten in Europa weer terug
naar hun eigen landen moeten worden gestuurd – ‘Leven in Europese landen die nu moslimmigranten toelaten
zal over een paar jaar voorgoed veranderen’
Burgemeester Toroczkai speelde onlangs in de korte
video ‘Boodschap aan illegale immigranten in Hongarije’
waarin hij samen met een aantal stevig gebouwde mannen in
auto’s, op motoren, paarden en zelfs in een helikopter
migranten probeert af te schrikken om de grens over te
steken.
De Hongaarse premier Viktor Orban heeft opnieuw duidelijk
gemaakt dat zijn land niet zal meewerken aan het Brusselse
migranten-verdelingsplan. Hij onderstreepte andermaal dat
Hongarije volledig de controle wil behouden over wie wel en
wie niet tot het land wordt toegelaten. Illegalen moeten sowieso terug naar hun eigen landen worden gestuurd,
waarbij (moslim)migranten worden bedoeld die zonder papieren de grens zijn overgestoken – met andere
woorden: bijna allemaal. Ondertussen heeft de eerste Hongaarse gemeente besloten om alle openlijke
uitingen van de islam te verbieden, inclusief moskeeën en hoofddoekjes.
Verbod op moskeeën en hoofddoekjes
Het gaat nog maar om een klein dorp met iets meer dan 4100 inwoners, maar het begin is er. De gemeenteraad
van Assotthalom, vlakbij de stad Szeged en de grens met Servië, heeft bijna unaniem ingestemd met een
voorstel om alle publieke uitingen van de islam te verbieden, inclusief de bouw van moskeeën, de
islamitische muezzin gebedsoproep, en het dragen van hoofddoekjes, sluiers en boerka’s. Daarnaast werd
ook openlijke promotie voor het homohuwelijk in de ban gedaan.
‘Hiermee verdedigen wij ons thuisland’
‘In plaats van het zoeken naar een zondebok bied ik een onmiddellijke oplossing, een verdediging tegen de
gedwongen massale herplaatsing (van migranten) door Brussel,’ verklaarde burgemeester Laszlo Toroczkai.
‘Met dit actiepakket verdedigen wij onze gemeenschap en onze tradities tegen dit herplaatsingsplan. Om ons
thuisland te verdedigen hoeft de rest van de gemeentes in Hongarije ons preventieve pakket alleen nog maar
over te nemen.’ In oktober stemde 98,3% van de opgekomen Hongaarse kiezers tegen het EU-verdelingsplan.
Het referendum werd echter geboycot door de oppositie, waardoor de minimale opkomst van 50% om het
geldig te maken net niet gehaald werd.
‘Bescherming tegen migratie en het extreme Westerse liberalisme’
De maatregelen zullen Hongarije ‘beschermen tegen twee heidense invloeden: migratie uit het zuiden, en het
extreme liberalisme uit het Westen,’ vervolgde Toroczkai, die behoort tot de nationalistische Jobbik partij, die
als voornaamste doel heeft de Hongaarse cultuur te bewaren en te beschermen.
De partij wordt in Europese media om die reden nogal eens ‘extreemrechts’ genoemd en beschuldigd van
antisemitisme en racisme, wat nu juist de belangrijkste kenmerken zijn van de haatdragende islamitische
ideologie die met de komst van miljoenen moslimmigranten een verwoestende impact op onze ooit vrije,
tolerante en stabiele samenleving zal hebben.
‘Ster’ in video om illegale migranten af te schrikken
Toroczkai is tevens de leider van de ’64-Landen jeugdbeweging, die ernaar streeft om de gebieden die
Hongarije in het verleden is kwijtgeraakt aan onder andere Roemenië, Servië, Kroatië, Polen en Slowakije,
weer terug te claimen. Hij liet tevens een video maken waarin grote gespierde mannen op motoren, in auto’s,
op paarden en in een helikopter illegale migranten afschrikken. Premier Orban stelde al eens voor om alle
illegale migranten op een eiland voor de kust van Afrika te dumpen. (1)
‘Leven in landen die migranten toelaten zal over paar jaar voorgoed veranderen’
Op een persconferentie in Servië herhaalde Orban dat Hongarije er alles aan zal doen om ‘iedere migrant in
staat te stellen om vanuit Europa naar zijn eigen land terug te keren, en ervoor te zorgen dat niemand hier
illegaal kan komen en blijven. Wij willen de situatie meester zijn, en ons eigen lot bepalen. Wij accepteren
geen dictaat uit Brussel, dat ons wil vertellen met wie wij in ons eigen land moeten samenleven! Dat is
onacceptabel. Dit moet ons eigen besluit zijn.’
Over de razendsnelle islamisering van West en Noord Europa: ‘Wat migranten betreft kan een fout niet meer
gecorrigeerd worden. In de landen waar massaal migranten aankomen zal het leven veranderen. Wellicht niet
in een dag, maar over een paar jaar zal het veranderen. Onze kleinkinderen zullen ons vragen: Waarom
hebben jullie onze landen laten veranderen? Waarom hebben jullie Europa laten veranderen?’
Pact tussen linksgroen, links-liberaal en islam valt toekomst vrije burgers aan
Het onuitgesproken antwoord is dat het bestaan en de toekomst van iedere vrijheidslievende Europese burger
wordt aangevallen door het politiek-correcte pact tussen linksgroen, links-liberaal en islam, wier gezamenlijke
haat tegen de Joods-christelijke wortels van de Europese samenleving groter is dan de afkeer van elkaars
hemelsbreed verschillende principes.
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Wat ze verder gemeen hebben is de wens om niet alleen het leven, maar ook de mening en zelfs het denken
van ieder mens vanaf de wieg tot het graf te willen kunnen bepalen, en alle ‘afwijkingen’ te kunnen bestraffen
of uitbannen, zodat er één grote eenheidsgemeenschap ontstaat. Verschil is dat de islam deze gemeenschap,
de ‘ummah’, totaal wil onderwerpen aan de wetten van Allah en Mohammed, en linksgroen/linksliberaal aan
de wetten van het globalisme. Voor beide ideologieën geldt dat voor ‘conservatief’ (/ christelijk), ‘rechts’ (/
klassiek liberaal) en ‘populisme’ (/ nationalisme) geen plaats meer mag zijn.
Xander - (1) Russia Today, (2) YouTube (via Shoebat)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Eerste-Hongaarse-gemeente-verbiedt-moskeen-en-hoofddoekjes

Radioactief apparaat “vermist” in Iran (video)
Maandag, 28 november 2016
Soms verschijnen er berichten die ogenschijnlijk niet zo
bijzonder zijn, maar waar misschien wel veel meer achter zit
dan je op het eerste gezicht zou denken.
Zeker als dit bericht naar buiten wordt gebracht door Saoedi Arabië
en Donald Trump heeft beloofd de nucleaire deal met Iran te zullen
ontmantelen.
Volgens de krant Asharq al-Awsat die in handen is van Saoedi
Arabië maakt de Samenwerkingsraad van de Arabische
Golfstaten (GCC) zich ernstige zorgen over de vermissing of
diefstal van een radioactief apparaat in Iran.
Het niet nader omschreven radioactieve apparaat waar het om
gaat, was afkomstig van de Iraanse Bushehr nucleaire reactor en
bevond zich in een auto die toevallig werd gestolen. Het voertuig
werd later teruggevonden, maar het radioactieve apparaat was
verdwenen.
Het apparaat is iets dat wordt gebruikt voor industriële doeleinden
zegt men, maar de GCC maakt zich ernstige zorgen dat dit
apparaat gebruikt kan worden om de wateren in de Golf radioactief
te vervuilen.
In het Midden-Oosten wordt veel zoet water uit zeewater gemaakt.
Zo wordt 70% van het drinkwater in Saoedi-Arabië door ontzilting
gewonnen. Maar ook andere leden van de GCC zoals Koeweit, Qatar, Bahrein en Omar gebruiken water uit de
Golf om dit te ontzilten voor drinkwater.
Wanneer met het gestolen apparaat het water in de Golf zodanig radioactief zou worden vervuild dat het de
ontziltingsinstallaties weet te bereiken, dan ontstaat onmiddellijk een kritische situatie in de regio.
Klaarblijkelijk verliest dit apparaat de helft van de radioactiviteit na 74 dagen, maar zelfs daarna moet er nog heel
voorzichtig mee om worden gegaan.
We kregen bij bovenstaand verhaal een enigszins vreemd gevoel dat
hier meer achter zit dan een nucleair apparaat dat toevallig wordt
vermist uit een gestolen auto in Iran.
Om te beginnen wordt het verhaal naar buiten gebracht door Saoedi
Arabië, de bloedbroeders van de regering in Tel Aviv:
Ook hier gaat het om wat er werkelijk speelt, maar in de achtergrond
en dat is het volgende:
In 2007 waren er nog 7 landen die geen Rothschild centrale bank
hadden: Afghanistan, Irak, Soedan, Libië, Cuba, Noord Korea, Iran.
Nu zijn er nog 3 landen zonder centrale bank:
Cuba, Noord Korea en Iran. In een interview met Amy Goodman op 2 maart 2007 vertelde de Amerikaanse
generaal Wesley Clark hoe de Amerikaanse overheid plannen heeft om de komende jaren 7 landen te bezetten
en hoe niemand binnen defensie daar ook maar iets van begrijpt.
Die landen zijn Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran.
https://youtu.be/SXS3vW47mOE
De trouwe slaaf die het resterende Rothschild programma zal gaan uitvoeren is inmiddels gekozen tot president
van Amerika.
Kijk en huiver als je de man hoort slijmen tot zijn meesters. https://youtu.be/YKHwIbKJY4U
In het licht van al het bovenstaande worden wij een beetje wantrouwig als media uit Saoedi Arabië opeens
berichten de wereld insturen over “vermiste” radioactieve apparaten in Iran.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11336:radioactief-apparaat-vermist-iniran&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Protest tegen het ‘nieuw’ Onze Vader wordt luider
door crusader op 26/11/2016
Bekoring is niet gelijk aan beproeving. Foto: RKLF
Op 23 november stuurde Vox Populi, een afdeling
binnen het Rooms-Katholiek Lekenforum, een
persbericht de wereld in waarin ze het volgende
schreven:
Op 27 november 2016 zal er, binnen de RoomsKatholieke Kerk in Vlaanderen en Nederland, de
“nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse
vertaling” van het ‘Onze Vader’ van kracht worden.
Vox Populi, een commissie van Katholieke leken, die
onderdeel is van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW, heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vertaling
van het ‘Onze Vader’. Zij vragen zich af of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ is waar de Kerk zich op dit
ogenblik zou moeten mee bezighouden? En waarom zou deze ‘hervorming’ nu noodzakelijk zijn? Er is géén
enkele pastorale nood om met een “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het
‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit initiatief van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zal
enkel maar de verwarring binnen de Kerk in de hand werken en daardoor de geloofscrisis
vergroten. Grootste struikelblok is de nieuwe bede: “en breng ons niet in beproeving” ter vervanging van het
bestaande: “en leid ons niet in bekoring”. Het Griekse ‘peirasmos’ kan zowel door ‘beproeving’ als ‘bekoring’
worden vertaald. Echter, binnen de context van het ‘Onze Vader’, kan ‘peirasmos’ onmogelijk door
‘beproeving’ worden vertaald. Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ maakt, in de context van het
‘Onze Vader’, een expliciet onderscheid tussen ‘bekoring’ (= tentatio) en ‘beproeving’ (=probatio). “En leid ons
niet in bekoring” is dan ook de enige correcte vertaling. Het lijkt er wel op, alsof de Vlaamse en Nederlandse
bisschoppen, het gebed, dat Jezus Christus ons Zélf heeft geleerd, doelbewust hebben willen veranderen. Er
zijn ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen met de nieuwe ‘vertaling’ van het
‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een nieuwere of betere ‘vertaling’, maar
eerder met een ideologische herinterpretatie van de tekst. Vox Populi roept dan ook de
Bisschoppenconferenties van België en Nederland op, om dit tot mislukken gedoemde experiment met
het ‘Onze Vader’ te laten varen en de bestaande toestand te handhaven.
Dit bleef niet zonder antwoord, want op 24 november verscheen in o.a. in de krant ‘De Morgen’ een artikel
hierover:
Meer en meer mensen laten hun stem horen en verzetten zich tegen de
vervalsing van het Onze Vader. Nu nog hopen dat de bisschoppen van zich iets
laten horen. Meer info kunt u ook vinden op hun pagina over het ‘nieuw’ Onze
Vader: www.katholiekforum.be/onzevader
Bron: Rooms-Katholiek Lekenforum (1) (2)
https://restkerk.net/2016/11/26/protest-tegen-het-nieuw-onze-vader-wordt-luider/

Over het woord bekoring: dit duidt op de bekoring tot het plegen van zonde. De
Romeinse Catechismus zegt daarover (Hfst XV,11): “Men zegt dat wij in de
bekoring geleid worden, als wij onder de bekoring bezwijken. We kunnen op
twee manieren in bekoring geleid worden: ten eerste, als de bekoring een
verandering in ons teweegbrengt, zodat wij in het kwaad vallen waartoe de Bekoorder (=de duivel) ons aanzet.
Op die wijze wordt niemand door God bekoord, want God is voor niemand oorzaak van de zonde, integendeel.
De heilige Jacobus zegt: “Niemand zegge in de bekoring: ik wordt door God bekoord; God immers kan niet
door kwaad bekoord worden (Jac. 1,13). Ten tweede zegt men dat wij in bekoring geleid worden als iemand
ons wel niet zelf bekoort en ook niets doet waardoor wij niet kunnen bekoord worden, maar ook niet belet dat
de bekoring ons overvalt en dat wij eronder bezwijken. Op die wijze laat God toe dat deugdzame en vrome
mensen bekoord worden, doch Hij verlaat hen niet en steunt hen door zijn genade. Nochtans gebeurt het dat
wij door een rechtvaardig en verborgen oordeel van God aan onszelf overgelaten worden als straf voor onze
boosheden, en dan bezwijken wij.”
Wij vragen ook niet vrij te zijn van bekoring, want het leven van de mens op aarde is een voortdurende
bekoring, maar om in de bekoring niet door God verlaten te worden. In de bekoring moeten wij onze toevlucht
nemen tot gebed. In de bekoringen van de Vijand hebben we Christus als aanvoerder, die in de strijd de
zegepraal heeft behaald. Hij heeft de duivel overwonnen. God laat dus toe dat wij bekoord worden. Als we
dan vragen ‘leid ons niet in bekoring’, dan vragen we opdat God ons zou bevrijden van de bekoring, dat we
niet in de bekoring vallen, die de Bekoorder ons voorhoudt.
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Monsanto’s bedrijfsgeheim-truc is voorbij..!
2016 © WantToKnow.nl/be
Het blijkt dat vooral de bijen, de dupe zijn van onkruidbestrijdingsmiddelen. Maar
om dit te bewijzen, dien je de chemische samenstelling te kennen van bijv.
onkruidverdelgers. Bedrijven als Monsanto en Bayer bleken in staat, door een
beroep op ‘bedrijfsgeheim’, hun deuren dicht te houden, betreffende deze
informatie.Nu bijen met uitsterven bedreigd worden, moest de rechter eraan te
pas komen om overheden op de vingers te tikken..!!
Het Europees Hof van Justitie heeft deze week bepaald in twee Nederlandse
zaken, die werden aangespannen door milieuorganisaties, dat nationale overheden geen milieu-informatie
meer mogen achterhouden, die bedrijven geheim willen houden uit bijvoorbeeld ‘commercieel belang’. Dit
arrest (want het komt van het hoogste rechtsorgaan in Europa) heeft heel grote gevolgen voor het
bedrijfsleven. Want zij beriepen zich in milieukwesties binnen de EU, té vaak op eigen bedrijfsbelang, zodat
ze erin slaagden, essentiële milieu-informatie binnenskamers te houden. Bedrijven werden hier vaak in
gesteund door lokale en nationale overheden! En dat is nu dus over!
In het ‘Verdrag van Aarhus’ werd in 2001 vastgelegd dat overheden onbelemmerd toegang moeten geven aan
iedere EU-burger, tot milieu-informatie. In dit nieuwe arrest zegt het Europese Hof nu, dat het
openbaarheidsbelang van de burger zwaarder weegt, dan financiële belangen van bedrijven en/of
organisaties. Specifiek ging het in deze 2 zaken om informatie over bestrijdingsmiddelen van de firma Bayer,
dat zoals je weet, onlangs het megalomane Monsanto overnam.
Greenpeace en het Pesticide Action Network (PAN Europe) wilden toegang tot interne documenten, die de
toelating regelden van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat overal in de wereld als GMOondersteunend gif wordt ingezet, via bijvoorbeeld de handelsnaam ‘RoundUp’. En de Nederlandse
Bijenstichting wilde op haar beurt, de documenten inzien over neonicotinoïden, wat chemische middelen zijn,
die in de landbouw worden gebruikt. Dit in verband met de aanhoudende bijensterfte onder de Europese bijen.
Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto. In Frankrijk
werd Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..
In de zaak van Greenpeace en PAN Europe was het openbaarmakingsverzoek eerst
ingediend bij de Europese Commissie, maar ook die weigerde documenten vrij te geven over
de chemische samenstelling van glyfosaat en het fabricageproces. Bayer had zich namelijk
met succes tegen de vrijgave verzet. Het Hof oordeelde eerder al dat de Europese
Commissie die documenten over glyfosaat niet had mogen achterhouden, waarop de
commissie beroep aantekende. Het Hof bepaalde gisteren dat er opnieuw moet worden
gekeken of die documenten alsnog openbaar moeten worden gemaakt.
De zaak van de Bijenstichting begon in 2014 bij de Nederlandse toelatingsautoriteit Ctgb. De
stichting wilde alle documenten uit het toelatingsdossier van het ‘bijengif’ imidacloprid van
Bayer. De fabrikant beriep zich op bescherming van bedrijfsbelangen. Officieel is het verhaal dat het bedrijf
wilde voorkomen dat interne, niet-gepubliceerde studies en gevoelige commerciële documenten openbaar
zouden worden. Officieus kun je ervan uitgaan, dat bedrijven als Bayer, Monsanto en Syngenta, niet
willen, dat uit deze kijk achter de schermen, aantoont, dat bedrijven als Bayer hun vergunninge méér
te danken hebben aan lobby-werk, dan aan degelijk wetenschappelijk onderzoek..!
Benadeeld door openbaarmaking..?
In ieder geval claimen bedrijven als Bayer, dat zij worden benadeeld door openbaarmaking van
bedrijfsgegevens, omdat concurrentie dan ook toegang zou hebben tot deze documenten. Dat vele bedrijven
patenten hebben op deze chemische middelen, vergeten ze dan maar even te vermelden kennelijk.
Het Nederlandse Ctbg accepteerde gewillig deze bezwaren en hield vervolgens ca. de helft van de
bedrijfsdocumenten achter. Maar volgens de advocaat van de Bijenstichting, Lilian Smale, zou het gaan om
maar liefst ‘Zes pallets aan informatie’. Het is nu aan de Nederlandse rechters, op basis van dit Europese
arrest, te beslissen over openbaarmaking van de stukken; een zaak die nog jaren kan voortslepen.
Het Europees Hof vindt dat de lidstaten het Verdrag van Aarhus niet te strak
mogen uitleggen, wat door Nederland en door de Europese Commissie naar de
mening van het Hof, wél is gedaan. De informatieplicht over emissies van
chemische stoffen strekt zich, aldus het Hof, ook uit tot informatie over de effecten
van bestrijdingsmiddelen door verstuiving in de lucht en de effecten op planten,
het oppervlaktewater en de bodem.
Verder heeft het Hof bepaald dat op grond van het Verdrag van Aarhus overheden
ook informatie moeten openbaar maken over de inschatting van effecten van bestrijdingsmiddelen op het
milieu. Overheden moeten informatie publiceren die het publiek in staat stelt te controleren of de beoordeling
van de toelating van middelen op markt juist is geweest, blijkt uit het arrest. Bayer/Monsanto wilde niet
reageren op de uitspraak van het Hof, maar wij kunnen wel concluderen, dat Monsanto’s ‘bedrijfsgeheim-truc’
voorbij is..! http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsantos-bedrijfsgeheim-truc-is-voorbij/
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Een maand islam in Duitsland: Kindhuwelijken, No-go zones, groepsverkrachtingen
Aftredende president Joachim Gauck: Duitsland krijgt in toekomst moslimpresident – De Groenen roepen
Duitsers op Arabisch te leren (andersom is niet nodig) – Zweden ontvangt terugkerende ISIS-terroristen met
huizen, banen, rijbewijzen , schuldenkwijtschelding en alle (gratis) hulp die ze maar wensen
Dit 4 jarige moslimjongetje was in februari nog in een ISISterreurvideo te zien, waarbij hij 4 gevangen in een auto opblies.
Inmiddels heeft zijn moeder hem naar Zweden gehaald, omdat
hij daar gratis gezondheidszorg krijgt.
Inwoners van Essen die klagen dat de gemeenteraad en politie
hun hulpvragen en aangiftes tegen stelende, agressieve en
gewelddadige migranten weigert in behandeling te nemen;
scholen die alle symbolen van kerstmis, zoals de kerstboom,
verbieden, omdat er steeds meer moslimkinderen komen;
duizenden migranten die worden betrapt met valse paspoorten,
maar toch het land in mogen; christelijke vluchtelingen die in AZC’s straffeloos worden onderdrukt en vervolgd
door moslims; Syriërs die duizenden euro’s per maand krijgen om hun meerdere vrouwen en soms tientallen
kinderen te onderhouden – het is een korte samenvatting van één maand (oktober) islam in Duitsland. Geen
wonder dus dat de huidige president Joachim Gauck zegt dat er op zeker moment een moslimpresident zal
komen. Een greep:
1 oktober: Twee migranten verkrachten een 23 jarige vrouw die met haar kind in een park in Lüneburg een
wandelingetje maakt. Ze dwingen het kind toe te kijken.
2 oktober: Een 19 jarige Marokkaanse migrant met een Spaans paspoort verkracht een 90 jarige vrouw die
net uit een kerk in Düsseldorf komt. Op dezelfde dag pleit minister van Financiën Wolfgang Schäuble voor de
ontwikkeling van een ‘Duitse Islam’.
6 oktober: Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) constateert dat de moskeeën in Duitsland een
centrale rol spelen bij radicalisering en werving van terroristen.
6 oktober: 400 inwoners van Essen spugen tijdens een bijeenkomst met gemeenteraadsleden hun gal over
de volledig uit de hand lopende criminaliteit die door migranten wordt gepleegd. Vaak wil de politie hun klachten
niet eens in behandeling nemen. De burgemeester weigert te erkennen dat hele wijken in islamitische no-go
zones veranderen.
7 oktober: Een kleuterschool in Kassel besluit om geen kerstmis meer te vieren, en alle symbolen van het
feest, zoals de kerstboom, te verbieden, vanwege het almaar hoger wordende aantal moslimkinderen. Nog
een maatregel van deze verplichte omgekeerde ‘integratie’: Duitse kinderen mogen geen boterhammen met
ham meer naar school meenemen.
8 oktober: Welt am Sonntag bericht dat meer dan 2000 migranten die werden betrapt met valse paspoorten,
gewoon het land werden binnengelaten. Het risico dat er ISIS supporters tussen zitten is levensgroot.
10 oktober: Een 22 jarige ‘vluchteling’ uit Syrië wordt gearresteerd nadat de politie explosieven in zijn
appartement in Chemnitz vindt. Daarmee wilde hij een aanslag plegen op een vliegveld bij Berlijn.
14 oktober: De om gezondheidsredenen terugtredende Duitse president Joachim Gauck zegt dat Duitsland
uiteindelijk een moslimpresident zal krijgen.
14 oktober: Volker Beck, politicus van de Groenen, roept de Duitsers op Arabisch te leren. Hij vindt het niet
nodig dat het omgekeerde gebeurt.
15 oktober: Een Syrische migrant verstoort al ‘Allahu Akbar’ schreeuwend een huwelijksvoltrekking in een
kerk in Duisburg. De dader wordt na een ‘psychologische evaluatie’ meteen weer vrijgelaten. Het incident is
exemplarisch voor het snel groeiende aantal ordeverstoringen en vernielingen van en in kerken door moslims.
16 oktober: Een 16 jarige Duitse jongen loopt met zijn 15 jarige vriendin langs een meertje in Hamburg.
Plotseling springt er een migrant op hen af, duwt het meisje in het water en steekt de jongen een mes in zijn
rug. Die overleeft dat niet. Volgens de politie kwam de ‘zuiderling’ tot zijn gruweldaad omdat hij daar zin in
had. ISIS claimde later de verantwoordelijk voor de moord.
17 oktober: De Junge Freiheit wordt door de Duitse Persraad berispt vanwege het vermelden van de
Afghaanse nationaliteit van drie tieners die in april een vrouw bij het station van Wenen verkrachtten. Het blad
weigert echter te voldoen aan de eis om mee te gaan in politiek-correcte berichtgeving door de afkomst van
daders van misdaden niet langer te vermelden.
17 oktober: Open Doors Duitsland presenteert een onderzoek waaruit blijkt dat christelijke vluchtelingen in
(en ook buiten) AZC’s massaal worden vervolgd en onderdrukt door moslimmigranten, ook door veel
islamitisch personeel. Hier besteedden we op deze site al ruim aandacht aan. Sommige christenen zeggen
dat de onderdrukking in Duitsland inmiddels erger is dan in hun thuislanden. De Duitse overheid doet vrijwel
niets om hen te beschermen.
18 oktober: De burgemeester van het ski-resort Garmisch-Partenkirchen dreigt het AZC te sluiten, omdat de
250 Afrikaanse migranten de straten onveilig maken, en de politie de problemen die ze veroorzaken niet meer
aankan.
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19 oktober: 90% van 17.000 ‘vluchtelingen’ die de Duitse staat aanklaagden omdat ze nog geen volledige
vluchtelingenstatus hadden gekregen, krijgen van de rechter gelijk, en mogen daarom meteen al hun vrouwen,
kinderen en complete families laten overkomen. Daarmee zullen er nog eens honderdduizenden extra’s
moslims naar Duitsland komen.
19 oktober: De 49 jarige Syriër Ghazia A. heeft inmiddels zijn 4 vrouwen en 23 kinderen bij zich, en vraagt
voor allemaal uitkeringen en sociale bijstand aan, volgens eigen zeggen ‘omdat ik volgens mijn geloof de plicht
heb hen allemaal te bezoeken en geen onderscheid te maken’. De Duitse regels dat je maar met één vrouw
getrouwd mag zijn, gelden overduidelijk niet voor moslims.
19 oktober: Een 16 jarig Marokkaans meisje verschijnt voor de rechter nadat ze in februari, toen ze nog 15
was, een politieagent met een mes had neergestoken en zwaar had verwond. Ze wilde ‘martelaar worden voor
ISIS’.
20 oktober: De leerlingen van een basisschool in Garmisch-Partenkirchen moeten verplicht de shahada, de
islamitische geloofsbelijdenis (‘Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet’), uit hun hoofd leren,
zowel in het Duits als in het Arabisch.
21 oktober: Kurt Edler, lid van de Groenen, pleit ervoor om een 100% islamitische stad in Duitsland te bouwen
en dit ‘Nieuw Aleppo’ te noemen. Dit zou volgens hem radicalisering voorkomen...
24 oktober: Een paar Servische tieners krijgen slechts voorwaardelijke straffen nadat ze een 14 jarig meisje
op brute wijze verkrachtten en halfdood in de sneeuw achterlieten. De rechter erkent dat het publiek de straf
‘mogelijk te mild’ vindt, maar argumenteert dat de daders spijt hebben betuigd. De daders werden daarom
vrijwel onmiddellijk weer vrijgelaten.
24 oktober: Uit een YouGov peiling blijkt dat 68% van de Duitsers bang is voor lijf, leden en bezit als ze met
de trein of metro moeten, omdat de door migranten veroorzaakte onveiligheid almaar groter wordt.
25 oktober: Zeven migrantenjongens randen in een zwembad in Berlijn drie meisjes van 9, 11 en 14 jaar aan.
25 oktober: De Syrische migrant Aras Bacho eist dat alle verkeersborden in Duitsland, alsmede etiketten op
verpakkingen, in het Arabisch worden vertaald.
25 oktober: Een groep moslimkinderen schreeuwt ‘Allahu Akbar’ en gooit stenen naar een op bezoek zijnde
priester uit Ethiopië, die naar een kapel in Raunheim wandelt. Volgens de politie werd hij aangevallen omdat
hij een kruisje droeg.
27 oktober: Een migrant trekt in Leipzig een 10 jarig meisje dat naar school fietst van haar fiets en verkracht
haar. De politie waarschuwt dat de compositietekening van de dader beslist niet op het internet mag
verschijnen.
27 oktober: Duitse ouders krijgen een boete van € 300,- omdat ze weigeren hun kind mee te laten gaan met
een verplicht school’uitje’ naar een moskee, die door de overheid wordt verdacht van radicalisering.
27 oktober: De 19 jarige Syriër Shaas Al-M blijkt een door ISIS getrainde terrorist te zijn die vermomd als
vluchteling naar Duitsland kwam. Hij was reeds begonnen met het werven van andere moslims voor het plegen
van moorden en aanslagen.
28 oktober: Persbureau Reuters bericht dat veel moskeeën in Duitsland conservatiever zijn dan in Syrië,
zozeer dat zelfs sommige migranten zich er niet prettig bij voelen.
28 oktober: Minister van Justitie Heiko Maas wil onder bepaalde voorwaarden islamitische kindhuwelijken in
Duitsland toestaan.
31 oktober: Een 53 jarige moslima lokt twee agenten naar haar woning en valt hen vervolgens al ‘Allahu
Akbar’ schreeuwend met een stanleymes aan. De vrouw was reeds bekend bij de politie vanwege banden het
extremisten. (1)
Laten we ons vernietigen door islamisering?
‘Europa: Laten we onszelf vernietigen!’ concludeert Judith Bergman dan ook voor het Gatestone Institute. Ze
wijst erop dat de directeur-generaal van de Britse militaire denktank Royal United Services Institute onlangs
waarschuwde dat ons continent mogelijk al snel te maken krijgt met 30.000 in de strijd geharde islamitische
terroristen uit het Midden Oosten en Noord Afrika.
Zo’n 140 Zweedse moslimterroristen zijn al naar het Scandinavische land teruggekeerd. Ze worden daar met
huizen, banen, schuldenkwijtscheldingen en rijbewijzen in de watten gelegd, en krijgen alle steun die maar
mogelijk is. Bergman: ‘Dus afreizen naar Syrië en Irak en je aansluiten bij ISIS, een beestachtige islamitische
terreurgroep die meisjes en kinderen verkracht en als seksslavinnen houdt, die christenen en anderen
verbrandt of op andere manieren wreed vermoordt, is (volgens de Zweden) dus enkel een ‘verkeerde keuze’,
en mag niet je ‘recht om terug te keren in onze samenleving’ in de weg staan.’
‘Het woord dat bij mij opkomt is verraad,’ vervolgt ze. ‘Maar niet voor Zweden, met hun logische morele en
politieke keuzes. Die proberen het liever met politiek correct beleid, dat gedoemd is te falen, ten koste van de
veiligheid en het belastinggeld van keurige Zweedse burgers, wier recht om niet in angst voor gewelddadige
aanvallen, verkrachtingen en terreur te hoeven leven er volgens de Zweedse autoriteiten al heel lang niet meer
toe doet.’
Ach, die arme terroristen toch...
Hoe erg de situatie dankzij het ‘progressieve’ machtsblok is blijkt uit het feit dat een Syrische migrant ongestraft
een foto van zichzelf met een ISIS vlag op het internet kon zetten, omdat dit niet als een ‘haat misdrijf’ wordt
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beschouwd. Omgekeerd worden sommige Zweedse burgers die ook maar iets negatiefs schrijven over de
islam of migranten, meteen door de politie opgepakt en verhoord.
Ook in Denemarken worden terugkerende ISIS terroristen als arme, getraumatiseerde en gedesillusioneerde
mensen hartelijk ontvangen en in de watten gelegd. Dat een steeds groter deel van de Deense bevolking zich
hierdoor erg onveilig in hun eigen land voelt, gaat geheel aan de gevestigde orde voorbij.
Bergman: ‘Zouden veel Europeanen zich eens moeten gaan afvragen of het niet eens tijd wordt om hun
prioriteiten bij te stellen?’ Een eerste, hoogst noodzakelijke stap om de burgers een veiliger gevoel te geven
is het onmiddellijk afnemen van de (Zweedse, Deense, Nederlandse, etc) nationaliteit van iedere moslim die
zich bij ISIS of een andere terreurorganisatie aansluit, of zelfs maar blijkt geeft hier sympathie voor te hebben.
Alleen andere leiders kunnen ondergang nog stoppen
Als burgers hebben we nog hooguit enkele jaren om op democratische wijze, dus via het stemhokje, andere
leiders aan te stellen, die onze samenleving, welvaart, waarden en normen, vrijheid en toekomst weer tot
prioriteit maken, en onze grenzen daarom onmiddellijk sluiten voor de islam. Doen we dat niet, dan is de
huidige situatie in Zweden en in veel Duitse, Franse en Italiaanse steden slechts het begin van de uiteindelijk
totale ondergang van ons continent.
Gaan we ons inderdaad lijdzaam laten vernietigen door het politiek-correcte pact tussen linksgroen,
linksliberaal en islam?
Xander - (1) Gatestone Institute, (2) Gatestone Institute
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Een-maand-islam-in-Duitsland-Kindhuwelijken-No-go-zonesgroepsverkrachtingen

Situatie Syrie escaleert door Turkse invasie (video)
Zaterdag, 26 november 2016
Niemand heeft Turkije enig mandaat gegeven om de grens met Syrië
over te steken, doch door dat soort kleinigheden laat Erdogan zich
niet tegenhouden.
De man die door een komende grondwetswijziging als alleenheerser tot
aan 2029 aan de macht kan blijven heeft volkomen maling aan alles en
iedereen. Afgelopen woensdagnacht zijn er door de Syrische luchtmacht
aanvallen uitgevoerd op Turkse troepen die zich bevonden nabij de plaats
al-Bab in het noorden van Syrië volgens lokale bronnen in de provincie
Aleppo.
Het Turkse leger heeft bevestigd dat er 3 Turkse militairen en 10 anderen
gewond zijn geraakt, waarvan één heel ernstig. Volgens lokale getuigen werd de luchtaanval uitgevoerd door de
Syrische luchtmacht. De gewonde soldaten zijn overgebracht naar een ziekenhuis over de grens in de Turkse
provincie Gaziantep.
De Turken waren naar eigen zeggen bezig met een operatie genaamd Eufraat Schild in de buurt van al-Bab, een
stad die nog onder controle van ISIS staat.
Daarnaast vinden er hevige gevechten plaats in de provincie Aleppo door strijdkrachten onder aanvoering van
Turkije tegen de Koerdische YPG. Deze YPG heeft voor een groot deel de afgelopen jaren korte metten gemaakt
met ISIS strijdkrachten in het noorden van Syrië en wordt met wapens gesteund door het Westen.
Zo zijn er nu dus NAVO troepen (Turkije) die strijden tegen de door de NAVO (Amerika) gesteunde Koerdische
YPG in een land (Syrië) dat de Turken beschuldigt van een illegale invasie in haar land.
De Koerden in het noorden van Syrië hebben natuurlijk de afgelopen jaren hun kans gezien om in dat gebied een
soort onafhankelijke Koerdische staat neer te zetten, iets dat in principe wordt gedoogd door Damascus en actief
wordt ondersteund door Rusland.
Turkije wil hoe dan ook geen onafhankelijke Koerdische staat aan haar grenzen en gaat daarin zo ver dat ze alle
internationale regels volledig aan haar laars lapt en gewoon illegaal Syrië binnenvalt. We hebben het dan wel
over een NAVO bondgenoot die op deze manier ook ons een ongewenste oorlog in kan sleuren.
De Turken beuken er ook hevig in en hebben ondertussen al diverse dorpen veroverd op de YPG. Dit werd
mogelijk gemaakt door Turkse luchtaanvallen op die dorpen. Een poging van de door de Turken geleide troepen
om de complete stad van al-Bab te omsingelen, hebben YPG eenheden weten te voorkomen.
De Syrische overheid in Damascus heeft waarschijnlijk als volgt besloten: tot hier en niet verder en is op haar
beurt begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op de Turken.
https://youtu.be/EQdL8RzSw9I
Normaal gesproken zou iedereen in Europa en Amerika in rep en roer zijn vanwege de illegale Turkse invasie in
Syrië, maar nu blijft het doodstil in het Westen.
Wel komt de dreiging van een hernieuwde stroom vluchtelingen vanuit Turkije snel dichterbij:
Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen met Turkije voorlopig staakt
wegens de 'buitensporige' manier waarop de Turkse autoriteiten hebben gereageerd op de mislukte staatsgreep
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van afgelopen zomer. Sindsdien zijn in Turkije ruim honderdduizend mensen opgepakt of ontslagen. Ook zitten
ruim honderd journalisten vast.
De reactie vanuit Ankara was dan ook zoals te verwachten:
De Turkse regering reageerde geprikkeld op de uitkomst van de stemming. Premier Binali Yildirim zei van de EUleiders te verwachten dat zij zich tegen 'dit gebrek aan visie' zullen verzetten. Vice-premier Mehmet Simsek deed
de motie af als 'kortzichtig' en 'populistisch'. De Turkse regering betoogt dat de zuiveringen nodig zijn om af te
rekenen met de Gülen-beweging die volgens Ankara de macht probeerde te grijpen in Turkije.
In zijn greep naar de absolute macht gaat Erdogan binnenkort grote stappen maken door eindelijk de al lang door
hem gewenste grondwetswijziging door te voeren, waarmee er een einde komt aan het parlementaire systeem
zoals dat sinds het begin van de republiek in 1923 in Turkije wordt gehanteerd.
In dit systeem is de president een niet partijgebonden hoofd van de staat, waarbij de echte uitvoerende macht bij
de premier ligt. Gedurende zijn eerste tien jaar aan de macht had Erdogan daar weinig problemen mee omdat hij
toen zelf premier was. Toen hij in 2012 besloot dat hij liever president wilde zijn, kwam hij met zijn adviseurs tot
de conclusie dat een presidentieel systeem beter zou zijn en met een grondwetswijziging kan dit tot stand worden
gebracht.
De benodigde meerderheid die nodig is in het parlement om de grondwetswijziging te bewerkstelligen, is, zeker
na alle recente zuiveringen, ook geen enkel probleem en daarmee krijgt Erdogan ongekende macht in Turkije.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat er na de goedkeuring van het parlement ergens begin 2017 een
referendum zal worden gehouden, waarvan de uitslag eigenlijk al bij voorbaat vaststaat. En als de Turkse
bevolking gaat stemmen zoals verwacht, dan is er sprake van een volledig nieuw politiek systeem, waarbij
volgens insiders er in de praktijk geen enkele controle meer over Erdogan zal worden uitgevoerd en hij als een
absolute alleenheerser kan doen en laten wat hij wil.
Turkije zal onder leiding van dictator Erdogan een belangrijke rol spelen
als katalysator in de alsmaar toenemende spanningen in de wereld. Hij
zal de geschiedenis ingaan als één van de vrijmetselaars die zijn plicht
heeft gedaan om de plannen zoals die in de negentiende eeuw al werden
beschreven door de vrijmetselaar Albert Pike, te doen uitkomen.
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van
de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de
Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam
(De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en
weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen
totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de
Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk
zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat
wrede en bloedige geweld”.
Net zoals Adolf Hitler ongekend populair was in Duitsland, zo is Erdogan dat in Turkije. Net zoals Hitler het volk
wist te hypnotiseren, zo kan een Erdogan dat ook. Net zoals Hitler het volk wist op te zwepen, zo kan Erdogan
dat ook en net zoals Hitler totale chaos en verwoesting veroorzaakte, zo zal Erdogan dat ook doen.
Ter afsluiting een klein stuk uit een eerder artikel:
Vorig jaar werd er een internationale veiligheidsconferentie gehouden in het nieuwe, slechts 750 miljoen Dollar
kostende, paleis van Erdogan.
Een verslaggever van de Turkse Hurriyet Daily verbaasde zich over het interieur van de zaal waar de vergadering
werd gehouden.
Er staat een enorme tafel in de hal. De tafel lijkt op een paardenhoef en in het midden van de lege ruimte bevindt
zich een solide piramide. Wat ik uit de foto’s kan opmaken is deze piramide gemaakt van graniet en op ieder van
de vier muren is een klok geplaatst. Er zijn witte bloemen onder geplaatst.
Het is maar goed dat dit door de president is gedaan, want de
oppositie zou al snel het volgende zeggen: “De piramide en het oog
midden in een piramide is een symbool van de Vrijmetselaars” En
inderdaad, binnen de driehoekige oppervlaktes van de piramide
zien de klokken eruit als een oog.
Maar, aangezien ik uit de buurt blijf van complot theorieën, vind ik
hier helemaal niets van.
Heel verstandig voor een Turkse journalist.
Bij het artikel staan geen foto’s van de betreffende zaal en met
zoeken zijn ze ook niet zo gemakkelijk te vinden, maar
waarschijnlijk bedoelt hij deze:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11329:situatie-syrie-escaleert-door-turkseinvasie&catid=37:wereld&Itemid=50
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VPRO tegenlicht over het “geldscheppingsproces” bij de ECB van 80 miljard per maand
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 28 november 2016
Mario Draghi de man die als Vice President bij Goldman Sachs
verantwoordelijk was voor de schulden-swapdeals met Griekenland is nu
president van de Europese Centrale Bank. Onder zijn hoede werd
Griekenland vakkundig gemolesteerd (lees hier hoe en waarom). Dit werd
goed in beeld gebracht in onderstaande documentaire van de VPRO uit
2012. Gister, zondag 27 november, kwam de VPRO met een uitzending van
het programma Tegenlicht met de titel ‘Geldscheppers‘. Hierin wordt
getoond hoe de ECB € 80 miljard per maand bijdrukt waarmee vooral
staatsobligaties van grote beleggers opgekocht blijken te worden. Het is
zeker de moeite waard om het programma met een kritische blik te bekijken.
Het programma brengt in beeld hoe bijvoorbeeld de Nederlandse Bank (DNB) namens de ECB geld creëert
met de aankoop van obligatieportefeuilles. Dat gaat bijvoorbeeld zo: Iemand heeft in het verleden
staatsobligaties gekocht voor 20 miljoen. De bankiers van DNB kijken op de markt welke obligaties te koop
aangeboden worden en kopen die op. Om die aankoop te doen wordt dat geld uit het niets gecreëerd. Met 1
druk op de knop wordt dus de 20 miljoen gecreëerd om die obligaties van een belegger te kopen. Deze krijgt
de 20 miljoen uitgekeerd die daarvoor nog niet bestond. En omdat de ECB via instanties als de Nederlandse
Bank aan het spel van de opkoop van obligaties meedoet, drijft dat de prijzen op. Er is zogezegd een bieder
bijgekomen op de markt. Een bieder met een wonderbaarlijke oliepot aan geld die alles opkoopt wat los en
vast zit op die obligatiemarkt. Zo maken obligatiehandelaren grote winsten dankzij de ECB.
Dat geld (die € 80 miljard per maand) zou eigenlijk bedoeld zijn om door te sijpelen naar de markt. Banken
zouden zo bijvoorbeeld makkelijker leningen in de markt weg moeten kunnen zetten (tegen lage rentes) aan
ondernemers. Die ondernemers zouden dit moeten investeren. In de praktijk komt het er echter op neer dat
het gecreëerde geld vooral blijft hangen binnen de instituten van grote beleggers. Die gebruiken dat geld weer
om bijvoorbeeld overnames te doen en meestal gaan overnames van bedrijven gepaard met het samenvoegen
met andere bedrijven, waarop dan ontslagrondes volgen. Dat is dan feitelijk weer ongunstig voor de markt.
Sowieso kun je je afvragen wat het effect van het bijdrukken van € 80 miljard per maand op het financiële
stelsel is, als je dit een paar jaar lang volhoudt. Dat betekent simpelweg keihard ‘geldontwaarding’. Maar de
voelbaarheid van die geldontwaarding is er nauwelijks, omdat het geld vooral gebruikt wordt om investeringen
van beleggers (in bijvoorbeeld staatsobligaties) op te kopen. Het geld blijft dus vooral hangen bij de rijke
toplagen. Deze krijgen door de aankopen van de ECB feitelijk nog meer geld om mee te beleggen en zo komt
het geld niet in de markt terecht, maar blijft het circuleren in de wereld van de beleggers. Dat voorkomt de
verwachtte hyperinflatie. Ondertussen wordt het geld nauwelijks aangewend om bijvoorbeeld infrastructurele
projecten of andere werkgelegenheids-stimuli op te starten. Het zogenaamde positieve effect op de economie
is dus vooral een propaganda beeld dat de media het volk voor moeten houden.
Het lijkt er vooral op dat Mario Draghi bezig is om zijn rijke bancaire vriendjes en beleggers nog rijker te maken
en er voor te zorgen dat zij nog meer land en vastgoed in handen krijgen. Mogen we zulke mensen geboefte
noemen? Ja, dat mag. Want tegelijk praten ze dit gedrag goed onder de vermelding dat het beter gaat met de
economieën in de Eurozone en dat de werkeloosheid dalende is. Dat zijn pertinente leugens die slechts en
alleen verkocht kunnen worden als gevolg van het boekhoudkundig anders opstellen van die cijfers.
Kortgezegd: de meetwaarden worden aangepast. Lees dit artikel van 18 oktober 2016 waarin ik toelicht hoe
de cijfers positief gemaakt worden door een wetswijziging en door het weglaten van ZZP’ers. Iedereen die een
beetje opgelet heeft weet dat de ontslagrondes bij grote bedrijven volop in het nieuws zijn geweest. En
overheden maar bezuinigen en het volk uitknijpen met belastingverhogingen. Het volk moet betalen om het
geldscheppingsproces van de ECB te vergoeilijken. En wie profiteren er vooral van al dat geld? Juist ja: de
rijken der aarde. Politici liegen de economie graag positiefmet het vooruitzicht van een mooie carrière bij een
bank of als EU commissaris. De media zitten in de zak van het grote geld, dus die slingeren het positieve
beeld dat de politici-acteurs verkopen, graag de ether in. Het gaat niet beter met de economie: het lijkt beter
te gaan met de economie omdat de rijke toplaag flink aan het geld rondpompen is met vers geschapen geld.
En de financiële meevallers voor de schatkist zijn er natuurlijk altijd vlak voor verkiezingstijd, dus dat dit een
teken zou zijn van economische opleving gelooft alleen ‘jan met de pet’.
De enige manier om dit roversbende-systeem op de schop te krijgen is doordat het volk in opstand komt.
Misschien is daar het wachten ook wel op. Onvrede en weerstand in de maatschappij kun je instigeren,
stimuleren, aanwakkeren en kanaliseren. Daar heb je bijvoorbeeld mensen als Donald Trump voor. We zien
dan ook wereldwijd een beweging naar rechts. Misschien is dat ook wel de planning. En wat gebeurt er dan
als onder die rechtse regeringen de economie inklapt? Dan wacht je de chaos die ontstaat af, kun je de schuld
aan rechts geven en kun je een nieuw systeem (dat je al op de plank hebt liggen) implementeren. Dat alles
natuurlijk wel in de wetenschap dat je deze ‘happy hour’ ECB geldscheppingstijd hebt kunnen benutten om
nog meer land en vastgoed in handen van de rijken der aarde te brengen. Het voorwerk, dat we nu verricht
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zien worden, schept de condities voor de opkomst van een grote nieuwe sterke leider zoals we dat in de jaren
’30 in Duitsland zagen. Mark my words. https://youtu.be/V2SyP6rmJ1Y
Bron linkvermeldingen: npo.nl
http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/vpro-tegenlicht-over-het-geldscheppingsproces-bij-de-ecbvan-80-miljard-per-maand/

CIA-document opgedoken over mensen met ‘speciale vermogens’ die in staat zijn tot ‘onmogelijke
dingen’
in Mens en Dier 28 november 2016
Op de website van de CIA is een document te vinden dat gaat
over de interesse die de Chinese overheid had in buitengewone
functies van het menselijk lichaam.
Het gaat daarbij om parapsychologie (verzien, telepathie,
telekinese, enzovoorts).
De Amerikaanse overheid was ook geïnteresseerd in dit
fenomeen, aangezien zij in 1978 het Stargate Project startte. Dit
is overigens niet het enige document in het archief van de CIA over buitengewone vermogens. Een ander
document betreft het onderzoek naar het paranormale vermogen om door ruimtelijke barrières te breken.
Teleportatie
Het stuk gaat over bepaalde mensen die beschikken over speciale vermogens en die al lange tijd worden
bestudeerd door wetenschappers en overheden.
Hoewel het document op de website van de CIA staat, is het alleen toegankelijk via het Internet Archive, een
website met als doel ‘universele toegang te bieden tot alle menselijke kennis’.
Eén en ander is ook te lezen in een vrijgegeven rapport van de Amerikaanse luchtmacht over teleportatie.
Het rapport werd naar buiten gebracht door de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers.
Centra
Uit de CIA-documenten blijkt onder meer:
Een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift in China publiceerde in 1979 over ‘non-visuele
patroonherkenning’, waarbij de buitengewone functies in een aantal gevallen werden bevestigd.
In 1980 werden 100 centra opgericht om kinderen te bestuderen die zouden beschikken over uitzonderlijke
(mentale) vermogens.
In 1982 financierde de Chinese Academie van Wetenschappen een hoorzitting in Peking over parapsychische
vermogens waar meer dan 4000 onderzoekers bij aanwezig waren.
Lopen door muren
Ook is er aandacht voor het onderzoek in de jaren tachtig rond Zhang Baosheng, een man die volgens een
onderzoeker van de Heilongjiang University eens een zak van 50 kilo suiker door de muur van een loods had
verplaatst. Baosheng zou nog meer wonderen op zijn naam hebben staan, zoals lopen door muren. Zijn
verklaring hiervoor in 1982: “Jullie waren niet in staat om mij tegen te houden.”
Hij beoefende het toen in China erg populaire chi gong, net als Yan Xin, die tijdens veelvuldig herhaalde
wetenschappelijke testen steeds weer in staat bleek tot bijzondere handelingen.
Demonstratie
Hij verhoogde tijdens een demonstratie op een Amerikaanse universiteit, voor het oog van vele toeschouwers,
de weerstand van zijn lichaam zodat hij een hoge elektrische spanning kon weerstaan.
Ook wist hij door het sturen van energie op afstand, onder door Chinese wetenschappers vastgestelde
omstandigheden, de moleculaire structuur van een kunstmatig kristal te veranderen.
Daarnaast kon hij door het sturen van energie de radioactieve stof Americium-241 beïnvloeden.
Volgens verhalen heeft Yan Xin ‘duizenden’ mensen genezen van kanker, breuken, reuma, traumatische
verlamming, hartklachten en diabetes.
Verdwijnen
Dit soort psychische vermogens werd tussen 1979 en 1981 ook vastgesteld bij een groepje kinderen. Bij 13
jongens en 26 meisjes werden speciale krachten vastgesteld.
Het gaat dan om door objecten, muren en mensen heen kijken, takken breken op afstand, lezen via oren en
vingertoppen, telescopisch zicht en het vermogen om bloemen uit de tuin in een vaas te plaatsen.
Eén van de meisjes, Sun Liping, had schijnbaar het vermogen om een knop door aanraking van de steel in
een minuut te laten uitgroeien tot een bloem.
Dit soort bijzondere psychische gaven zouden meestal bij het bereiken van de volwassenheid weer verdwijnen.
En bij meisjes al snel als ze gaan menstrueren.
Een kleine groep mensen zou de chi-gerelateerde vermogens behouden.
[Collective-evolution]http://www.ninefornews.nl/cia-vermogens-bovenmenselijke-dingen/
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Italianen raken volledig in paniek over referendum
28 november 2016
2016-11-04 11:22:41 epa05617251 An Italian parachutist descends
with a huge Italian flag towards Rome on the occasion of national
army day in Rome, Italy, 04 November 2016. EPA/GIUSEPPE LAMI
Over een week wordt het Italiaanse referendum gehouden, en de
Italianen beginnen in paniek te raken. Een stem tegen de verandering
van de Italiaanse bestuursstructuur wordt ook gezien als een stem
tegen het pro-EU-beleid van premier Matteo Renzi.
Een ‘nee’-stem zou uiteindelijk kunnen leiden tot een ‘Quitaly’: het
vertrek van Italië uit de eurozone en uiteindelijk zelfs de Europese
Unie. Renzi heeft ook aangegeven op te stappen als premier indien
de Italianen tegen de verandering van de bestuursstructuur stemmen.
Referendum over Europa
Als de Italianen voor het wetsvoorstel stemmen, zal de macht van de Senaat worden ingeperkt. Maar de
populistische Vijfsterrenbeweging roept burgers op tegen het voorstel te stemmen, met een heel ander
doeleinde. De beweging hoopt met een ‘nee’-stem de macht van Renzi te ondermijnen en een proteststem uit
te brengen tegen de bezuinigingsregels van de Europese Unie. De Vijfsterrenpartij maakt van het referendum
wederom een referendum over Europa. Zo zorgde Brussel ervoor dat Renzi de Italiaanse banken niet kon
redden met overheidsgeld, tot onvrede van veel Italianen.
Onrust op de beurzen
Volgens de peilingen ziet het er niet goed uit voor Renzi. Uit angst voor een Italiaans vertrek uit de Europese
Unie, hebben veel Italianen hun euro’s ingewisseld voor Zwitsers goud, een ‘veilige haven’ voor investeerders.
Een groot aantal experts en investeerders heeft al gewaarschuwd voor het ‘apocalyps’-scenario dat zou
kunnen volgen als de Italianen inderdaad hun afkeer van de EU laten zien.
Maria Paola Toschi, een prominente beursstrateeg van JP Morgan zei begin november dat beleggers de
laatste weken van het jaar vooral kijken naar het Italiaanse referendum. ‘Een ‘nee’-winst zou een lange periode
van onzekerheid en politieke instabiliteit betekenen. De toekomst van de huidige coalitie, die zich altijd heeft
gericht op hervormingen, wordt zeer onzeker.’
http://www.stopdebankiers.com/italianen-raken-volledig-paniek-referendum/

Leidt referendum Italië tot uiteenvallen EU?
28 november 2016
Italië gaat op 4 december stemmen in een referendum. In
principe gaat het formeel over een politieke hervorming. Maar
heeft premier Renzi verkeerd gegokt en dreigt er nu een
nieuwe crisis in Europa?
Niet alleen de euro, maar de hele Europese Unie staat de
komende week op het spel als de Italianen gaan stemmen bij
een constitutioneel referendum dat georganiseerd is door
premier Matteo Renzi. We kunnen gerust stellen dat we op
democratisch vlak 2016 nu goed kunnen afsluiten als de
Italianen tégen Renzi stemmen: eerst een Brexit, dan de
verkiezing van Donald Trump en nu het mogelijk uiteenvallen
van de Europese Unie… dat ons niet snel genoeg kan gaan.
O ja, en dan hebben we ook nog in ons land een referendum gehouden, over de uitslag waarvan onze
slapjanus premier Rutte volgens de wet “zo snel mogelijk” over moest beslissen…. en dat al tot 168 dagen
weet op te rekken. Een schande!
We hebben echter het volste vertrouwen dat het gedrocht dat onze politici in het verleden hebben opgebouwd,
binnen een paar jaar in gruzelementen ligt. Het hoeft niet in één keer in elkaar te storten, maar het mag wel
natuurlijk.
Ondanks dat burgers anders willen zal de centralisatie van het autoritaire, niet-democratisch regime in Brussel
proberen dóór te gaan. Niet in één keer, maar per land en per regio. De rampen die als gevolg van hun beleid
zullen plaatsvinden, worden gebruikt als gerechtvaardiging om dóór te gaan met centraliseren. Zoals we
gisteren schreven: één Europees Volk, één Europees rijk, één Brussel.
Maar het trage tempo om uiteindelijk het uiteindelijk doel – globalisme – te kunnen realiseren, gaat de elite
niet snel genoeg. Het politieke en economische beleid van Brussel is stroperig traag, en dus moet er worden
ingegrepen.
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De nieuwe agenda luidt: versplintering van Europa. Dat is namelijk beter te beheersen dan een homogene EU.
Daarom werkt de elite aan het plan om personen, groepen, regio’s en landen tegen elkaar op te zetten. Een
verdeelde EU is gemakkelijker te controleren en te domineren.
Wat moeten we van Renzi denken? Zijn bijnaam is Il Rottamatore – de sloper. Het is ongelooflijk dat hij dacht
dat de beste manier om Italië te hervormen (en meer macht naar zich toe te trekken) het houden van een
referendum is, vooral gezien het toenemende anti-euro sentiment en de oppositie van mensen en organisaties
tegen (grond)wetswijzigingen en het inperken van burgerrechten.
Om goed te begrijpen wat er in Italië aan de hand is, is het nodig te weten wat de recente politieke trends in
het land zijn — we zien er één van de meest invloedrijke politieke partijen, de Vijf Sterren Beweging. Minder
bekend is dat het een “vestiging” van de duivelse George Soros is.
Deze partij is opgericht door de komiek Beppe Grillo, en zij houdt er verschillende principes op na die antimainstream zijn: het belangrijkste punt is dat men de Eurozone wil verlaten. Prima punt, en dan nemen we
voor dit keer eventjes maar even de bemoeienis van Soros op de koop toe: het doel heiligt in dit geval de
middelen, zullen we maar zeggen.
Het is dus zeer wel mogelijk dat als Renzi het referendum verliest, het referendum indirect verantwoordelijk
kan zijn voor het uittreden van Italië uit de eurozone (en de EU).
Hoe we weten dat George Soros verbonden is met de partij van Grillo? Soros is een goede vriend van de
econoom Joseph Stiglitz die weer een goed vrend van Grillo is. Daarnaast heeft Stiglitz veel invloed op Grillo’s
economisch beleid. In augustus werden er documenten door DC Leaks gepubliceerd waaruit Soros’ invloed
op opkomende politieke stromingen, inclusief de Vijf Sterren Beweging, blijkt.
Door geld van Soros is ook de migrantencrisis in de EU flink op stoom gekomen, vooral via het in de VS
gevestigde Migration Policy Institute en het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.
Deze twee organisaties hebben steun verleend aan het destabiliseren van de landen in de EU door de
migrantenstromen richting de EU te kanaliseren.
Soros heeft wat financiële weddenschappen afgesloten vóór een Brexit, hoewel hij zich in het openbaar
uitsprak tégen een Brexit. Hij heeft ook een bedrag van $264 miljoen gepompt in Barrick Gold en de
aandelenkoers van dat bedrijf steeg na het Brexit met zo’n 14%. In het tweede kwartaal heeft hij zijn belang in
Barrick verdubbeld door zijn positie uit te breiden tot 2,85 miljoen aandelen.
Soros heeft voor zover wij kunnen nakijken een grote hand in de desintegratie van Italië – en beslist in het
destabiliseren van Europe. Italië leidt daarnaast ook nog onder een bankencrisis dat critici ertoe heeft gebracht
over Italië te spreken als “de moeder van alle systeemdreigingen.”
En dat is niet voor niets, veel economen en analisten zijn van mening dat de oudste bank ter wereld, Banca
Monte dei Paschi di Siena, zo goed als insolvabel is. Een zombiebank, die zelf nog niet in de gaten heeft dat
de dood al is ingetreden. Volgens de (overig lachwekkende) stress test die in 2014 door de European Banking
Association is uitgevoerd was Monte dei Paschi de enige van de 130 banken die voor de test zakte.
Inderdaad: Deutsche Bank slaagde met vlag en wimpel (LOL).
De enige reden dat Monte dei Paschi de afgelopen jaar niet omgevalen is, is omdat het continue door
investeerders en de Italiaanse regering is gered middels bailouts. De bank heeft tot het eind van het jaar de
tijd om voor 28 miljard euro aan slechte leningen te verkopen dumpen en moet daarnaast in die tijd 5 miljard
euro aan nieuw kapitaal binnenhalen.
Het meest schrijnende aspect van de Italiaanse situatie is dat, volgens onafhankelijke berekeningen, zelfs als
Italiaanse banken worden “ge-bailed-in” dat ze dan nog steeds door de Italiaanse regering overeind moeten
worden gehouden (door het geld bijdrukken). Geen win-win, maar een verlies-verlies-situatie voor het
Italiaanse volk omdat velen van hen hun banktegoeden (deels) zullen kwijtraken, en dat het geld dat zij onder
hun matrassen hebben verborgen (door inflatie) zak worden vernietigd.
Volgens het IMF zijn voor in totaal €360 miljard aan Italiaanse leningen “slecht”. Dat komt ongeveer overeen
met eenderde van de “slechte leningent” in de eurozone. In april van dit jaar schreven we nog dat het IMF met
opzet een “credit event” in Griekenland tot standb racht om Europa te destabiliseren. We denken dat het IMF
en bij deze zaak betrokken instanties aan het bekijken zijn of zij hetzelfde kunnen bewerkstelligen in Italië (en
desnoods de rest van de eurozone). Klinkt cynisch, maar het is (voor ons) een gegeven dat Europa met opzet
gedestabiliseerd wordt.
Renzi’s referendum is daarvan een belangrijk voorbeeld, mar de financiële puinhoop in het gehele Western
eveneens. Dezelfde mensen en instanties die Europa in de huidige dramatische situatie hebben gebracht zijn
nu ook de mensen en instanties die Europa er weer bovenop moeten helpen.
Een voor Renzi negatieve uitslag van het referendum kan het begin zijn van het einde van de EU en de euro.
Het past in ons beeld van een wereldwijde economische terugval en we zien niet zo hoe dat lot voorkómen
kan worden, vooral omdat de mensen die de problemen moeten oplossen financiële belangen hebben in het
handhaven van de crises.
Alleen rampen kunnen leiden tot verdergaande globalisatie….. dus zullen er rampen plaatsvinden!
http://www.stopdebankiers.com/leidt-referendum-italie-tot-uiteenvallen-eu/
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De doden spreken in Pizzagate (video)
Maandag, 28 november 2016
De afgelopen jaren is de wereld getuige geweest van veel moorden
die bedoeld zijn om mensen voorgoed het zwijgen op te leggen.
Een dode spreekt niet meer, behalve als zijn Twitter account van jaren
geleden een keiharde aanwijzing geeft.
In maart 2012 stierf de bekende Amerikaanse journalist Andrew Breitbart
volkomen onverwacht op mysterieuze wijze aan een “hartaanval”.
In mei 2012 schreven wij het volgende over hem:
Op een APAC (Conservative Political Action Conference) conferentie
vertelt Andrew Breitbart met veel stelligheid over een video die hij bezit
en die ervoor zal zorgen dat het afgelopen is met Obama als president.
De video zou materiaal bevatten uit de vroegere periode van Obama, waarin hij samenspant met linkse activisten
zoals Bill Ayers.
Deze video zou hij uitbrengen op 1 maart 2012. Op deze bewuste dag wandelt Breitbart naar huis, na wat gegeten
te hebben in een restaurant. Een getuige (inmiddels ook spoorloos verdwenen) verklaart dat hij normaal wandelde
en er niets aan de hand leek, tot hij plotseling als een zak aardappelen in elkaar stortte.
Volgens de getuige had hij een vreemd rode gelaatskleur, wat normaal gesproken niet in overeenstemming is
met een hartaanval, maar wel met bijvoorbeeld een cyanidevergiftiging. Hij wordt overgebracht naar een
ziekenhuis, waar men twee uur later al weet te vertellen dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Dit terwijl
autopsie-onderzoeken veel langer duren.
Onze conclusie was dan ook dat deze man absoluut geen natuurlijke dood is gestorven, maar vermoord is omdat
hij dingen naar buiten zou brengen die niet naar buiten mochten komen. Nu, zoveel jaar later, komt er een
schokkende onthulling via David Seaman die Andrew Breitbart in direct verband brengt met Pizzagate.
Ongeveer een jaar voor zijn dood stuurt Andrew Breitbart de volgende tweet over de man die nu centraal staat in
het Pizzagate schandaal, John Podesta:
Een bericht waarin Breitbart zijn verbazing uitspreekt over het feit
dat niet iedereen John Podesta kent als de wereldexpert in het
beschermen van het onbeschrijflijke uitschot en hun handelingen
met minderjarige seksslaven. John Podesta, de man die net
zoals Joris Demmink in Nederland, als een spin in het web zit. Ze
zullen vast (sex)vrienden zijn.
Dát is wat Andrew Breitbart aan de wereld wilde vertellen en dát is
wat hem zijn leven heeft gekost.
Er zijn meer mysterieuze moorden geweest de afgelopen jaren, die
werden afgedaan als zelfmoord of ongeluk, maar die ook in
verband zijn te brengen met bovenstaande.
Begin januari 2013 schreven wij het volgende:
Afgelopen vrijdag heeft een briljante computerprogrammeur en
activist, Aaron Swartz, een einde aan zijn leven gemaakt. Aaron
was pas 26, maar in die 26 jaar heeft deze begaafde jongeman al
veel dingen weten te bereiken.
Hij was één van de uitvinders van RSS en medeoprichter van de
bekende website Reddit. Aaron was wat sommigen zouden noemen een idealist. Hij geloofde in een groter goed
voor ons allemaal en gebruikte zijn talenten om zich in te zetten voor talloze projecten waar de mensheid als
geheel van zou profiteren.
Zo was het hem een doorn in het oog dat wetenschappelijke artikelen die eigenlijk voor iedereen gratis
toegankelijk hoorden te zijn dat niet waren en dat men deze alleen kon inzien tegen betaling van 19 Dollar per
stuk. Dus ging Aaron op eigen houtje aan de slag en met zijn computerkennis was het niet zo moeilijk om
vervolgens 4,8 miljoen wetenschappelijke artikelen te downloaden.
Uiteraard had hij hiermee de wet overtreden en werd dan ook in begin 2011 hiervoor prompt gearresteerd.
Vervolgens trekt het Amerikaanse justitieapparaat alles uit de kast wat ze maar kunnen bedenken, worden er
aanklachten tegen Aaron neergelegd die in een rechtszaak zullen resulteren in miljoenen Dollars boete en tot wel
50 jaar gevangenisstraf.
Dit soort eisen en gedrag staat in geen enkele verhouding tot de gepleegde overtreding maar heeft er wel in
geresulteerd dat Aaron de rechtszaak die in april zou beginnen niet heeft afgewacht en vervolgens maar uit
zichzelf is opgestapt uit deze wereld.
Echter, twee dagen voor zijn dood kreeg Aaron plotseling goed nieuws en was de reden die werd opgegeven
voor zijn zelfmoord niet meer aktueel:
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Twee dagen voor zijn dood weigerde JSTOR, het zogenaamde “slachtoffer” van de door Aaron gedownloade
wetenschappelijke documenten, om verdere aanklachten tegen Swartz in te dienen. Ze gingen nog een stap
verder. Ze maakten bekend dat vanuit hun archieven meer dan 1200 van hun publicaties gratis voor het publiek
beschikbaar gesteld zouden worden”.
Via Yoichi Shimatsu, voormalig redacteur van Japan Times Weekly, komt echter de ware reden voor de dood
van Aaron Schwarz naar voren:
En nu komt de aap uit de mouw. Aaron Swartz downloade helemaal geen wetenschappelijke artikelen zoals hem
formeel wordt aangerekend, hij was bezig met de ontmaskering van het M.I.T. Media Lab en Negroponte en
consorten. Aaron heeft helemaal niet de computers gehacked van JSTOR, de organisatie die het beheer heeft
over die bewuste wetenschappelijke artikelen. Dat zou hij helemaal niet nodig hebben gehad omdat hij via zijn
connecties zonder problemen toegang had kunnen krijgen tot de servers van JSTOR die zich in New York
bevinden.
Wat hij daarentegen wél gedaan heeft is fysiek inbreken bij M.I.T. en vanuit een kast een verbinding maken met
hun computer om daar dingen te downloaden. En dát waren zeker geen wetenschappelijke artikelen, maar
belastend kinderpornomateriaal zoals video’s. Aaron Swartz vormde een levensgevaarlijke bedreiging voor de
hoogste pedokringen in Amerika en zelfs ver daarbuiten. Want deze netwerken opereren niet alleen nationaal
maar zijn over de hele wereld met elkaar verbonden.
Dát is de reden dat Aaron Swartz moest worden “gezelfmoord”. Deze pedofiele kinderverkrachters gaan met hun
dagelijkse praktijken al over (kinder)lijken, maar ook als de ontmaskering te dichtbij komt dan doet een lijk meer
of minder er nauwelijks toe. Ze hoeven zich in het geheel geen zorgen te maken want ze zijn omringd door
machtige pedovrienden. Van justitie, bedrijfsleven, politiek, opsporingsdiensten tot rechterlijke macht, ze zitten
allemaal in hetzelfde (pedo)schuitje.
Wanneer je dan bedenkt dat het als eerste Reddit was die begon met het bannen van Pizzagate, dan vallen wat
meer puzzelstukjes op hun plek. Reddit, mede tot stand gekomen door Aaron Swartz(!). To close for comfort
zullen ze bij Reddit hebben gedacht en ze zijn overduidelijk nu ontmaskerd als controlled opposition en er zijn
zelfs hardnekkige geruchten dat de CEO van Reddit Steve Huffman onderdeel uitmaakt van Pizzagate en dat hij
zelfs meedoet aan het kannibalisme binnen deze criminele seksuele bende.
Op 21 juni 2013 schreven wij het volgende:
Michael Hastings, een freelance journalist die ook schreef voor Rolling Stone, is door een vreemd auto-ongeluk
om het leven gekomen.
Zo vreemd dat uit nader onderzoek blijkt dat er absoluut sprake was van opzet; een moord door de Amerikaanse
overheid als signaal naar de rest van de pers.
Twee dagen geleden krijgt volgens berichten in de media de 33-jarige journalist Michael Hastings ’s morgens
vroeg om half vijf een dodelijk ongeluk in Los Angeles. Het verhaal gaat dat zijn auto, een Mercedes, met hoge
snelheid tegen een boom reed en daarna in brand vloog.
Michael Hastings is vooral bekend geworden door een artikel in Rolling Stone magazine in juni 2010, genaamd
The Runaway General, waarin de Amerikaanse Stanley Mc Chrystal, de toenmalige opperbevelhebber van de
Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan, een aantal zeer kritische opmerkingen maakt over de regering van
Obama. Het artikel van Hastings resulteerde erin dat Mc Chrystal onmiddellijk werd ontboden naar The Oval
Office, Obama's kantoor, en daar ter plaatse ontslagen werd door hem.
Hasting was een goede onderzoeksjournalist die als nieuwste project zich bezighield met de NSA en de CIA. Dit,
en het feit dat militairen en de president allesbehalve gelukkig waren met zijn eerdere artikel, is voldoende om
deze man te vermoorden.
Een andere freelance journalist, Jim Stone, heeft zich uitgebreid
verdiept in dit “ongeluk” en komt tot de conclusie dat het niets
anders geweest kan zijn dan een bom op de benzinetank die de
dood van Hastings heeft veroorzaakt. Er zijn namelijk twee
verschillende foto’s van hetzelfde “ongeluk”. De één is genomen
kort na het ongeluk en de andere enige tijd later. Dit is de foto die
genomen is direct na de explosie. Op bovenstaande foto zie je
geen enkele aanwijzing dat deze auto met hoge snelheid tegen een
boom is gereden. Het lijkt alsof hij een beetje de stoep is opgerold.
De voorkant van de
auto is dan ook zo
goed als onbeschadigd. Er zijn nog veel meer technische
aanwijzingen voor waarom dit een bomexplosie is geweest. Ze zijn
allemaal te lezen in het bronartikel van Jim Stone. De volgende
foto is genomen een tijd later, toen het inmiddels licht was
geworden.
Met deze foto heb je een leuke opgave “zoek de verschillen”. Om
te beginnen staat er ineens een zo te zien totaal onbeschadigde
boom die op de vorige foto niet voorkomt en waarom heeft men
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een zeil over de voorkant van de auto gehangen. Waarschijnlijk
niet zo vreemd als je in de eerste foto ziet dat de voorkant van
de auto die met hoge snelheid tegen een boom zou zijn gereden,
nog vrijwel geheel intact is.
Twee dagen later komt er iets bijzonders boven water omtrent
Michael Hastings:
Enkele uren voor zijn dood schrijft hij aan vrienden dat hij een
“groot” verhaal heeft ontdekt en enige tijd “van de radar” moet
verdwijnen. In dezelfde e-mail schrijft Hastings ook dat de FBI
bezig is met het ondervragen van zijn vrienden en collega’s.
I’m onto a big story.
Net zoals Andrew Breitbart dat was en ook Aaron Swartz en..... wie weet wie nog allemaal meer!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11341:de-doden-spreken-inpizzagate&catid=69:occult&Itemid=81

Mysterieuze Orde van Malta betrokken bij miljoenendeals en politieke beïnvloeding op het allerhoogste
niveau
In België is al enige tijd veel te doen rond de BelgischOezbeekse miljardair Patoch Sjodijev.
Een miljoenendeal met legerhelikopters, een steenrijke
zakenman die stevig buiten de lijntjes kleurde en politieke
beïnvloeding op het allerhoogste niveau.
De affaire-Sjodijev, ook wel Kazachgate genoemd, leest
als een ware thriller.
Elitaire club
Oud-president Nicolas Sarkozy (Le Soir)
De afgelopen weken is gebleken dat het Belgische
koningshuis, de Franse president Nicolas Sarkozy en
mogelijk ook enkele Belgische ministers erbij betrokken
waren. Zowel bij het begin als helemaal op het einde van
de affaire rond de miljardair duikt een erg opvallende naam op: de mysterieuze Orde van Malta, een
eeuwenoude, door raadsels omgeven katholieke organisatie. Ooit werd ze tijdens de kruistochten gesticht
door hospitaalridders, nu is ze een elitaire club van de allerrijkste aristocratie en adel.
Zware rechtszaak ontlopen
Het was de belangrijkste bestuurder, grootkanselier Jean-Pierre Mazery, die het eerste contact legde tussen
oud-minister Armand De Decker en een medewerker van president Sarkozy.
Vanuit Frankrijk kreeg De Decker orders om in België zo snel mogelijk de afkoopwet erdoor te drukken. Die
wet maakt verval van strafvordering mogelijk tegen betaling van een geldsom. Op deze manier kon miljardair
Sjodijev een zware rechtszaak ontlopen. Sarkozy wilde zo een gunst verlenen aan de president van
Kazachstan, met wie hij op het punt stond een levering van legerhelikopters te ondertekenen.
Advocate
In ruil daarvoor moest een aantal zakenpartners van Kazachstan worden geholpen,
waaronder Sjodijev.
Daar draaide Sarkozy zijn hand niet voor om.
Oud-minister Didier Reynders (Le Soir)
De sinistere Orde van Malta duikt opnieuw op in het dossier als Sjodijev zijn straf al
enige tijd heeft afgekocht. De Belgische prinses Léa kreeg in januari 2012 25.000
euro op haar rekening gestort. Het was de advocate van Sjodijev die het geld had overgemaakt.
Samenwerkingsovereenkomst
De prinses ging ervan uit dat het geld afkomstig was van de Orde van Malta, waar ook prinses Beatrix lid van
is. Prins Bernhard, koningin Juliana en koningin Wilhelmina waren grootkruisen in deze katholieke orde.
Francis Delpérée (Le Soir)
Inmiddels is bekend dat Didier Reynders in 2012 als minister van Buitenlandse Zaken een officieel bezoek
bracht aan de zetel van de orde in Rome. Hij ondertekende er een samenwerkingsovereenkomst.
Opspraak
Een onderzoekscommissie moet meer duidelijkheid gaan scheppen, maar de toekomstige voorzitter van de
commissie Kazachgate raakte gelijk al in opspraak.
Francis Delpérée werd namelijk in 2002 benoemd tot grootkruis in de Orde van Malta. Er wordt nu gesproken
van ‘politieke intoxicatie’. Ondertussen blijft Kazachgate uitdijen.
[De Morgen] http://www.ninefornews.nl/orde-malta-miljoenendeals-beinvloeding/
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RIVM: Vaccins kunnen het immuunsysteem verstoren..
Weet de arts of verpleegkundige wel preciés wat ze injecteren? Dat willen baby’s en hun ouders graag weten,
voordat vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..! Tja, de (huis)artsen vertrouwen op het RIVM en het RIVM
houdt zich op de vlakte, om geen onrust te veroorzaken kennelijk.. En zo komen we van kwaad naar erger
waarschijnlijk. Simpel, omdat niemand de ‘nieuwe kleren van de keizer’ durft te benoemen..
Waarom bevindt er zich Aluminium in een vaccin?
Aluminium is een neurotoxine!!!
Aluminium is problematisch, want het is een neurotoxine.
Het gros van de vaccins bevat aluminium en aluminium stapelt zich op in het lichaam.
Als je dit met je arts bespreekt, zul je zeker en vast gerustgesteld worden met het argument dat bijv. in een
peer meer aluminium zit dan in een vaccin en dat het overal in de natuur voorkomt.
Besef echter wel dat wanneer je iets via de mond binnenkrijgt, er nog geen 1% opgenomen wordt door de
darmen in de bloedbaan.
Bij intramusculaire injectie is dit 100%.
Geen goede vergelijking dus!
Bij volwassenen wordt Aluminium vooral afgebroken in de nieren. Maar hoe gaat een baby hier mee
om die pas een paar maanden oud is en wiens nierfunctie amper op gang gekomen is?
Inmiddels is al aangetoond dat bepaalde kinderen de toenemende toxische druk door vaccins, de
luchtvervuiling en ons eten niet goed kunnen verwerken. Deze kinderen krijgen hierdoor neurologische
problemen en kunnen zelfs in regressie gaan na vaccinatie.
Het vervelende aan aluminium is dat het lang in het lichaam blijft en daar schade aanricht.
De eerste 95% verlaat binnen 24 uur het lichaam, maar de laatste 5% gaat veel langzamer.
Tot 1000 dagen na toediening worden nog resten gevonden.
En aluminium werkt ook accumulatief.
Het gros van de vaccins bevat aluminium en dit stapelt zich dus langzaam op.
Tijdens mijn jarenlange onderzoek naar vaccins kwam ik terecht bij het RIVM, huisartsen,
immunologen en het consultatiebureau.
Veel van de informatie die ik krijg via deze bronnen komt erop neer dat vaccins veilig en goed getest
zijn en dat ze werken.
Toch blijkt uit onderzoek dat veel van de gecombineerde vaccins in het geheel niet getest zijn! Nooit!
Niet één keer!!!
Ja, wordt er dan gezegd; Heel soms gaat het mis, maar dat is maar heel zeldzaam
en intussen red je wel een hele wereldbevolking van verschrikkelijke ziekten.
Dat is zo’n beetje het sprookje dat je als ouder te horen krijgt en waar je dan op vertrouwd.
Ttotdat ik besloot me er eens danig in te verdiepen….
Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties
veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!! Dat betekent -neutraal gezegd- dat onze baby’s simpelweg proefkonijnen
zijn.. Toch?
Ik heb vele honderden originele studies gelezen, heel veel cijfermateriaal bestudeerd, de ziektecijfers van de
Wereldgezondheidsorganisatie opgesnord, de aantallen gemelde bijwerkingen van vaccins erbij gehaald….
en inmiddels heb ik een volkomen ander beeld gekregen.
Teveel Vaccins en veel te vroeg
In dit artikel behandel ik dat het bewezen is dat vaccins het immuunsysteem aantasten, volgens het RIVM (van
het rijksvaccinatieprogramma). Ik pleit ervoor dat ouders een totaalbeeld krijgen van vaccins en dus ook deze
informatie actief aangereikt krijgen.
In de studie wordt een overreactie van het immuunsysteem beschreven. Dit kan leiden tot autoimmuunproblemen. Vooral de toevoeging van het neurotoxische aluminium aan vaccins is een boosdoener.
Inmiddels is 1 op 4 van onze kinderen chronisch ziek en dit aantal is stijgende. Dit varieert van redelijk
onschuldige dingen zoals allergie, tot aan astma etc. We zijn er langzaam aan gaan wennen dat echte
gezondheid onder kinderen niet meer bestaat. Uitspraak van een huisarts: “Ik reken één week per maand
ziekte voor een kind onder de 4”.
De studie
(Opmerking: lgE en T1/T2 zijn betrokken bij de immuunrespons)
‘De samenstelling van vaccins kan mogelijk het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem
in belangrijke mate beïnvloeden, waardoor een hogere IgE-productie wordt veroorzaakt. Verder kan
ook de voor veel humane vaccins gebruikte ‘hulpstof’ ALUMINIUM het evenwicht binnen het
immuunsysteem verstoren (Speidel et al., 1997). Betere ‘hulpstoffen’ zijn beschikbaar, maar deze zijn
nog niet grootschalig bij de mens getest op werkzaamheid en veiligheid.
Het eindresultaat van verminderde infectiedruk en grootschalige vaccinatie met onder andere ALUMbevattende vaccins kan een verstoord T1/T2 evenwicht (teveel T2) zijn, met daaraan gekoppeld
overproductie van IgE.’x
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UPDATE!!!
Inmiddels heeft het RIVM de hele pagina met deze studie verwijderd…!
Het is me toch gelukt een kopie terug te vinden… Klik hiervoor op onderstaande link:
http://web.archive.org/web/20130412154931/http://nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoons
gebonden/immuunsysteem/wat-zijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/
Het land met de hoogste vaccinatiegraad is de VS. ‘Toevallig’ dat daar ook de meeste autismegevallen
voorkomen en kindersterfte onder 5 jaar…? Dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die de Coutinho’s en
Osterhausen ons NOOIT laten zien..? Waarom eigenlijk niet?
Ouders die gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen hebben zeggen dit:
Ik spreek vaak ouders die in hun gezin zowel gevaccineerde als ongevaccineerde kinderen hebben, omdat ze
om uiteenlopende redenen zijn gestopt met vaccineren bij hun latere kinderen. Van deze ouders krijg ik vaak
te horen hoe het verschil in gezondheid hen opvalt. Ik hoor het vaakst over KNO klachten. Gevaccineerde
kinderen hebben vaak last van chronische snotneuzen, keel- en oorontstekingen, ontstoken amandelen en ze
hebben vaak buisjes nodig. Hieronder volgt nog een studie over hoe de relatie tussen vaccins en de toename
van ontstekingsziektes.
Een nieuwe studie in het Journal of Molecular and Genetic Medicine laat een verontrustend verband
zien tussen de hoeveelheid kindervaccins en het toenemende aantal ontstekingsziektes. In het werk
valt te lezen dat overbelasting van het immuunsysteem als gevolg van vaccins de drijvende kracht is
achter kinderepidemieën als autisme, diabetes type 1 en 2, astma, voedselallergieën, autoimmuunziektes, obesitas, niet-alcoholische steatohepatisis (NASH) en metabool syndroom.
Het grootste probleem is volgens de onderzoekers dat het immuunsysteem van kinderen door het
model van ‘één maat voor iedereen’ overprikkeld raakt. Door overstimulatie van het immuunsysteem
hebben kinderen meer kans op ontstekingsziektes als auto-immuunziektes en allergieën, die nog meer
ontstekingen uitlokken, luidt het.**
Het lijkt er dus op dat vaccins met teveel tegelijk komen en dat ze te vroeg toegediend worden…
Gevaccineerd en ongevaccineerd met elkaar vergeleken..
De Duitse Andreas Bachmair heeft het zijn levenswerk gemaakt om gegevens van gevaccineerde kinderen te
vergelijken met die van ongevaccineerde. De Duitse overheid publiceert jaarlijks de KIGGS studie. Hierin staan
de jaarlijkse gezondheidsresultaten van de bevolking. Bachmair laat een groep van inmiddels 15000
ongevaccineerden dezelfde vragenlijst invullen en vergelijkt dan de resultaten. Hoewel het geen
wetenschappelijk onderzoek is, is het op zijn minst een interessante observatie. Rood is ongevaccineerd:
Mijn vragen aan artsen
Voor de meeste medicatie wordt de hoeveelheid zorgvuldig afgesteld op lichaamsgewicht. Voor vaccins lijkt
er een ‘one size fits all’ beleid te zijn. Of je nu een prematuur bent van nog geen 3 pond, of een blakende 9ponder, je krijgt dezelfde hoeveelheid vaccin. De vragen waar ik mee naar een arts ben gegaan zijn:
 Waarom vaccineren we baby’s al bij 2 maanden als de nierfunctie nog amper op gang is en ze het
aluminium nog niet goed kwijt kunnen?
 Als je naar de ontwikkeling van het immuunsysteem kijkt van een baby, dan zie je dat hij vooral het
eerste half jaar nog amper zelf antilichamen aanmaakt en deze vooral haalt uit moedermelk. Als er
die eerste maanden amper sprake is van antilichamenaanmaak, waarom vaccineren we dan al? Heeft
dat zin?
 In het dagelijks leven krijgen kinderen nooit 2 kinderziektes te gelijk. Voor zover ik weet is er nog nooit
een kind geweest met de bofmazelen, of de kinkhoestrodehond. Toch geven we tot 7 verschillende
doses in 1 keer. Kan het lichaam überhaupt 7 verschillende afweerprocessen tegelijk voeren?
Ik heb helaas geen antwoord gekregen.
Wel goed bedoelde opmerkingen, zoals: “Maak je geen zorgen, het is vast en zeker goed getest”. Laat je als
ouder met goede informatie wegsturen. Vraag door waar je iets na kan lezen. Dit is je volste recht. Helemaal
als je bedenkt dat er geen vangnet bestaat voor vaccinatieschade in Nederland. Als het mis gaat, sta je voor
een dichte deur. Ondanks bovenstaande studies en nog vele andere studies, wordt vaccinatieschade vrijwel
niet erkend, op wat roodheid en koorts na.
Je kunt weliswaar ‘schade’ melden bij het LAREB (HIER), maar tot op heden wordt hier weinig mee gedaan.
De meeste professionals die ik sprak waren zeer behulpzaam en vriendelijk, maar lijken niet te worden
voorgelicht over de nadelen van vaccins. Sterker nog; ze lijken actief te worden voorgelicht dat vaccins bovenal
veilig, goed getest en werkzaam zijn en dat het hun taak is ouders hier actief van te overtuigen.
Aluminium is een neurotoxine
De eerste studie laat zien dat vooral aluminium problematisch is. Aluminium is een neurotoxine en wordt bij
volwassenen vooral afgebroken in de nieren. Je kunt je afvragen hoe een baby hier mee omgaat als hij een
paar maanden oud is en een amper op gang gekomen nierfunctie heeft. Er is al aangetoond dat bepaalde
kinderen de toenemende toxische druk in vaccins, de lucht en ons eten niet goed kunnen verwerken. Deze
kinderen krijgen hierdoor neurologische problemen en kunnen zelfs in regressie gaan na vaccinatie.
Het vervelende aan aluminium is dat het lang in het lichaam blijft en daar schade aanricht. De eerste 95%
verlaat binnen 24 uur het lichaam, maar de laatste 5% gaat veel langzamer. Tot 1000 dagen na toediening
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worden nog resten gevonden. En aluminium werkt ook accumulatief. Het gros van de vaccins bevat aluminium
en dit stapelt zich dus langzaam op. Als je dit met je arts bespreekt, is mijn ervaring dat je vaak gerustgesteld
wordt met het argument dat bijv. in een peer meer aluminium zit dan in een vaccin en dat het overal in de
natuur voorkomt.
Weet dan dat als je iets via de mond binnenkrijgt, er nog geen 1% opgenomen wordt door de darmen in de
bloedbaan. Bij intramusculaire injectie is dit 100%. Het is dus een appels met perenvergelijking. Helaas heb ik
deze meerdere keren te horen gekregen van mensen die het verschil zouden moeten kennen.
Of mensen vaccineren of niet is een keuze. Mijn doel is om mensen meer en transparante informatie te bieden,
zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. En dat ze weten dat ze bijvoorbeeld ook later kunnen
vaccineren, of gedeeltelijk, of ervoor kunnen kiezen om vaccins niet in cocktails te geven, maar los van elkaar.
Bronnen en links
*bron: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/immuunsysteem/watzijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/
**bron: http://www.omicsonline.com/open-access/vaccine-induced-immune-overload-and-the-resultingepidemics-of-type-diabetes-and-metabolic-syndrome-1747-0862.S1-025.php?aid=24058
Neuroloog toont aan waarom aluminium niet in vaccins thuis hoort
Vaccinvrij.nl - http://www.nvkp.nl - Facebook: vaccin vrij
http://web.archive.org/web/immuunsysteem/wat-zijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/

Frankrijk heeft weer zin in RECHTS
Geplaatst op 28 november 2016
Gisteravond zag het er al naar uit, dat Francois Fillon zijn
tegenstander Alian Juppé zou verslaan. Ruim4 miljoen
Franse kiezers gingen gisteren stemmen, meer
dan vorige week zondag toen men kon kiezen uit 7
rechtse kandidaten. Nu is bekend met wie “les
Republicains “komend jaar zullen trachten een nieuwe
Franse president te gaan leveren.
Frankrijk
heeft
weer
zin
gekregen
in
een conservatieve rechtse partij en als wij de beloftes
van Fillon mogen geloven zal zeker een van de
agendapunten les Republicains nauwelijks verschillen van wat het Front National van Marine Le Pen voorstelt ,
namelijk het aanpakken van het (extreme) moslim probleem.
En daarmee is ook gelijk duidelijk geworden wie de grote concurrent van Le Pen gaat worden bij de
verkiezingen in 2017, namelijk les Republicains, die dankzij de keuze gisteren van de Fransen die mochten
kiezen tussen de conservatieve Fillon en de wat meer liberale Juppé er voor zorgden dat Le Pen het zeer
moeilijk zal gaan krijgen.
66.5 % Van de kiezers stemden op Fillon, een van weinige Franse politici van onbesproken gedrag, in
tegenstelling tot zijn concurrent Juppé die een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden kreeg wegens
malversaties. In tegenstelling tot ons land, waar knoeiende politici nauwelijks hoeven te vrezen dat zij vervolgd,
laat staan bestraft worden, zijn er in Frankrijk zeer veel politici te vinden die een straf hebben opgelopen en
toch in de nationale of EU politiek een rol van betekenis mogen spelen.
80 procent van de bevraagde Fransen , u weet ze zijn dol op cijfers , gaven aan tevreden te zijn met de uitslag
van gisteren, en zal nu een van de eerste taken van Fillon zijn, ook zijn interne ‘tegenstanders’ te overtuigen
van zijn plannen, om daarmee komend jaar de verkiezingen in te gaan.
Links zal daar weinig of geen kansen meer maken, zeker niet na de desastreuze regeringsperiode van de
huidige socialistische president Hollande, die nog steeds niet heeft laten weten of hij zich a.s. jaar weer
kandidaat zal stellen. Ook bij de Franse socialisten wordt naarstig gekeken wie zich kandidaat zou kunnen
stellen, maar is de kans dat de PS weinig kansen maakt om nog een rol van enige betekenis te kunnen gaan
spelen uiterst klein.
Daarmee volgt Frankrijk een tendens die zich ook aftekent in Oostenrijk, waar tijdens een herverkiezing
bekeken zal worden of de rechtse FPÖ de nieuwe president mag leveren, of in Italië waar de 5 sterren
beweging samen met de Lega Nord klaar staat om premier Renzi naar de strafbank te verwijzen als de
Italianen zich op 4 december uitspreken over de grondwettelijke wijzigingen die Renzi voorstelt.
Roerige tijden, die hun sporen ook in Brussel zullen nalaten.
http://www.geennieuws.com/2016/11/frankrijk-weer-zin-in-rechts/
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Global Warming, hoe feiten verdraaid worden....
Geschreven door Nexus, depubliceerd: 27 november 2016
De gemiddelde temperatuur vanaf de helft van dit jaar is met 1
graad gedaald. Dit feit valt samen met het einde van El Nino.
Is dit toeval?
El Nino en La Nina.
Sommige wetenschappers die zich buigen over dit fenomeen
El Nino beweren van niet. Zij stellen dat de hogere
temperaturen
van
de
afgelopen
jaren
ook
de
verantwoordelijkheid was van El Nino. Een grote El Nino heeft
veel invloed op de temperatuur van de Aarde. El Nino van 20152016 mag met recht een grote El Nino genoemd worden met
watertemperaturen tot 3 graad Celsius warmer dan normaal.
Misschien wel de warmste El Nino sinds het begin van onze
metingen.
El Nino is nu vervangen door La Nina, hierbij is het water net
weer enkele graden kouder dan normaal en zal binnen bepaalde
tijd meetbaar zijn. Voor het eerst zullen de resultaten op het land
gemeten kunnen worden omdat de Aarde sneller afkoelt dan de
Zee.
Ook de stellingen in zowat elk natuurprogramma dat de kappen smelten blijken compleet uit de duim gezogen.
Beelden van ijsberen op drijvende ijsplaten moeten ons angst inboezemen want och och, die arme ijsberen,
die hebben nu geen ijs meer! Ijsberen zoeken net hun prooien tussen de drijvende ijsschotsen, dat doen ze al
sinds hun ontstaan. Is niet zielig, is heel normaal! Het ligt er maar net aan welke draai je eraan wilt geven als
je dat soort beelden uitzendt. En als er beelden worden uitgezonden betekent dit in de regel dat er subsidies
zijn geweest en die krijg je alleen als je dezelfde onzin verkoopt. Weet je meteen waarom in bijna alle
natuurfilms wel een stukje global warming onzin zit! Puur om de subsidies! https://youtu.be/n_WX6A1EW_8
https://youtu.be/h8OC163Ndks
Volgens de modellen die ons global warming proberen te verkopen zou de Noordelijke ijszee in 2013 compleet
ijsvrij zijn. Wat bleek, er was maar liefst 1,5 miljoen vierkante meter meer ijs dan normaal!
Het is vrij normaal in de cyclus van de Aarde dat er periodes voorkomen van relatieve koude, een zogenaamde
mini-ijstijd. De laatste kleine ijstijd is eigenlijk net pas voorbij, 1300-1850. https://youtu.be/7WM038vstio
De Zon
Maar ook ons Zonnetje blaast een vrolijke noot mee als het gaat over
temperatuur. Wetenschappers blijven de Zonneactiviteit negeren,
terwijl dit nu net iets is wat iedereen meteen kan voelen. Schijnt de
Zon, dan is het warmer, wordt de Zon geblokt, door wat dan ook, dan
is het meteen kouder. Dus laten wij vooral de Zon buiten spel houden
en veranderingen in temperatuur op deze Aarde vooral toewijzen aan
de mens. De Aarde is ontzettend oud, wellicht al miljarden jaren oud.
Wij komen net kijken, hebben in 100 jaar hier en daar wat
meetapparatuur geplaatst en menen nu dus te weten hoe de cycli van
de Aarde temperatuur zich gedraagt, aan de hand van die periode van
100 jaar metingen. Hoe arrogant ben je dan als mensheid!
Terug naar de Zon. De Zon gaat de komende jaren in een soort van
winterslaap, zonnevlekken zullen steeds minder worden. Het minimum
wordt verwacht tussen 2019 en 2022. Probeer je eens voor te stellen
welke invloed een lagere Zonne-activiteit zal hebben op het klimaat.
Ons klimaat is een gigantisch vernuftig systeem dat alles met elkaar
verbindt. Minder zonnewarmte betekent koudere windstromen ( ze
worden immers minder opgewarmd ), kouder zeewater, etc. Ik ben
geen klimaatwetenschapper en daar ben ik blij mee want ik mag mijn
eigen hersenen laten doen waar ze goed in zijn, zelf nadenken. Zodra je zelf eens goed gaat nadenken over
ons klimaat en hoe dat systeem als een soort bloedsomloop de hele planeet beïnvloedt zul je snel de
wetenschap die global warming probeert te verkopen ( en te belasten ) vaarwel zeggen.
https://youtu.be/pYPiFqY2rK8
http://www.bovendien.com/categorieen/wetenschap/global-warming-hoe-feiten-verdraaid-worden
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Staatsonderwijs: indoctrinatie tot blinde gehoorzaamheid
https://youtu.be/4fj6Qamu0JY
Met de komst van het internet en de overvloed aan kennis die voor
iedereen opeens toegankelijk is, is het handig om eens te kijken of
het niet de hoogste tijd wordt ons onderwijssysteem aan te passen
aan die nieuwe omstandigheden. Hieronder een heldere analyse van
de problemen en daarbij ook verschillende oplossingsrichtingen.
De wereldwijd meest bekeken TED Talk is van Ken Robinson en hij
constateert dat ons onderwijssysteem de creativiteit van kinderen
binnen een aantal jaar totaal heeft doodgeslagen. Zijn TED Talk, met
inmiddels over de 28 miljoen views heeft dan ook de toepasselijke
naam: How schools kill creativity. Je kunt Nederlandse ondertitels
aanzetten bij de TED Talk.
En Ken Robinson is niet de enige criticus van ons onderwijssysteem.
John Taylor Gatto werd zelf drie jaar achtereen verkozen tot beste
onderwijzer van New York en nam daarna ontslag omdat hij zei dat
het onderwijssysteem zelf de grootste barrière is voor een gezonde
en geschikte leerschool voor kinderen.
Hij geeft aan dat je kinderen hun inherente interesses serieus moet
nemen, ze daarin moet ondersteunen en ze in staat moet stellen vooruitgang te maken op dat gebied.
Moeilijker is het niet volgens Gatto en hij heeft hier buitengewoon grote successen mee geboekt. Hij zet zijn
interessante visie uiteen in een paar uur durend interview wat een waardering van 9.3 heeft op de IMDB, onder
de titel: De waarheid over ons onderwijssysteem.
En een derde persoon die duidelijke kritiek heeft op ons huidige staatsonderwijssysteem dat is vormgegeven
aan de hand van het zogenaamdePruisische onderwijssysteem is Larken Rose. Schrijver van onder meer het
boek: Het meest gevaarlijke (bij)geloof. Hij claimt dat onderwijs naast rekenen en taal vooral ook blinde
gehoorzaamheid traint aan autoriteiten, hij vat in dat boek zijn kritiek op ons onderwijssysteem wel aardig
samen in het volgende stuk:
Teaching Blind Obedience
The purported purpose of schools is to teach reading, writing, mathematics, and other academic ﬁelds of
thought. But the message that institutions of “education” actually teach, far more effectively than any
useful knowledge or skills, is the idea that subservience and blind obedience to “authority” are
virtues. Simply consider the environment in which the majority of people spend most of their formative years.
Year after year, students live in a world in which:• They receive approval, praise and reward for being where
“authority” tells them to be, when “authority” tells them to be there. They receive disapproval, reproach and
punishment for being anywhere else. (This includes the fact that they are coerced into being in school to begin
with.)
• They receive approval, praise and reward for doing what “authority” tells them to do. They receive
disapproval, reproach and punishment for doing anything else, or for failing to do what “authority” tells them to
do.
• They receive approval, praise and reward for speaking when and how “authority” tells them to speak and
receive disapproval, reproach and punishment for speaking at any other time, in any other way, or about any
subject other than what “authority” tells them to speak about, or for failing to speak when “authority” tells them
to speak.
• They receive approval, praise and reward for repeating back whatever ideas the “authority” declares to be
true and important, and receive disapproval, reproach and punishment for disagreeing, verbally or on a written
test, with the opinions of those claiming to be “authority,” or for thinking or writing about subjects other than
what “authority” tells them to think or write about.
• They receive approval, praise and reward for immediately telling “authority” about any problems or personal
conﬂicts they encounter, and receive disapproval, reproach and punishment for trying to solve any problems
or settle any disagreements on their own.
• They receive approval, praise and reward for complying with
whatever rilles, however arbitrary, “authority” decides to impose upon
them. They receive disapproval, reproach and punishment for
disobeying any such rules. These rules can be about almost anything,
including what clothes to wear, what hairstyles to have, what facial
expression to have, how to sit in a chair, what to have on a desk, what
direction to face, and what words to use.
• They receive approval, praise and reward for telling the “authority”
when another student has disobeyed “the rules,” and receive
disapproval, reproach and punishment for failing to do so.The students
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clearly and immediately see that, in their world, there are two distinct classes of people, masters (”teachers”)
and subjects (”students”), and that the rules of proper behavior are drastically different for the two groups. The
masters constantly do things that they tell the subjects not to do: boss people around, control others via threats,
take property from others, etc.
This constant and obvious double standard teaches the subjects that there is a very different standard
of morality for the masters than there is for the subjects. The subjects must do whatever the masters
tell them to, and only what the masters tell them to, while the masters can do pretty much anything
they want.
Na deze kritieken op het onderwijssysteem te hebben bekeken, rijst de vraag hoe we het onderwijssysteem
van nu dan beter zouden kunnen inrichten? Hoe kunnen we kinderen hun creativiteit laten behouden zoals
Ken Robinson wil? Hoe kunnen we onderwijs meer afstellen op de persoonlijke interesses van kinderen en
hen juist op die punten verder helpen zoals John Taylor Gatto wil? En hoe kunnen we kinderen meer vrijheid
geven en minder slaafs maken zoals Larken Rose wil?
Met de huidige technieken zoals het internet en de overvloed aan kennis die daarmee voor elk persoon op
bijna elk moment toegankelijk is geworden, zou een paradigmashift in het onderwijssysteem mogelijk moeten
zijn. Laten we eens proberen te verkennen hoe zo een paradigmashift eruit zou kunnen zien.
Hoe denken mensen hier over ons huidige onderwijssysteem en hoe kunnen we dat volgens mensen hier
verbeteren? Alle input en ideeen zijn van harte welkom.
Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op
Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of
gelachen? Overweeg een donatie of vrijwillig abonnement.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) TED Talk, Ken Robinson – How schools kill creativity
-) De waarheid over ons onderwijssysteem met John Taylor Gatto
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof met Larken Rose
-) Online gratis onderwijs, een overzicht
-) Wikipedia – Prussian Education System
http://achterdesamenleving.nl/staatsonderwijs-indoctrinatie-tot-blinde-gehoorzaamheid/#.WDsYyNLhBdg

Wereldwijde oorlog tegen contant geld
We hebben het nog niet in de mainstream media gelezen,
maar er is een wereldwijde oorlog tegen cash begonnen. In
onder andere Frankrijk, daarna India, Uruguay, Australië en nu
Spanje. De Spaanse minister van financiën Cristóbal Montoro
heeft aangekondigd dat er maatregelen worden ingevoerd om
het gebruik van contant geld te reduceren.
De wereldwijde oorlog tegen cash is begonnen.
We zien dus dat de Spaanse regering het moeilijker gaat
maken om contante betalingen te gaan doen [1]. Volgens de
laatste informatie worden cash betalingen boven de 1.000
euro niet meer toegestaan. Het land borduurt voort op een maatregel die in Italië geldt en die in Frankrijk vorig
jaar op 1 september is ingegaan [2].
De chaos in de wereld neemt met de dag toe. Politici weten niet meer hoe zij uit de huidige crises moeten
komen, getuige de maatregel om cash gedeeltelijk (later: geheel) uit te bannen, of de oorlog tegen “nepnieuws”, de opmaat naar censuur.
We zien hier een doorzettende trend waar we al een paar jaar over schrijven en die nu begint toe te nemen.
We hebben vaker gemeld dat we rekening houden met grotere sociale onrust die uiteindelijk in oorlog uitmondt.
We verwachten dat het “uitbannen van cash” zal toenemen, gelijktijdig met aanhoudende aanvallen op de
alternatieve media – onderdeel om de sociale onrust in het Westen verder te doen toenemen. In India en
Uruguay is dat nu al realiteit: grote coupures van bankbiljetten verdwijnen, en in deze landen vinden om die
reden relletjes plaats. In Uruguay wordt ook gestaakt om het fet dat de regering wil dat werkgevers hun
personeel alleen nog electronisch gaan betalen, dus verplicht via een bankrekening. Dat moet in maart 2017
“rond” zijn.
De mainstream media schrijven hier weinig over, maar het beleid van het uitroeien van cash schrijdt langzaam
maar zeker voort. Heeft u iets in de kranten gelezen over de cashbeperkingen in Venezuela, India, Noorwegen
en Spanje, om er maar een paar te noemen? Wat India betreft komt er ook nog iets anders om de hoek kijken:
de regering wil er straks tevens een boete van 60% opleggen aan mensen en bedrijven die een rekening bij
een bank aanhouden, waarop zwart geld is gestald.

Nieuwsbrief 260 – 30 november 2016 – pag. 74

In dit verband moeten we opmerken dat er een alternatief is voor cash transacties: goud, bijvoorbeeld. Maar
regeringen en banken willen ook dat bij het grote publiek weghouden – daarom is het al bij veel banken niet
mogelijk fysiek goud te kopen, alleen middels een “goudrekening” kan dat nog. Het nadeel van papieren goud
is dat er véél meer goud in de wereld verhandeld wordt dan dat er fysiek goud is. We moeten er even niet aan
denken dat iedereen tegelijkertijd zijn fysiek goud gaat opeisen: dan valt het hele kaartenhuis in mekaar want
het is er allemaal niet.
Mensen moeten vooral niet bewust worden gemaakt van het feit dat wat zij denken dat zij straks nog hebben,
in werkelijkheid niet waar is.
Daarbij worden mensen ook op het verkeerde been gezet: gesuggereerd wordt dat het beperken van het cash
geld te maken heeft met negatieve rentetarieven en dat het bedoeld is om het witwassen van geld tegen te
gaan, of het nieuwe stokpaardje: terrorismebestrijding (wat ook als reden wordt opgevoerd op burgerrechten
af te schaffen). Maar dit zijn niet de enige werkelijke redenen: mensen geven er de voorkeur aan contant geld
in huis te bewaren in plaats van het op een renteloze rekening bij de bank te parkeren. Daarnaast vinden velen
het ongewenst dat hun overheid alles over hen te weten komt.
Dat is slecht voor de bankiers en de overheid, en dus moet het contant geld alleen daarom al beperkt worden
(vinden zij). Daarnaast wordt het bij een cashloze samenleving wel èrg gemakkelijk (en efficiënt) voor de
belastingdienst om geld van haar burgers en bedrijven af te troggelen. Leuker kunnen ze het niet maken, wel
gemakkelijker.
Bekeken vanuit de regering zijn er dus (weinig) valide redenen om te proberen contant geld uit te bannen,
maar er wordt hier een dubbele agenda uitgevoerd.
Het is niet toevallig dat in Spanje deze maatregel wordt ingevoerd. Het land is in een deplorabele situatie
terecht gekomen. Zo’n 50% van de jongeren is werkloos, Catalonië wil zich afscheiden van het land, het land
wordt geleid door corrupte politici en net als de Basken beschouwen Catalanen zich vijand van de centrale
Spaanse regering.
In 2012 maakte dit land ook een einde aan grote eurotransacties in cash – in feite alles boven de 3.000. Nu
ziet het er naar uit dat die grens omlaag gebracht wordt tot 1.000 euro, een maatregel die samenvalt met
wijzigingen in de BTW….. zodat de verontwaardiging van de burgers zich vooral dáártegen zal richten. Ook in
Spanje zijn politici mensen van het laagste allooi.
Zelfs in een land als Australië begint het op dit vlak te borrelen. Citicorp heeft aangekondigd op haar kantoren
geen contante betalingen meer te zullen uitvoeren. Nogmaals, we zien hier een trend die zal dóórzetten en
groter worden. In Denemarken zijn winkeliers niet verplicht uw contante geld te accepteren.
We hebben vaker gezegd: de wereld is gebouwd op schulden en vooral in het Westen zijn die schulden zó
groot dat er “normaal” niet meer van af te komen is. Dan rest nog het enige middel (dat historisch gezien altijd
het gewenste resultaat heeft): oorlog.
In het Westen wordt de wereld geregeerd door de grootbanken, en politici zijn slechts de handlangers, de
marionetten, die het beleid moeten uitvoeren. Dat zien we vooral in de VS, maar niet alleen daar, ook in Europa
is het hetzelfde laken een pak. Politici doen dat graag: hun toekomst (een baan in de financiële sector) is dan
gegarandeerd – hallo Gerrit! En het is niet voor niets dat Deutsche Bank gered moet worden: als die bank
omvalt trekt het veel banken, bedrijven, personen èn economieën in de EU met zich mee de afgrond in.
Kortom: het is een grote rotzooi!
Bij de grote Financiële Crisis schreeuwden politici moord en brand over de financiële sector: de banken
moesten aan de leiband, en zij moesten vooral kleiner gemaakt worden. Het resultaat nu is dat de grootbanken
alleen maar groter geworden zijn, terwijl de kleine banken zijn opgeslokt.
En door het uitbannen van cash kunnen zelfs de meeste bankkantoren worden gesloten – waaraom zou je
immers nog naar een bank gaan, waar je alles via het internet geregeld krijgt
De toezichthouders ondertussen bevinden zich in een slaapstand, en criminele activiteiten van bankiers
worden vrijwel altijd afgekocht – voor een schijntje van het bedrag dat zij “verdiend” hebben. Gewone mensen
gaan de bak in….. bankiers komen vrijwel altijd met de schrik (en hun bonus) vrij.
Wat velen over het hoofd zien is dat de burgers zelf mééhelpen aan het uitbannen van cash: het gebruik van
creditcards neemt toe, net als het elektronisch bankieren, terwijl ook het betalen met de smartphone de
consument door de strot geduwd moet worden. Alles moet elektronisch en digitaal. Niet voor niets wil de
topman van Apple, Tim C(r)ook, óók graag dat er met zijn i-everything elektronisch betaald gaat worden: kan
hij per transactie ook nog even wat geld binnen halen.
Toegegeven, het is gemakkelijk weinig cash bij je te hebben, maar die vrijheid komt steeds meer onder druk
te staan en burgers konden weleens een hoge prijs betalen voor het opgeven van die vrijheid. De inperking
van burgerrechten zoals we die vandaag de dag ondervinden, staan niet op zichzelf: het is de voorbode van
een totalitaire, dictatoriale samenleving. Eén Europees Volk, één Europees Rijk, één Brussel.
Om die reden is het óók goed de EU te ontmantelen…. zo spoedig mogelijk!
http://www.stopdebankiers.com/wereldwijde-oorlog-contant-geld/
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32 keer meer doden door medicijnen dan door verkeersongevallen
Zondag, 27 november 2016
Wanneer ergens op een provinciale weg een aantal doden vallen, wordt
alles uit de kast getrokken om te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.
Wanneer er duizenden mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van
farmaceutische medicijnen, dan schrijven we nog wat meer recepten uit.
Ze zijn gevaarlijk, soms zelfs dodelijk, maar er wordt heel veel geld aan
verdiend. Het gaat dan over de medicijnen zoals die door artsen worden
voorgeschreven en geproduceerd door de almachtige farmaceutische
industrie. Dezelfde industrie die erom bekend staat dat ze artsen en
politici (om)kopen.
Mensen zijn vaak angstig om tegen het advies van hun arts in te gaan en
slikken dan vervolgens toch maar braaf wat hen wordt voorgeschreven.
Op zich begrijpelijk, maar toch is het alleen diezelfde patiënt die een einde
kan maken aan het grote gevaar dat farmaceutische medicijnen heet.
Precies een jaar geleden werd ons land opgeschrikt door het volgende
bericht:
Forensisch arts Selma Eikelenboom had in RTL Late Night een
verontrustende boodschap. „Er vallen in Nederland jaarlijks 17.000 tot
20.000 doden door verkeerde medicijnen of medische fouten [met medicijnen].” Zij en haar man, DNAonderzoeker, worden ingeschakeld om misdrijven nader te onderzoeken, en verbazen zich over het gebrek aan
kennis van autoriteiten.
Ter vergelijking en om dit enigszins in perspectief te zetten:
In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen 570 dodelijke
verkeersslachtoffers vielen.
Er gaan per jaar ongeveer 32 keer meer mensen in ons land dood aan de gevolgen van het gebruik van
chemische medicijnen en fouten die daarmee worden gemaakt, dan dat er doden vallen in het verkeer.
In een land als Amerika gebruikt 60 procent van de bevolking medicijnen en 15 procent minimaal 5 verschillende
soorten.
In datzelfde land gebruikt 25 procent van de bevolking in de leeftijd boven 45 jaar de levensgevaarlijke statines.
Zoals wij in een eerder artikel schreven is dit waarschijnlijk één van de meest schadelijke “medicijnen” die door
het Frankenstein kartel zijn bedacht.
Bij ons zullen die cijfers niet veel anders zijn dan in Amerika en bij ons worden jaarlijks 41.000 mensen met spoed
opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Tweederde van de opgenomen patiënten is ouder
dan 65.
In 2013 schreef de RIVM het volgende:
In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011
hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte.
In 2014 dit:
Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is
ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%.
De SER, begin dit jaar:
Het aantal chronisch zieken in Nederland groeit. Hoe kunnen we hen aan het werk houden en krijgen?
Er wordt niet gekeken naar de meest voor de hand liggende oplossing:
Hoe kan het aantal chronisch zieke mensen drastisch worden teruggedrongen. Nee, er wordt gekeken naar hoe
men door kan gaan met het permanent vergiftigen van mensen en ze toch nog aan het werk proberen te houden.
De opmerking van de SER laat ook duidelijk zien dat de spectaculaire toename van chronisch zieken geen
probleem van vergrijzing is, want die mensen hoef je niet meer te proberen aan het werk te krijgen.
We kunnen een lang verhaal kort houden. De farmaceutische industrie wil omzet scoren en heeft daarom
patiënten nodig. Hoe meer en hoe chronischer, hoe beter, want medicijnen is big business en ook bij de
aandeelhouders moet de schoorsteen blijven roken.
Hoe kunnen we een einde maken aan dat idiote aantal chronisch zieke mensen?
Dr. Roel Veldhuizen schreef in een van zijn columns bij Orjana het volgende:
Een ziekenhuis is de enige plek waar zich een mortuarium bevindt; ik heb er nog nooit een gezien bij de Bijenkorf
of Albert Heijn.
Alleen al hieruit blijkt dat het ziekenhuis de gevaarlijkste plek is om je te bevinden. Als je er niet absoluut moet
zijn, blijf er dan uit de buurt. Als je er naartoe gaat met een klacht dan kun je een behandeling verwachten en
weet je nooit hoe dat afloopt, in ieder geval ga je met een doos medicijnen naar huis.
Voor sommigen klinkt dat misschien wat overdreven, maar lees dan even het volgende:
"In 2000 voerden Israëlische doktoren in openbare ziekenhuizen actie. Ze sloten poliklinieken en stelden routineoperaties uit. En deze beperkte stakingsactie had de nodige onverwachte gevolgen. In heel Israël, terwijl de
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doktoren staakten, daalde het sterftecijfer. De kustplaats Netanya heeft slechts één ziekenhuis, wiens
werknemers een ‘geen stakings’ clausule in hun contract hebben, waardoor doktoren in Netanya door bleven
werken – en het sterftecijfer bleef steevast ongewijzigd en weerspiegelde dus niet de vermindering die de rest
van het land vertoonde. En dat was niet de eerste keer! Doktoren staakten in 1973 en brachten hun totale
dagelijkse patiëntencontact terug van 65.000 naar slechts 7.000. De staking duurde een maand en gedurende
die tijd ging het sterftecijfer, volgens de Juruselam Burial Society, met de helft naar beneden.
Dit gebeurt niet alleen in Israël. In de jaren 1960 ondernamen artsen in Canada een staking en het sterftecijfer
daalde. In 1976, in Bogota, Columbia, weigerden doktoren gedurende een periode van 52 dagen iedereen te
behandelen, met uitzondering van noodgevallen, en het sterftecijfer zakte met 35%. In hetzelfde jaar daalde het
sterftecijfer met 18% tijdens een ‘langzaamaanactie’ van doktoren in Los Angeles. Na de staking steeg het
stertecijfer vijf weken lang naar 3% boven het normale cijfer, terwijl de doktoren hun achterstand met papierwerk
inhaalden."
De vraag die je dan ook kunt stellen, is hoeveel mensen chronisch ziek zijn door de medicijnen die ze slikken,
waarvan bekend is dat deze vaak talloze bijwerkingen hebben.
Zou het aantal chronisch zieke mensen niet drastisch dalen, wanneer ze zouden beginnen met het afbouwen van
al die chemische ellende en te vertrouwen op het prachtige immuunsysteem dat standaard bij ieder mens is
ingebouwd?
En het is natuurlijk prima om dat immuunsysteem een handje te helpen, maar blijf zoveel mogelijk weg van de
farmaceutische industrie en de door hen gekochte witte jassen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11334:32-keer-meer-doden-doormedicijnen-dan-door-verkeersongevallen&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Advocaat: Russische tv brengt dingen naar buiten die de mainstream media niet mogen benoemen
in Propaganda 28 november 2016
Het
Europees
Parlement
heeft een
nieuwe
resolutie aangenomen om ‘Russische propaganda’
effectiever te kunnen bestrijden.
Volgens de Poolse Europarlementariër Anna Fotyga, die
de resolutie indiende, probeert de Russische overheid
via
denktanks,
social
media
en
meertalige
nieuwszenders en nieuwssites als RT en Sputnik de
publieke opinie in Europa te manipuleren en verdeeldheid te zaaien.
In een persbericht van het Europees Parlement wordt de ‘propaganda’ uit Rusland in één adem genoemd met
die van Islamitische Staat.
Meer wapens
Volgens de Amerikaanse advocaat Mike Papantonio is de resolutie erdoor gedrukt omdat de oorlogshaviken
meer wapens willen verkopen. Zij zien een nieuwe Koude Oorlog wel zitten.
“Fotyga werkte voor de Wereldbank en heeft connecties met allerlei grote Europese corporaties,” zei hij in
gesprek met RT. “Er is altijd een geldspoor.”
Hij wijst op de rol van de mainstream media en megacorporaties.
Nul op het rekest
“Als ik aanklop bij ABC, CBS of NBC en een stuk wil doen over een medicijn van bijvoorbeeld Pfizer of Merck
waar iedere dag duizenden vrouwen aan sterven, zal ik nul op het rekest krijgen,” zegt hij. “Dat zullen ze niet
toelaten.” De VS en Europa zijn volgens hem geïrriteerd omdat Russische media dingen naar buiten brengen
die zij niet naar buiten brengen.
“Dat stoort de mainstream media en Wall Street mateloos,” zegt Papantonio.
Propaganda
Zal ABC of CBS aandacht besteden aan talkpoeder dat kanker kan veroorzaken bij vrouwen? Nee, want
fabrikant Johnson & Johnson koopt ieder jaar voor vele miljoenen aan advertentieruimte.
Dát is pas propaganda, aldus de advocaat.
“Ik ben jarenlang commentator geweest voor RT en mocht altijd zeggen wat ik wilde,” zegt hij. “Ik heb ook bij
MSNBC gewerkt, waar ik geen stukken meer mocht publiceren omdat ik over één van hun adverteerders
schreef. Dat maakte ze boos.”
Adverteerders
De Amerikaanse media en corporaties kunnen het volgens hem niet hebben dat de Russische tv onderwerpen
benoemt die in Amerika niet benoemd kunnen worden vanwege de adverteerders.
Die zeggen gewoon: ‘Als je er toch aandacht aan besteed, trekken wij ons terug’.
Bekijk het fragment hieronder terug: https://youtu.be/ysXXhBip-B8 [RT]
http://www.ninefornews.nl/russische-tv-mainstream-media-benoemen/
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Filmpje van in scène gezette reddingsactie ‘bewijst dat Syrische Witte Helmen puur theater spelen’
Er is veel kritiek gekomen op een ‘mannequin challenge’
die de Syrische Witte Helmen hebben gemaakt van een
reddingsactie.
De Syrische Witte Helmen, ook bekend als de Syria Civil
Defence, bieden in de door rebellen gecontroleerde
gebieden hulp aan slachtoffers en worden gesteund door
het Westen. In het filmpje is een man te zien die
gedeeltelijk onder het puin ligt. Twee Witte Helmen staan over hem heen gebogen en bewegen niet.
Beoordelingsfout
Op het einde van het filmpje komen ze in actie en halen ze de man onder het puin vandaan.
Op sociale media werd veel kritiek geuit op het filmpje en ook de geloofwaardigheid van andere filmpjes van
reddingsoperaties van de Witte Helmen wordt nu in twijfel getrokken. De video is inmiddels verwijderd van
YouTube en de Witte Helmen lieten in een verklaring weten een ‘beoordelingsfout’ te hebben gemaakt.
Puur theater
De RFS (Revolutionary Forces of Syria Media Office), de organisatie die de filmpjes van de Witte Helmen
verspreidt, liet het filmpje staan en verweet de Syrische staatsmedia ‘de zaken te verdraaien’.
Veel mensen claimden op Twitter dat de video bewijst dat de Witte Helmen ‘puur theater’ spelen.
Iemand tweette: “Weet niet of ze nu een Nobelprijs of een Oscar verdienen.”
De Witte Helmen zijn namelijk – geloof het of niet – genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
Afbeelding weergeven op Twitter
Propaganda
Journalist Vanessa Beeley noemde de Witte Helmen ‘een frauduleuze organisatie die
is opgezet door de NAVO om propaganda te verspreiden tegen de regering van
Assad en de legale Russische interventie in Syrië’. De organisatie, die claimt
‘neutraal’ te zijn, heeft toegegeven geld te krijgen van westerse landen.
Zeven miljoen
Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken maakte begin deze week bekend dat
Nederland drie miljoen euro extra uittrekt voor het werk van de Witte Helmen.
De vrijwilligersorganisatie ontving eerder al vier miljoen euro steun van Nederland.
Jij betaalt als belastingbetaler dus mee aan de verspreiding van deze onsmakelijke
nepfilmpjes. https://youtu.be/GfwMGHkBIqk [VTM]
http://www.ninefornews.nl/syrische-witte-helmen-theater-spelen/

Rockefellers beschuldigd van klimaatcomplot
De
Rockefellers
zijn het
meesterbrein
achter
een klimaatcomplot tegen Exxon Mobil. Dat stelt
het grootste oliebedrijf in de VS althans zelf.
De olie- en gasreus heeft nu de aanval geopend op de
nazaten van John D. Rockefeller, die in 1870 Standard
Oil oprichtte. Dat bedrijf zou uiteindelijk Exxon Mobil
gaan vormen. De familie Rockefeller, die eerder dit jaar
plotseling aankondigde uit olie en gas te stappen, is in de ogen van Exxon Mobil de ware samenzweerder.
Doelwit
Het blijkt dat het meeste onderzoek naar het klimaatbeleid van de oliereus is gefinancierd door de
liefdadigheidsinstellingen van de familie Rockefeller. Journalisten die schreven dat Exxon Mobil de dreiging
van klimaatverandering bagatelliseerde, blijken te zijn betaald door de Rockefellers.
De oliereus zegt het doelwit te zijn van ‘een goed gefinancierd en politiek gemotiveerd complot’.
Gefinancierd
De journalistieke organisaties die het bedrijf onderzochten werden in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd door
de Rockefellers. De steenrijke familie heeft ook andere groepen betaald die kritisch schreven over het bedrijf,
waaronder Greenpeace en 350.org.
Gelinkt
Woordvoerder van Exxon Mobil Alan Jeffers zei dat iedere aanval tegen het bedrijf kon worden gelinkt aan het
Rockefeller Brothers Fund of het Rockefeller Family Fund. Die twee organisaties maakten in maart bekend
fossiele brandstof af te zullen zweren. In een opiniestuk in de Wall Street Journal en op de websites van
de Daily Caller en Breitbart is het ‘complot’ verder uitgediept.
[New York Times]
http://www.ninefornews.nl/rockefellers-beschuldigd-klimaatcomplot/

Nieuwsbrief 260 – 30 november 2016 – pag. 78

Longread: Hoe de Illuminati met de Franse Revolutie zijn weg naar de macht plaveide
Met de verkiezing van Trump is de grootste
hedendaagse maatschappelijke strijd blootgelegd: de
strijd tussen globalisatie en nationalisme. Blijkbaar is de
democratie nog niet ver genoeg onder controle van Wall
Street, de politieke elite en de media dat ze Trump
konden verslaan.
Een andere theorie is dat Trump mocht winnen om de
aanstaande collaps van het monetaire systeem in zijn schoenen te kunnen schuiven. Het is namelijk voor Wall
Street en de Fed erg gemakkelijk om dit te bewerkstelligen. Ze hoeven alleen maar de rente te verhogen naar
het langetermijngemiddelde van 5% en het geldsysteem implodeert door de verschuldigde rentebetalingen.
In Frankrijk woedde een soortgelijke strijd zo’n 230 jaar geleden. Ook toen streed het volk tegen een
onderdrukkende en geldverslindende elite. De onvrede bood de kans voor bepaalde krachten om de Illuminati
op te richten en een handje te gaan helpen bij de omverwerping van de Franse monarchie. Lees hieronder de
geschiedenis van het ontstaan van de republiek Frankrijk. Het is onderdeel van het boek Revolutie door
Schuld van econoom Rein de Vries. Verkrijgbaar in paperback en als e-book.
Louis XVI had in de tweede helft van de 18e eeuw weinig financiële mogelijkheden terwijl zijn torenhoge
ambities bleven bestaan. De monarchie van Frankrijk had het land decennialang financieel uitgeput door
privileges te verkopen en sommige toekomstige belastingen vroegtijdig te innen. Geestelijken en adel werden
echter vrijgesteld van belastingen terwijl de arme boeren het zwaarst belast werden. De uitkomst van de
overcommittering van de staat, na een serie financiële crises en mislukte hervormingen, forceerde Louis XVI
om de fiscale lasten te herverdelen over de drie klassen (geestelijken, adel en arbeiders). Daarnaast wilde de
koning de fiscale balans herstellen door bepaalde schuldeisers niet terug te betalen. Een fundamentele
verandering van het politieke bestel en het fiscaal en monetair beleid was in de maak en Frankrijk wilde het
tot dan toe succesvol Brits management van schuld en krediet kopiëren. Een groot verschil was dat de Britten
alle klassen belasting oplegden terwijl de Fransen tot dan toe alleen de onder- en middenklasse belastte.
Het liep anders, de koning was te laat met de voorgestelde hervormingen en de revolutie was hem voor. Niet
iedereen in die tijd was goed te spreken over de tactieken die financiers hanteerden. Belangrijk historicus uit
die tijd, Sir Walter Scott leverde stevige kritiek.
These financiers used the government as bankrupt prodigals are treated by usurious moneylenders, who
feeding their extravagance with the one hand, with the other wring out of their ruined fortunes the most
unreasonable recompenses for their advances.
By a long succession of these ruinous loans, and the various rights granted to guarantee them, the whole
finances of France were brought to total confusion.
Sir Walter Scott (1771 –1832), Schots dichter, schrijver en historicus in zijn boek “The Life of Napoleon,
Emperor of the French”, Vol. 1, 1827
Ondanks dat veel ingrediënten voor het slagen van een revolutie aanwezig waren, was het toch opmerkelijk
dat de in eerste instantie ongeorganiseerde bevolking het wist te winnen van de monarchie. Niet eerder was
het een ongeorganiseerde groep gelukt om zo overtuigend alle instituten en machtsstructuren in een land over
te nemen, waarbij het traditionele leven grotendeels vervangen werd door een nieuwe ideologie. Van koning
tot religie en van plaatsnamen tot munten, het veranderde na de revolutie allemaal. De maatschappelijke draai
van de Franse samenleving en de eerste aanzet tot moderne democratie maakte de Franse revolutie historisch
gezien zo belangrijk. De ideologische stroming die de revolutie in Frankrijk teweeg bracht zou van grote invloed
zijn op het verzet tegen de autoriteiten in andere landen van Europa.
Adam Weishaupt was de zoon van George Weishaupt, een rabbi uit Ingolstadt, Beieren. Na zijn vaders dood
kwam Weishaupt onder de hoede van Johann Adam Freiherr von Ickstatt, zijn grootvader, die zijn naam
veranderd had naar Ickstatt, nadat hij het joodse geloof had verruild voor het katholicisme. Ickstatt was een
rechtenprofessor en initieerde Weishaupt in het rationalisme en de filosofie van de Verlichting. Weishaupt werd
onderwezen in een Jezuïtische school, van de bekende Jezuïtische orde, die Weishaupt later zou verachten.
Weishaupt werd in 1772 ook professor in de rechten.
Tussen 1773 en 1775 reisde Weishaupt veel door Europa en maakte veel invloedrijke vrienden zoals Marquis
de Lafayette (bepalend bij de Amerikaanse revolutie) en Maximiliaan Robespierre (hoofdrolspeler in de Franse
revolutie). Veel van zijn nieuwe vrienden waren vrijmetselaar en Weishaupt zou ook lid van het geheime
genootschap worden in München bij de loge Theodor zum guten Rath.
Om zijn doelstellingen te verwezenlijken zou Weishaupt op 1 mei 1776 de Orde van Perfectibilists (of wel de
Orde van de Vervolmaakten) in Ingolstadt oprichten. Een paar jaar later werd de orde bekend als de Orde der
Illuminati. Weishaupt zou binnen de orde onder het pseudoniem Spartacus opereren. Deze orde integreerde
Weishaupt in de broederschap van de vrijmetselarij om de wereld te bevrijden van de onderdrukking van de
verschillende monarchieën en religies. Letterlijk schreef hij in 1804 in zijn boek Die Leuchte des Diogenes:
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At a time, however, when there was no end of making game of and abusing secret societies, I planned to make
use of this human foible for a real and worthy goal, for the benefit of people. I wished to do what the heads of
the ecclesiastical and secular authorities ought to have done by virtue of their offices.
De Illuminati waren vooral vertegenwoordigd in de kunst, wetenschap, educatie, financiën, industrie en de
autoriteiten. De vrijmetselarij was in die tijd een relatief onschuldig genootschap. Afhankelijk tot welke graad
men is bevorderd is dat nu nog steeds het geval. Weishaupt introduceerde er zijn doctrine en verspreidde zijn
ideeën van vrijheid voor het individu, los van onderdrukking van de kerk en monarchie. Van het netwerk van
de vrijmetselarij in alle Duitstalige gebieden werd zo handig gebruik gemaakt.
De kritiek van de Illuminati was gericht tegen de Europese koninklijke families, de katholieke kerk en de rijke
landeigenaren die de boeren in een feodale staat van armoede en gedienstigheid hield. Men kon Weishaupt
geen ongelijk geven in die tijd. Het lidmaatschap van de Illuminati was desondanks vooral voorbehouden aan
de hogere middenklasse, lagere adel en andere aristocratie. Het toelaten van vooral upperclass en aristocratie
tot de orde was inconsistent met de leer. De kritiek op de heersende klasse was bedoeld om de oude
machtsstructuur omver te werpen. Zodoende moest het pad vrijkomen voor een nieuw soort leiderschap.
In the eighteenth century, freemasonry became expressive of a militant policy of enlightenment, as in the case
of the Illuminati, who were the forerunners of revolution; on its left, it culminated in the Carbonari.
Leon Trotski, joods leider tijdens de bolsjewistische revolutie, in “My Life”, Hoofdstuk 8: My First Prisons, 1930
In 1780 werd Baron Adolf Franz Friedrich Knigge, een Duitse diplomaat, lid van de Illuminati. Hij was daarvoor
al vrijmetselaar. Door zijn grote netwerk werd het Illuminisme via de loges van de vrijmetselarij verder naar
Frankrijk, Italië en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk geëxporteerd. In 1789 waren er in Frankrijk alleen al meer
dan 2000 vrijmetselaarsloges die de leer praktiseerden. De loges hadden samen meer dan 100.000 leden.
Door dit netwerk had Weishaupt via zijn agenten contact met prominente politici, priesters, adel en ander
hoogwaardigheidsbekleders in Europa. De informatie die hij zo vergaarde gebruikte hij om zijn strategie
gestalte te geven. Hij besefte dat zijn doelen niet vreedzaam behaald konden worden. Daarom begon hij na
te denken over het gebruik van geweld bij het omverwerpen van overheden en monarchieën.
De Illuminati zou ook de Grand Orient Loge in Frankrijk gaan domineren, die financieel gesteund werd door
Mayer Amshel Rothschild. Winston Churchill verklaarde later in het artikel in de Sunday Illustrated Herald uit
1920 overtuigd te zijn dat Weishaupt een grote rol had gespeeld bij de Franse revolutie. Hij benoemde zelfs
een stroming binnen het joodse volk als aanstichter van verschillende revoluties.
De ideologie van de Illuminati hield in dat er een maatschappij gevormd moest worden zonder monarchie,
privébezit, erfrecht, sociale ongelijkheid, nationale identiteit of religieuze verwantschap. Hiërarchie en religie
moesten plaatsmaken voor rationaliteit en wetenschap. In de nieuwe staat zouden mensen naast elkaar leven
in een harmonieuze, universele broederschap gebaseerd op vrede, liefde, spirituele wijsheid en gelijkheid.
In 1784 werden de Illuminati beschuldigd van het beramen van een coup tegen de Habsburgse keizerlijke
familie. De keizer van het Heillige roomse Rijk had de orde laten infiltreren en zo was hij achter het complot
van Weishaupt gekomen. Als gevolg werden alle geheime genootschappen, die niet door de staat waren
goedgekeurd, verboden in Beieren. Deze bepaling werd in juni 1784 officieel ondertekend door Hertog Karel
Theodoor, de regerende kiesman van Beieren in die tijd. Duitsland bestond nog niet als land, maar uit grotere
en kleinere hertogdommen en graafschappen. Weishaupt werd uit München verbannen en de Illuminati waren
gedwongen om ondergronds door te gaan en op die manier de revolutionaire activiteiten voort te kunnen
zetten. Onderstaande passage van de joodse historicus, insider en goede kennis van zionist Theodor Herzl,
Bernard Lazare, laat de innige relatie tussen vrijmetselarij, Adam Weishaupt en joden zien. Hij schreef op
pagina’s 308-309 in zijn boek Antisemitism, Its History and Causes uit 1894:
It is true, of course, that there were Jews connected with Free Masonry from its birth, students of the Kabbala,
as is shown by certain rites which survive. It is very probable, too, that in the years preceding the outbreak of
the French Revolution, they entered in greater numbers than ever, into the councils of the secret societies,
becoming, indeed, themselves the founders of secret associations.
There were Jews in the circle around Weishaupt, and a Jew of Portuguese origin, Martinez de Pasquales,
established numerous groups of illuminati in France and gathered a large number of disciples, whom he
instructed in the doctrines of reintegration. It is beyond a doubt that the Jews, through their wealth, their energy
and their talents, supported and furthered the progress of the European revolution. During this period Jewish
bankers, Jewish manufacturers, Jewish poets, journalists, and orators, stirred perhaps by quite different
motives, were, nevertheless, all striving towards the same goal.
Overigens waren de ouders van Weishaupt ook joods totdat ze zich bekeerden tot het katholicisme. Weishaupt
was daarom goed bekend met de joodse gedachtegang en er was voor het christendom geen plaats binnen
de ideologie van de Illuminati. Verder is bekend dat de joodse invloeden in de cirkel rond Weishaupt de
Illuminati financierden en dat zij delen van de te vormen ideologie aandroegen. Net als bij het christendom en
islam zijn er binnen het joodse geloof ook extremisten. Een deel van de aanhangers van die religie wil de
maatschappij naar eigen inzicht herstructureren en domineren. Door totale controle over het systeem zou de
veiligheid van het altijd onderdrukte joodse volk daarmee gegarandeerd zijn.
Deze ontwikkeling was logisch aangezien joden door de eeuwen heen altijd zijn vervolgd. Het is een feit dat
een klein elitair deel van de joden, zowel vroeger als nu, de maatschappij naar hun eigen inzicht manipuleert.
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Zij zijn daarin niet alleen, maar zij hebben wel voor een groot deel de financiële touwtjes in handen en daarmee
de controle over hun lot. De beste manier om de maatschappij te domineren is door de financiën te beheersen.
Het is niet voor niets dat een relatief groot deel van joden zich altijd met bankieren heeft beziggehouden. Dit
kwam niet alleen omdat ze geen andere beroepen uit mochten oefenen. Insider en joods historicus Bernard
Lazare zei het zo op pagina 223 in zijn boek Antisemitism, its History and Causes:
An energetic, lively and extremely haughty people, considering itself superior to all other nations, the Jewish
race wished to be a Power. It had an instinctive taste for domination, since, by its origin, by its religion, by its
quality of a chosen people which it had always attributed to itself, it believed itself placed above all others.
To exercise this sort of authority the Jews had not a choice of means, gold gave them a power which all political
and religious laws refuse them, and it was the only power which they could hope for.
By holding this gold they became the masters of their masters, they dominated them and this was the only
way of finding an outlet for their energy and their activity…
Het noodlot sloeg voor de Illuminati nogmaals toe in juli 1785 toen de Beierse autoriteiten de hand wisten te
leggen op geheime documenten van de Illuminati. Een koerier die te paard documenten naar Frankrijk over
moest brengen werd door de bliksem getroffen. De koerier was op slag dood. Hij was onderweg naar de Grand
Orient Loge van de vrijmetselaars om de Illuminati daarvoor te bereiden op de aanstaande revolutie. Het was
door de Illuminati bepaald dat de eerste revolutie, na de mislukking tegen het Habsburgse Rijk, in Frankrijk
plaats moest gaan vinden aangezien er gedacht werd dat daar de beste kans op succes was. De politie vond
de documenten met de vergevorderde plannen om monarchieën en overheden omver te werpen om zo de
invloed van de Illuminati wereldwijd te versterken ten koste van de bestaande hiërarchie. De bedoeling van de
Illuminati was om vanuit Frankrijk andere machtsstructuren in landen omver te werpen met hun revolutionaire
geest. Dit zouden ze na 1789 in de praktijk brengen door vanuit Frankrijk landen als Oostenrijk/Heilige roomse
Rijk, Groot-Brittannië, de Italiaanse gebieden en de Nederlandse Republiek aan te vallen.
Na politie-invallen, bij leden van de Illuminati in Beieren, werd nog meer documentatie gevonden. De
belangrijkste punten van de doctrine bleken de volgende te zijn:
 Afschaffen monarchie en bepaalde overheden
 Afschaffen bezit
 Afschaffen erfrecht
 Afschaffen patriottisme, men moest minder nationalistisch worden
 Afschaffen van familie (iedereen is familie)
 Afschaffen religie
Door de ontdekking van de documenten moest Weishaupt uit Ingolstadt vluchten en alles achterlaten om te
kunnen schuilen in het buitenland. De Beierse autoriteiten zouden de vervolging van alle leden van de
vrijmetselarij en Illuminati bevelen. Veel samenzweerders waren echter voortijdig gevlucht. Weishaupt zou
buiten het bereik van de Beierse jurisdictie in Gotha wonen tot zijn dood in 1830. Adam Weishaupts filosofie
kan als voorloper van het communisme gezien worden, de joodse Karl Marx werkte de ideologie later verder
uit met Friedrich Engels.
Timothy Dwight IV, professor en president van de prestigieuze Yale University in Amerika zou op 4 juli 1798
een toespraak geven waarin hij de Illuminati ontmaskerde. Van 1795-1817 bekleedde hij de functie van
president van de universiteit. Een veelzeggend gedeelte van zijn toespraak uit 1798 was het volgende:
Doctor Adam Weishaupt, professor of the canon law in the University of Ingolstadt, a city of Bavaria (in
Germany), formed, about the year 1777, the order of Illuminati. This order is professedly a high order of
Masons, originated by himself, and grafted on ancient Masonic institutions….
In societies of Illuminati, doctrines were taught which strike at the root of all human happiness and virtue; and
every such doctrine was either expressly or implicitly involved in their system. The being of God was denied
and ridiculed….The possession of property was pronounced robbery. Chastity and natural affection were
declared to be nothing more than groundless prejudices. Adultery, assassination, poisoning, and other crimes
of the like infernal nature, were taught as lawful and even as virtuous actions. To crown such a system of
falsehood and horror, all means were declared to be lawful, provided the end was good….
The great and good ends proposed by the Illuminati as the ultimate objects of their union are the overthrow of
religion, government, and human society, civil and domestic. These they pronounce to be so good that murder,
butchery, and war, however extended and dreadful, are declared by them to be completely justifiable if
necessary for these great purposes. With such an example in view, it will be in vain to hunt for ends, which
can be evil. Correspondent with this summary was the whole system. No villainy, no impiety, no cruelty can
be named which was not vindicated; and no virtue which was not covered with contempt.
The means by which this society was enlarged and its doctrines spread were of every promising kind. With
unremitted ardor and diligence the members insinuated themselves into every place of power and trust, and
into every literary, political, and friendly society; engrossed as much as possible the education of youth,
especially of distinction; became licensers of the press and directors of every literary journal; waylaid every
foolish prince, every unprincipled civil officer, and every abandoned clergyman; entered boldly into the desk,
and with unhallowed hands and satanic lips polluted the pages of God; enlisted in their service almost all the
booksellers and of course the printers of Germany; inundated the country with book replete with infidelity,
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irreligion, immorality, and obscenity; prohibited the printing and prevented the sale of books of the contrary
character; decried and ridiculed them when published in spite of their efforts; panegyrized and trumpeted those
of themselves and their coadjutors; and in a word made more numerous, more diversified, and more strenuous
exertions than an active imagination would have preconceived….
De aan de oppervlakte utopische en pacifistische ideologie van de Illuminati bleek in werkelijkheid een
ideologie om totale controle te bemachtigen over het systeem. De utopische ideologie had als doel de gewone
man te overtuigen om zich achter de ideologie te scharen. Achter de façade van deze ideologie was het
werkelijke doel van de Illuminati het creëren van een wereldoverheid, die geregeerd moest worden door een
kleine elite, die zou doen alsof het de gewone man vertegenwoordigde. De loges van de vrijmetselarij werden
het filtermechanisme, waarbij talent gescreend kon worden. Dit talent zou dan binnen de vrijmetselarij een
hiërarchische piramide vormen waarbij alleen de hoogste posities vertrouwd waren met de werkelijke
doelstellingen van de Illuminati. De Beierse autoriteiten raakten door de explosieve inhoud van de documenten
dan ook in opperste staat van paraatheid en waarschuwden andere Europese staten en geestelijken.
Vervolgens publiceerden zij de gevonden documenten onder de titel: “Einige Originalschriften des Illuminaten
Ordens”. Het is achteraf gemakkelijk om te concluderen dat de Franse autoriteiten te weinig acht hebben
geslagen op de waarschuwingen vanuit Beieren.
In 1797 publiceert John T. Robison een boek getiteld: “Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and
Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies”.
Robison was een van de leidende Europese intellectuelen van die tijd en professor Natuurlijke Filosofie aan
de Universiteit van Edinburgh. Hij werd in 1783 gekozen tot algemeen voorzitter van de Royal Society of
Edinburgh. Hij was daarnaast een vrijmetselaar van een hoge graad binnen de Schotse Ritus en in die
hoedanigheid was hij door Adam Weishaupt uitgenodigd om kennis te nemen van het Illuminati-plan om tot
werelddominantie te komen. Robison was echter faliekant tegen de plannen en schreef daarom het boek
waarbij ook details over het onderzoek van de Beierse overheid naar de Illuminati van Weishaupt boven water
kwamen.
The great strength of our Order lies in its concealment; let it never appear in any place in its own name, but
always covered by another name, and another occupation. None is better than the three lower degrees of Free
Masonry; the public is accustomed to it, expects little from it, and therefore takes little notice of it. Next to this,
the form of a learned or literary society is best suited to our purpose, and had Free Masonry not existed, this
cover would have been employed; and it may be much more than a cover, it may be a powerful engine in our
hands. By establishing reading societies, and subscription libraries, and taking these under our direction, and
supplying them through our labours, we may turn the public mind which way we will. In like manner we must
try to obtain an influence in the military academies (this may be of mighty consequence) the printing-houses,
booksellers shops, chapters, and in short in all offices which have any effect, either in forming, or in managing,
or even in directing the mind of man: painting and engraving are highly worth our care.
Adam Weishaupt, grondlegger van de Illuminati, geciteerd in John Robisons boek “Proofs of a Conspiracy”,
1797, pag. 112
Verder schreef Robison over de Franse revolutie dat Weishaupt met zijn Illuminati een beslissende rol speelde
in die gebeurtenis. Opvallend is dat de Franse priester Abbé Barruel onafhankelijk van Robison tot de
conclusie kwam dat de Illuminati de vrijmetselarij had geïnfiltreerd waardoor de Franse revolutie door hen
aangestuurd kon worden. Hij schreef hierover in zijn boek Memoirs Illustrating the History of Jacobinism. Ook
dit boek werd in 1797 gepubliceerd.
Nothing can more convincingly demonstrate the early intentions of a party, and this a great party, in France to
overturn the constitution completely, and plant a democracy or oligarchy on its ruins. The Illuminati had no
other object. They accounted all Princes usurpers and tyrants, and all privileged orders as their abettors. They
intended to establish a government of Morality, as they called it (Sittenregiment) where talents and character
(to be estimated by their own scale, and by themselves) should alone lead to preferment. They meant to
abolish the laws which protected property accumulated by long continued and successful industry, and to
prevent for the future any such accumulation. They intended to establish universal Liberty and Equality, the
imprescriptible Rights of Man (at least they pretended all this to those who were neither Magi nor Regentes.)
And, as necessary preparations for all this, they intended to root out all religion and ordinary morality, and even
to break the bonds of domestic life, by destroying the veneration for marriage-vows, and by taking the
education of children out of the hands of the parents. This was all that the Illuminati could teach, and this was
precisely what France has done. - John Robison, Proofs of a Conspiracy, 1797, pag. 215-216
De uiteindelijke afloop van de Franse revolutie was desastreus voor de bevolking. De boodschap van de
slogan “Liberté, Egalité, Fraternité” hield niet lang stand en de beweging die het volk aansprak op haar
natuurlijke vrijheden kon of wilde de verwachtingen niet waarmaken. Robespierre en aanverwante leiders van
de opstand regeerden met straffe hand en terreur was het middel waarmee ze de controle over de bevolking
hielden.
Het boek Revolutie door Schuld is hier verkrijgbaar als paperback en hier als e-book.
Door UvA-econoom Rein de Vries.
http://www.ninefornews.nl/illuminati-franse-revolutie-macht/
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Partij voor de Dieren neemt chemtrails serieus en pleit voor parlementair onderzoek
Op de website van EenVandaag was dinsdagavond
aandacht voor chemtrails. Een opvallend denigrerend
stukje, want complottheoretici moeten kennelijk nog
steeds belachelijk gemaakt worden.
De journalist van EenVandaag, die het ook heeft over
Bilherberg-complotten (Joost mag weten wat dat zijn),
merkt terloops nog even op dat ‘geen weldenkend mens
chemtrails serieus neemt’. Een sterk staaltje onpartijdige verslaggeving.
Als geen weldenkend mens chemtrails serieus neemt, waarom waarschuwde Prince er dan voor? En
waarom eisen de Cypriotische Groenen dan dat de overheid stopt met chemtrails?
Nog niet voldoende
Misschien nog wel leuk om te vermelden: één op de drie Grieken gelooft in het bestaan van chemtrails.
Betekent dat volgens EenVandaag dat al deze mensen onweldenkend zijn?
Maar waar is het eigenlijk allemaal om te doen? Uit een reactie van de Partij voor de Dieren op Facebook blijkt
dat de partij chemtrails serieus neemt. In de reactie laat de PvdD weten dat er weliswaar nog niet voldoende
wetenschappelijke informatie is om het bestaan ervan vast te stellen, maar ze sporen mensen wel aan om
middels een burgerinitiatief parlementair onderzoek naar chemtrails af te dwingen.
Op de website van de partij valt over chemtrails te lezen:
Over chemtrails is onvoldoende wetenschappelijke informatie om het bestaan ervan vast te stellen. Die
informatie is noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel te komen c.q. te kunnen komen tot behandeling in
het parlement van weers- of anderszins beïnvloedende uitstoot van stoffen in hogere luchtlagen. Als partij
nemen we geen formeel standpunt in zolang er onvoldoende onafhankelijke wetenschappelijke informatie is
over de inzet van chemtrails.
Zeer serieus
De PvdD neemt de mogelijkheid dat chemtrails schade aanrichten aan mens en dier zeer serieus.
Volgens deze complottheorie spuit de overheid doelbewust gif in de lucht om mensen ziek te maken. Uit een
artikel op de website van The Guardian blijkt dat dat in Groot-Brittannië ook daadwerkelijk is gebeurd.
Het Britse ministerie van Defensie veranderde grote delen van het land in een reusachtig laboratorium en
stelde een groot deel van de bevolking bloot aan schadelijke bacteriën. Die bacteriën werden in de lucht
verspreid met behulp van vliegtuigen.
Niet zo vergezocht
Het is dus helemaal niet zo vergezocht dat mensen doelbewust worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.
EenVandaag verwijst naar nog een (nog denigrerender) stukje geschreven door de Nederlandse uitgave van
Vice. “De partij heeft de deur opengezet voor één van de idiootste internationale samenzweringstheorieën:
chemtrails,” klinkt het uit de hoogte. Einde discussie.
Wederom een sterk staaltje onpartijdige verslaggeving.
Vice verwijst naar een peiling in augustus in Environmental Research Letters waaruit bleek dat er van de 77
atmosferische wetenschappers maar één wetenschapper was die de theorie serieus nam.
Vorig jaar verscheen er ook een studie in het International Journal of Environmental Research and Public
Health waarin werd geconcludeerd dat er bewijs is voor chemtrails.
Zeer agressieve campagne
In de paper, die in augustus vorig jaar is gepubliceerd, schreef geofysicus J. Marvin Herndon dat de gevolgen
voor de volksgezondheid aanzienlijk zijn en dat we worden blootgesteld aan giftige zware metalen en
radioactieve stoffen. Na een ‘systematische en agressieve aanval’ besloot het tijdschrift de studie terug te
trekken. “De zeer agressieve campagne die gericht is tegen mijn twee wetenschappelijke papers over
koolvliegas in de troposfeer, laat zien dat ik op het juiste spoor ben,” reageerde de wetenschapper.
De belangen zijn duidelijk groot. Hoog tijd dus om hierover een debat los te maken. Laat dat burgerinitiatief
maar komen.
Update
Na publicatie van dit artikel heeft de Partij voor de Dieren de passage over chemtrails op de eigen website
aangepast. Nu is te lezen ‘dat het bestaan van chemtrails niet wetenschappelijk onderschreven wordt’.
[EenVandaag]
http://www.ninefornews.nl/partij-dieren-chemtrails-serieus/
P.S.: Inmiddels is de Partij voor de Dieren teruggefloten door de Tweede Kamer !!
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Hou je vast: Oud-presidentskandidaat onthult de echte lijst met verspreiders van nepnieuws
De Amerikaanse oud-presidentskandidaat Ron Paul heeft
een lijst gepubliceerd met verspreiders van ‘nepnieuws’, die
in zijn ogen verantwoordelijk zijn voor ‘nepoorlogen’ en
leugens over Hillary Clinton.
Op de lijst staan onder meer namen van journalisten die
werkzaam zijn voor CNN, de New York Times en The
Guardian.
“Deze lijst bevat de schuldigen die ons vertelden dat [er
onomstotelijk
bewijs
was
dat]
Irak
massavernietigingswapens had en door wiens leugens we
in meerdere nepoorlogen zijn gezogen,” schreef hij op zijn
website Ron Paul Liberty Report.
Afbeelding weergeven op Twitter
REVEALED:
The
Real
Fake
News
List http://www.ronpaullibertyreport.com/archives/revealedthe-real-fake-news-list …
98 procent kans
Paul stelt dat zijn lijst veel relevanter is dan de ‘hitlijst’ die
eerder werd gepubliceerd door de ‘linkse feministiche
professor’ Melissa Zimdars.
“Dit zijn de nieuwsbronnen die meldden dat Hillary Clinton
98 procent kans had om te winnen en dat de economie in een geweldige vorm verkeert,” aldus Paul.
De lijst bevat de namen van de verspreiders van ‘nepnieuws’ en toont ook voor wie zij werken.
https://youtu.be/DqnUxxCtEx0
Volstrekt verkeerd
Volgens het oud-congreslid is CNN de grootste boosdoener, gevolgd door de New York Times en MSNBC.
De New York Times kwam onlangs onder vuur te liggen nadat het campagneteam van Trump had gezegd dat
de verslaggeving in de krant volstrekt onjuist is.
Op de lijst staat ook Wolf Blitzer van CNN. In een e-mail van de Democratische Nationale Commissie (DNC)
bespreken medewerkers van de partij welke vragen ze naar CNN zullen sturen voor een interview met Trump.
Censureren
We zien ook de naam van New York Times-journalist Maggie Haberman voorbij komen, die erg nauw bleek
samen te werken met Clintons campagne.
De Amerikaanse president Barack Obama sprak zich onlangs kritisch uit over zogenaamd ‘nepnieuws’.
Hij claimde dat nepnieuws er mogelijk toe heeft geleid dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen.
Facebookbaas Mark Zuckerburg heeft nu gezegd dat hij misschien bedrijven gaat inhuren om het nieuws te
filteren (lees: te censureren). https://youtu.be/pvhwBCBj-3U
[Ron Paul Liberty Report]
http://www.ninefornews.nl/echte-lijst-verspreiders-nepnieuws/

Bolivia verzekert zich van economische onafhankelijkheid en weert Rothschild-banken
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de
Wereldbank zijn belangrijke spelers in het wereldwijde
economische landschap.
Deze internationale organisaties, die worden bestierd
door de familie Rothschild, zetten landen eerst onder
druk om hun financiële sector te dereguleren, waarna
privébanken hun economieën kunnen plunderen, schrijft
True Activist. Als de overheden vervolgens gedwongen worden om hun financiële sector uit te kopen, komt
het IMF of de Wereldbank met een ‘steunpakket’ dat deze landen dwingt om ingrijpende
bezuinigingsmaatregelen door te voeren.
Economische bloei
Voordat Evo Morales aan de macht kwam in Bolivia, ging het land gebukt onder bezuinigingsmaatregelen die
waren opgelegd door het IMF en de Wereldbank.
Bolivia is sinds lange tijd één van de armste landen van Zuid-Amerika.
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Sinds Morales in 2006 president werd, heeft hij zich gericht op het terugdringen van de invloed van de VS en
multinationals in Bolivia. Bolivia beleeft nu een periode van economische bloei. Het land heeft één van de
snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika.
Chantage
Voor de eerste helft van 2014 kende het bnp een groei van 5,16 procent. Alleen Colombia deed het beter met
6,4 procent. De buitenlandse schuld verminderde van 94 procent in 2003 naar 40 procent van het bnp in 2013.
De internationale reserves namen toe van 1000 miljoen dollar naar 15.000 miljoen dollar. En tussen 2003 en
2013 daalden de officiële armoedecijfers van 63 procent naar 45 procent.
Morales weert de instituties die zijn land ooit plunderden. Enkele weken geleden kondigde hij aan dat Bolivia
niet langer zal reageren op de eisen en de chantage van de VS, de Wereldbank en het IMF.
Bevrijd
Tijdens een bezoek in Tarija in het zuiden van Bolivia zei Morales:
Om een lening te krijgen van het IMF moesten we een deel van ons land opgeven, maar we hebben ons in
zowel economisch als politiek opzicht bevrijd en zijn niet langer afhankelijk van andere landen of instituties.
Onder Morales is er veel gebeurd om het internationale bankwezen buiten de deur te houden.
Bolivia heeft diverse multinationals het land uitgeschopt, waaronder McDonald’s en Coca-Cola.
Daarnaast weigert het land mee te werken aan de desastreuze Amerikaanse oorlog tegen drugs.
Ketenen afwerpen
In Bolivia gaat 14 procent van het nationale budget naar onderwijs, in de VS slechts 1,7 procent.
Buitenlandse olie- en gasbedrijven betalen in Bolivia liefst 82 procent winstbelasting. Dat geld wordt gebruikt
om de armen te helpen. Morales laat zien dat elk land, hoe arm het ook is, de ketenen kan afwerpen en het
heft in eigen handen kan nemen.
[True Activist]
http://www.ninefornews.nl/bolivia-weert-rothschild-banken/

Russische woordvoerster op tv: “Overwinning Trump is Joods complot”
Een woordvoerster van het Russische ministerie van
Buitenlandse Zaken wordt ervan beschuldigd te hebben
gesuggereerd dat de verkiezingsoverwinning van Trump
onderdeel was van een ‘Joods complot’. Dat
schrijft Radio Free Europe.
Maria Zakharova zei dat Joodse mensen in New York
haar hadden verteld dat ze vooral de Republikeinse
kandidaat hadden gesteund. “Ik heb daar veel vrienden en kennissen en natuurlijk wilde ik graag weten hoe
de verkiezingen verliepen en wat het Amerikaanse volk verwachtte,” zei ze op de Russische tv.
Twee keer zoveel
“Met wie moet je praten als je wilt weten wat er gaat gebeuren in Amerika? Je moet natuurlijk met de Joden
praten. Dat spreekt voor zich,” aldus Zakharova, waarna applaus volgde.
Ze zei dat Joodse mensen tegen haar zeiden: “We doneren natuurlijk aan Clinton, maar we geven de
Republikeinen twee keer zoveel.”
Toen wist ze genoeg. “Als je wilt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, lees dan niet de mainstream
kranten. Onze mensen in Brighton zullen je alles vertellen.”
Joods complot
Brighton Beach is een gebied in Brooklyn waar veel Joodse
immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie woonachtig zijn.
Haar uitspraken zijn koren op de molen van complottheoretici
die stellen dat rijke New Yorkers de Amerikaanse politiek
aansturen.
Volgens de Russische activist Roman Dobrokhotov legde de
woordvoerster de overwinning van Trump uit als een Joods
complot. http://www.ninefornews.nl/overwinning-trump-joodscomplot/
Roman Dobrokhotov @Dobrokhotov
Пропустил этот момент, оказывается пресс-секретарь МИД объяснила победу Трампа еврейским
заговором https://www.youtube.com/watch?v=z_7ucPQm52Y …
Michael McFaul, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou, schreef op Facebook: “Wauw. En dit
is de vrouw die mij bekritiseert omdat ik niet diplomatiek zou zijn.”
[Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/overwinning-trump-joods-complot/
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George Soros, een gevaarlijke puppetmaster
28 NOV
Trump = troef.
Niet alleen in de letterlijke betekenis (vertaling) van het woord. Maar
ook zijn naam, zijn personage en zijn overwinning zijn troef in het
medialandschap als het gaat om veelal negatieve aandacht, met hier
en daar als uitzondering op de regel pro-Trump artikelen. We kunnen
inmiddels met zekerheid vaststellen dat het kamp der tegenstanders
rijkelijk wordt gefinancierd en opgehitst door de gevaarlijke
Hongaarse miljardair George Soros.
Een mainstream mediakanaal zoals De Volkskrant schreef een paar
weken geleden ook nog over Soros, zij het op een gematigde toon.
Maar dat kunnen we verwachten van de volledig gekochte mainstream media. Zelf schreef ik al vaker over
Soros, omdat hij achter allerlei ‘color revolutions’ zit, achter de campagne van Clinton, achter Black Lives
Matter, maar ook achter AVAAZ, achter de vluchtelingencrisis door onder meer het uitgeven van
handleidingen voor die vluchtelingen waar ze heen moeten gaan en wat ze mogen ‘eisen’ in elk land, en
zoveel meer. Hij is iemand die sterk aan de touwtjes trekt van de valutamarkten en de wereldpolitiek en in
staat is door een statement een land te verscheuren. Een uiterst gevaarlijk mens, die herkend zou moeten
worden en gestopt in zijn psychopathische geldingsdrang die tot vergaande ontwrichting leidt in de wereld.
De Canadees Dan Dicks van Press For Truth -die ik al langer volg, o.a. door zijn ‘ongewenste‘ aanwezigheid
bij de Bilderberg-meetings- maakte een videoportret van Soros. Na overleg met Dan heb ik deze vertaald en
ondertiteld (duur 11’00”). Het wordt toch echt tijd dat de overige 99% gaat zien wie werkelijk aan de touwtjes
trekt; het zijn niet onze regeringen die wij zogenaamd zelf mogen kiezen, maar het is wel de schaduwregering
die zich veel te lang in het duister heeft weten te verschansen, een elitegroep die Ole Dammegård onlangs
nog voor onze camera heeft toegesproken.
Hoog tijd om het licht daar maar weer eens op te laten schijnen! Dan Dicks, dank voor je inzet!
https://youtu.be/WyLcife_KWU
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/11/28/george-soros-een-gevaarlijke-puppetmaster/
‘Zoete aroma’s’ en ‘uitvallende apparaten’: Mysteries rond opening graftombe Jezus
in Archeologie 29 november 2016
Voor het eerst in eeuwen wordt de
mysterieuze graftombe blootgelegd
waar volgens de overlevering Jezus
Christus begraven werd.
Lang werd gedacht dat er niets meer
van over was, maar bij de restauratie
van de kerk die er bovenop is
gebouwd in het oude, ommuurde
deel van Jeruzalem, is het tegendeel
ontdekt. Het Heilige Graf, zoals de tombe wordt genoemd, is al sinds 1555 niet meer geopend. Archeologen
zeiden dat het een lange wetenschappelijke analyse zal worden.
‘Zoete aroma’
Werklieden die betrokken zijn bij het restaureren van de kerk, hebben melding gemaakt van buitengewone
fenomenen rond de tombe waarin Jezus gelegen zou hebben.
Toen ze de tombe naderden roken ze naar eigen zeggen een ‘zoete aroma’ – een soorten bloemengeur die
vaker wordt gemeld bij vermeende verschijningen van heiligen of Maria, meldt Catholic Culture.
Elektrische apparaten
De werklieden zeiden ook dat sommige elektrische apparaten, waaronder meetinstrumenten, in de buurt van
de tombe uitvielen of zelfs de geest gaven, wat erop wijst dat ze werden beïnvloed door elektromagnetisme.
Dit fenomeen werd bevestigd door één van de wetenschappers die toegang heeft gekregen tot de tombe,
schrijft nieuwssite Aleteia. De tombe wordt door Griekse specialisten van de technische universiteit in Athene
opgeknapt. De operatie gaat zo’n 4 miljoen euro kosten.
Geen archeologisch bewijs
In totaal buigen 50 experts zich over de graftombe. Ze werken voornamelijk ’s nachts om pelgrims overdag
gelegenheid te geven het Heilige Graf te bezoeken.
Archeoloog Robert Cargill merkte op dat er nog steeds geen archeologisch bewijs is dat Jezus werd gekruisigd
of dat hij onder de Heilige Grafkerk werd gelegd.
Toch is de plek al 1600 jaar lang de meest heilige plaats in het christendom, zei hij.
http://www.ninefornews.nl/mysteries-opening-graftombe-jezus/
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The Road to Ruin’: Insider zegt dat crash en invoering IMF-wereldmunt dichtbij zijn
‘Dollar, euro en andere munten gaan onherroepelijk totaal instorten – Banken zullen maandenlang dicht
blijven, niemand zal meer bij zijn geld kunnen’ - Financieel analist Egon von Greyerz voorspelt binnen 5 jaar
huizenmarkt crash met 75% tot 90%
De Wereldbank presenteerde een paar jaar
geleden –onder het mom van ‘kunst’- een
ontwerp voor een toekomstige wereldmunt.
In ‘The Road to Ruin’ waarschuwt financieel
insider James Rickards dat het wereldwijde
financiële systeem opnieuw op het randje van
instorten staat. Volgens hem heeft het IMF reeds
een plan klaarliggen om de grote Centrale
Banken van de wereld te ‘redden’ door het
uitgeven van ‘Special Drawing Rights’ (SDR’s),
die de basis moeten gaan vormen voor een toekomstige wereldmunt, die zowel de dollar als de euro zal
vervangen. Dat een enorme crash steeds dichterbij komt blijkt onder andere uit de totaal uit de hand gelopen
schuldenberg in zowel Europa, China als de Verenigde Staten.
Italeave en Milanese beurscrash steeds dichterbij
In tegenstelling tot de meeste Nederlanders voelen de Italianen de bui al een poosje hangen. Al enkele jaren
geleden berichtten we dat velen hun spaargeld naar Zwitserland wegsluizen. Met de mogelijke afwijzing van
de nieuwe Grondwet in het referendum van 4 december –volgens peilingen is een flinke meerderheid tegenzou Italië wel eens uit de eurozone en zelfs de hele EU kunnen treden (‘Italeave’). De Italianen proberen dit
voor te zijn door hun straks misschien wel waardeloze spaargeld in te wisselen voor goud, wat in Zwitserland
wordt gekocht en opgeslagen. (3)
Reuters plaatste vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat er een kans van 19,3% is dat Italië de eurozone
verlaat. Dat percentage is sinds het begin van deze peilingen in 2012 nog nooit zo hoog geweest. De kans dat
een (andere) lidstaat van de eurozone uit de muntunie treedt is zelfs 24,1%. (4) Op de Italiaanse beurs in
Milaan wordt dan ook massaal gespeculeerd op een aanstaande crash (5). Dat heeft overigens ook alles van
te doen met het op omvallen staande failliete Italiaanse bankensysteem (6).
Centrale Banken aan het einde van hun latijn
Het Westerse bankensysteem stortte feitelijk al in 2008 in elkaar, maar dat werd vervolgens met honderden
miljarden belastinggeld overeind gehouden. Was dat niet gedaan, dan waren alle grote banken gecrasht, zegt
Rickards. De problemen die tot de instorting leidden werden echter in het geheel niet opgelost, waardoor de
volgende klap vele malen harder en fataal zal zijn.
Banken, economieën en staten werden door de Centrale Banken met extreem lage rente en onvoorstelbare
hoeveelheden digitaal gecreëerd geld overeind gehouden. Het meeste van dit geld vloeide naar de grote
financiële spelers, die er vervolgens opnieuw driftig mee gingen speculeren om zichzelf nog verder te verrijken,
wat de beurskoersen tot ongekende hoogten opdreef. De echte economie, de gewone man, bleef buiten schot.
Voor hem en haar werd het leven stapsgewijs alleen maar duurder.
De Centrale Banken zijn echter aan het einde van hun latijn, waarschuwt Rickards. De schulden van de
Amerikaanse Federal Reserve zijn bijvoorbeeld 113 x hoger dan het eigen kapitaal, waardoor de Fed op een
slechte dag zomaar failliet kan gaan. Voor de ECB en de Centrale Banken in China en Japan geldt feitelijk
hetzelfde.
‘Mensen zullen na financiële crash maanden niet meer bij hun geld kunnen’
Zodra het algemene vertrouwen in de wereldmunten, met name de dollar en de euro, instort, zal er wereldwijk
paniek uitbreken, en zal het hele financiële systeem worden geblokkeerd – inclusief het sluiten van alle banken
en beurzen. Een tijd lang zal niemand meer bij zijn geld kunnen, met onvoorstelbare gevolgen voor de
samenleving. ‘De mensen zullen meer verliezen en meer lijden... Ik waarschuw de mensen dat ze hun geld
niet op het verwachte moment zullen krijgen.’
Het IMF zal 3 tot 6 maanden nodig hebben om de gecrashte munten te vervangen door digitale SDR’s, die de
dollar als wereld reservemunt zullen vervangen. Dan gaan ook de beurzen weer langzaam open. Onlangs
werd de Chinese munt yuan in het IMF valutamandje opgenomen, juist met het oog op de komende crash en
de invoering van een nieuwe wereldmunt.
Alles is reeds enige tijd in voorbereiding. In het huidige tempo kan het nog wel 10 tot 15 jaar duren, maar
Rickards verwacht dat de crisis veel eerder komt, waardoor de SDR’s met spoed zullen moeten worden
ingevoerd om het financiële systeem weer op gang te helpen. De dollar, euro, yuan en andere munten zullen
aanvankelijk nog gewoon bestaan, maar als ‘lokale’ valuta, die hun waarde ontlenen aan de SDR’s van het
IMF.
Alternatief: hyperinflatie – Goud wordt sowieso veel meer waard
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Het plan kan ook mislukken. In dit geval ontstaat er massale (hyper)inflatie, met de bekende verschrikkelijke
gevolgen. Volgens Rickards zal de goudprijs hoe dan ook sterk gaan stijgen. Goud zal weer zoals vanouds
worden gebruikt om het vertrouwen te herstellen. De Centrale Banken willen dat weliswaar niet, maar ze zullen
geen andere keus hebben dan terug te keren naar de goudstandaard. (1) Landen die een aanzienlijke
voorraad goud hebben aangelegd, zoals Rusland en China, en in Europa ook Nederland, zullen naar
verwachting het snelst weer op hun benen staan.
‘Binnen 5 jaar crash die tot 90% van alles zal wegvagen’
Anderen zijn minder ‘optimistisch’ dan Rickards. De in alternatieve kringen bekende financiële analist Egon
von Greyerz verwacht binnen 5 jaar een crash die tot maar liefst 90% van de aandelenkoersen en
(vastgoed)markten zal wegvagen. Von Greyerz baseert dit op het feit dat er nog nooit in de geschiedenis zulke
enorme financiële zeepbellen zijn gecreëerd, zeker niet op wereldschaal.
De meeste mensen denken dat hun dollar en euro nog net zoveel waard zijn als 10 of 25 jaar geleden. In
werkelijkheid zijn alle grote munten sinds de oprichting van de Fed in 1913 zo’n 97% tot 99% van hun waarde
kwijtgeraakt door inflatie. Dat houdt in dat ook de spaargelden met hetzelfde percentage zijn vernietigd.
Schuldenzeepbellen onhoudbaar
Spaargelden cruciaal zijn voor een stabiele economische groei. In plaats daarvan is de (fake) groei kunstmatig
met gigantische nieuwe schulden gecreëerd. De gewone man is daar het slachtoffer van geworden, omdat
zijn inkomen ten opzichte van de échte inflatie al 20 tot 25 jaar hetzelfde is gebleven, terwijl zijn kosten alleen
maar verder zijn gestegen.
In China is inmiddels een schuldenberg van 300% van het BBP ontstaan, meer dan in de VS en de EU bij
elkaar opgeteld. Een kwart van alle Chinese bedrijven kan zelfs de rente op de gemaakte schulden niet meer
betalen, waardoor honderdduizenden failliet dreigen te gaan en miljoenen mensen werkloos zullen worden.
Maar ook in Amerika gaat het helemaal mis; President Obama wist in zijn eentje de staatsschuld te
verdubbelen van $ 10 biljoen naar $ 20 biljoen, zo’n 100% van het BBP. De eurozone werd na de crises in
2008, 2009 en 2011 (Griekenland) eveneens met biljoenen euro’s nieuwe schulden overeind gehouden.
‘Huis van € 250.000 in 2021 nog maar € 24.500 tot € 62.000 waard’
De mogelijkheden voor een nieuwe serie ‘reddingen’ zijn echter uitgeput. Dat betekent dat de grote crash hoe
dan ook gaat komen, of dat nu in 2018 of al over een paar weken gebeurt. Von Greyerz voorspelt ook een
gigantische wereldwijde vastgoedcrisis, waardoor een woning van (omgerekend) € 250.000,- over 5 jaar nog
maar € 62.000,- waard zal zijn, en in het slechtste geval slechts € 24.500,-. Het behoeft geen uitleg
dat indien zijn voorspelling uitkomt de drama’s voor miljoenen mensen –vooral in Nederland, dat de
hoogste private hypotheekschulden ter wereld heeft- niet te overzien zullen zijn.
Xander - (1) Epoch Times, (2) King World News, (3) Wirtschafts Woche, (4) Politico, (5) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/The-Road-to-Ruin-Insider-zegt-dat-crash-en-invoering-IMFwereldmunt-dichtbij-zijn
De holocaust waar niemand over spreekt (video)
Dinsdag, 29 november 2016
De Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een vreselijke periode,
waarbij bij alle partijen de meest slechte kanten van de mens naar
voren kwamen.
Nog steeds worden jaarlijks de slachtoffers herdacht en brengt een
gedichtje van Anne Frank zomaar 140.000 euro op, maar er zijn ook
slachtoffers waar bijna niemand aan denkt.
Het zijn altijd de winnaars van een oorlog die de geschiedenis schrijven
en die bepalen wat er uiteindelijk in de geschiedboeken terecht zal komen.
Van jongs af aan worden wij dan ook al geprogrammeerd en
geconditioneerd met een sterk anti Duits gevoel, want zij waren degenen die onze ouders en/of grootouders
onderdrukten, de meest afgrijselijke misdaden pleegden en miljoenen Joden, zigeuners, gehandicapten en
andere niet gewenste medemensen op wrede wijze vermoordden.
Vooral de holocaust was zo vreselijk, dat zelfs het in twijfel trekken ervan al door onze overheid strafbaar is
gesteld. Want, het geloven in die holocaust is nog belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting.
Wij worden groot gebracht met het zwart/wit denken voor wat betreft de geschiedenis. De geallieerden waren de
“goeden” en de Duitsers waren de “slechteriken”.
Misschien is het tegen die achtergrond dat het ons land geen biet interesseerde wat er vlak na de oorlog met de
Duitsers gebeurde, want wat het ook was, het was vast hun verdiende loon.
Echter, wat daar gebeurde was niets minder dan nóg een holocaust. Eentje waarvan het níet verboden is die te
ontkennen.
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Wij kwamen het volgende schokkende verhaal tegen en hoewel niet prettig vormt ook dit onderdeel van die
vreselijke oorlog.
Bijna niemand weet wat er in Duitsland gebeurde nadat het bezet werd, ergens ook logisch, Europa lag in puin
en andere landen hadden genoeg eigen zorgen.
Dit is een veelomvattend thema wat begon met het gevangennemen van alle Duitse soldaten en dat wat er op
leek. Dit waren er tussen de zes- en acht miljoen en uiteindelijk zijn er vijf miljoen terechtgekomen in de
zogenaamde "Rheinwiesenlager". Hieronder ook vrouwen, bejaarden en zelfs kinderen.
Deze kampen bevonden zich aan de oevers van de Rijn, een aantal van hen net over de grens bij Noord Limburg.
Deze kampen waren niet meer dan open velden waar een groot hek omheen werd gezet, geen tenten, geen
sanitair, geen drinkwater, niets! Het weer (april '45) zat niet mee, het was koud en nat en er viel vaak zelfs nog
natte sneeuw. De gevangenen werden zelfs niet geregistreerd en aangemerkt als "ontwapende vijanden" om ze
niet als krijgsgevangenen aan te hoeven merken. Het Rode Kruis en andere hulporganisaties kregen geen
toegang tot deze kampen.
Ongetwijfeld zal het sterftecijfer ontzettend hoog zijn geweest, deze situatie duurde namelijk voor velen vele
maanden, met hier en daar lichte verbetering zoals wat drinkwater en (te) kleine rantsoenen. Er wordt
gesuggereerd dat er in totaal meer dan een miljoen doden zijn gevallen. De officiële lezing geeft een lager
sterftecijfer (max. 10.000) dan die van de gemiddelde bevolking.
De gevangen groeven vaak gaten om beschutting te vinden, deze stortten vaak door de vele regen in en velen
werden zo bedolven. Maar ook gingen de Amerikanen vaker met een bulldozer over de velden om de gaten te
dichten, zonder erop te letten of er nog mensen in deze gaten zaten. https://youtu.be/hbp61fOVFaE
Eind 90er jaren hoorde ik hier voor het eerst van door Duitse collega's uit Rheinberg, beiden woonden in de wijk
Annaberg die op de locatie van het kamp gebouwd is. Het schijnt dat veel bewoners menselijke resten en
dergelijke in hun tuin hebben gevonden.
Nu vraagt men zich af, waar zijn die miljoen doden dan begraven? Het antwoord ligt mogelijk in Nederland. Er
zijn geruchten dat een deel op de enige Duitse militaire begraafplaats van Nederland in Ysselsteyn (Limburg)
begraven ligt en wel onder de reguliere graven die er staan. Een ander deel zou op een Duitse begraafplaats in
Lommel net over de grens in België liggen. https://youtu.be/1eTauZjjV9w
De begraafplaats te Ysselsteyn (Limburg) ligt zeer afgelegen en de Amerikanen hadden in de nadagen een "Carte
Blanche" in Nederland dat sowieso op haar gat lag. Het zal niemand echt geïnteresseerd hebben wat de
Amerikanen destijds in dat afgelegen en nagenoeg uitgestorven gebied deden. Ik acht het daarom goed mogelijk
dat er massagraven onder het reguliere grafveld verborgen liggen, een betere plek is haast niet te bedenken en
niemand die vragen stelt over de lijkentransporten.
Was het de verdiende straf, of heeft Amerika hiermee aangetoond geen haar beter of zelfs slechter te zijn?
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11325:de-holocaust-waar-niemand-overspreekt&catid=37:wereld&Itemid=50
€ 80.000.000.000,00
Posted on november 28, 2016 by Tijl Uylenspiegel
Al eerder heb ik toegegeven geen economisch genie te zijn
maar gisteren keek ik een stukje mee met een VPRO
programma dat handelde om de 80 miljard die Mario Draghi
maandelijks bij laat drukken. Dat zit mij namelijk al langer
dwars. Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet
voorstellen dat dit zonder gevolgen gaat blijven, sterker nog
ik ben verbaasd dat wij er nog niks van merken.
Mijn zorgen zijn kennelijk niet helemaal onterecht en wat
mij nog het meest verbaasd is dat economische bollebozen
het daar in andere bewoordingen eigenlijk mee eens zijn.
Als de hoofdeconoom van een belangrijke bank verteld dat als iemand hem tien jaar geleden had gevraagd
wat er moest gebeuren met iemand die dit zou gaan doen zegt dat hij dan had geantwoord dat zo’n persoon
in een gesloten inrichting of in de gevangenis thuishoorde dan geeft dat te denken.
Als een andere hotemetoot zegt dat dit onbekend terrein is en het tot nu toe grootste economische
experiment ooit uitgevoerd dan stemt dat niet vrolijk. Nog weer een andere zegt dat de enigen die hiervan
profiteren de financiële instellingen zijn en dat maakt dat je je even op het achterhoofd krabt.
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Was het niet zo dat de crisis in 2008 (die we nog steeds niet te boven zijn) werd veroorzaakt door die financiële
instellingen? Wat maakt dan dat “we” die instellingen ongevraagd gaan bevoordelen? En ten koste van wie
worden zij bevoordeeld want waar een partij voordeel heeft moet een andere partij toch nadeel hebben? En
laten we eerlijk blijven, € 80.000.000.000,00 is nou niet bepaald een bedrag waar je mee mag gokken toch?
En toch is dat precies wat Draghi uit onze naam doet.
Letterlijk niemand, ook Draghi niet, weet hoe dit uit gaat
pakken maar hij gaat vrolijk door, maand in maand uit,
de teller staat inmiddels op € 1400.000.000.000,00 wat
is bijgedrukt uit het grote niks en elke maand wordt dat
met € 80.000.000.000,00 verhoogd! Er gaan dagen
voorbij dat ik het niet in mijn zak heb om maar eens een
understatement te maken. Natuurlijk er worden
argumenten verzonnen om het goed te praten, deflatie,
inflatie zijn de termen waar het meest mee geschermd
wordt maar zodra een interviewer verder doorvraagt
blijken ze daar zelf ook niet veel kaas van gegeten te hebben.
Zoals gezegd ik ben geen economisch genie maar het stemt mij niet vrolijk als ik
erachter kom dat juist de mensen waarvan verwacht wordt dat ze wél een
financieel genie zijn ook geen idee hebben hoe dit uit gaat pakken. Weet u het
doet mij denken aan het Duitse oorlogsgeld, ik heb nog een stel van dat soort
biljetten. Een biljet van honderdduizend mark, ziet u het voor u dat je naar de
Jumbo gaat en een kilo suiker van € 2000,00 koopt en betaalt met een biljet van €
100.000,00? Gaan we misschien dezelfde kant op als Zimbabwe?
Om kort te gaan ik heb een verzoek aan de reageerders onder u die economisch
beter onderlegd zijn dan ik;
Leg het mij(ons) eens uit in begrijpelijke taal want ik snap er de ballen niet meer van en dat vind ik geen
geruststellende gedachte omdat ik toch al niet overliep van vertrouwen in de €U.
https://fenixx.org/2016/11/28/e-80-000-000-00000/

Professor legt glashelder uit waarom nepnieuws vooral een nepprobleem is
26 november 2016
Steeds meer mensen halen hun nieuws van social
mediakanalen. De gevestigde media proberen daar nu
een stokje voor te steken door te waarschuwen voor
‘nepnieuws’.
Na de verkiezingsoverwinning van Trump werd Google
en Facebook ten laste gelegd dat ze een weerloos
publiek al te gemakkelijk van ‘nepnieuws’ hebben
voorzien. Waarop dat publiek (lees: de Trump-kiezer) werd misleid. Waardoor die dan weer een ‘verkeerde’
stem uitbracht.
Waarheidspolitie
Hoezeer dit verwijt ook baadt in paternalisme, het vond algemeen weerklank en de akte van beschuldiging
werd overgenomen door zowat elk zichzelf serieus noemend medium, schrijft socioloog en professor aan de
Erasmushogeschool Brussel Ben Caudron.
Google en Facebook beloofden maatregelen te zullen nemen. Maar wat mag ‘echt’ nieuws dan precies zijn?
En hoe gaan de mensen uit Silicon Valley het verschil tussen echt en nepnieuws detecteren?
Caudron vraagt zich in De Tijd hardop af of we niet op het punt staan een waarheidspolitie te installeren.
Gevaarlijk
“Als ik mag kiezen tussen abstracte beslissingsregels zoals die van Facebook en Google, of een portie van
de pot gerukte onzin, geef mij dan maar die onzin,” stelt hij.
Volgens de professor zijn de aangekondigde maatregelen overbodig, ineffectief, misleidend en op termijn zelfs
gevaarlijk. Daarover horen we nauwelijks iets. Liever leggen de mainstream media Google en Facebook het
vuur aan de schenen en juichen ze nadien de gemaakte beloften toe.
Godsgeschenk
Het verhaal over ‘nepnieuws’ komt dan ook als een godsgeschenk voor die media, aldus Caudron.
Dat verhaal focust immers op onbekende booswichten die hun geld verdienen met websites vol onzin en
leugens. Zoiets zouden onze gevestigde huizen van vertrouwen uiteraard nóóit doen.
Het zijn altijd de anderen die liegen, nooit de zelfverklaarde kwaliteitsmedia.
Leugens over massavernietigingswapens
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Dat diezelfde kwaliteitsmedia de vorige Republikeinse Koning aan een totaal overbodige tweede Golfoorlog
hielpen door kritiekloos de leugens over massavernietigingswapens die het Witte Huis bij het Pentagon en de
CIA had besteld, over te nemen en van deskundig klinkende lege commentaren te voorzien, wie herinnert zich
zo’n futiliteit nog? Hou op met die nepverontwaardiging over nepnieuws, zegt Cauldron.
Het verschil tussen ware en foutieve informatie hangt af van de macht waarover partijen beschikken. Daarom
is evenwicht volgens hem van het grootste belang.
Fairness Doctrine
Hij wijst op de Fairness Doctrine, die zenders oplegde om een deel van hun programmering te besteden aan
‘controversiële onderwerpen met een algemeen belang’. In 1987 werd die doctrine doodverklaard met –
ironisch genoeg – het argument dat de vrijheid van meningsuiting erdoor geschonden werd.
http://www.ninefornews.nl/professor-waarom-nepnieuws-nepprobleem/

Donald Trump en de nieuwe wereldorde
Geplaatst door:: Redactie - 20 november 2016
Kan iemand verkiezingen winnen die de meerderheid van de bevolking tegen zich in
het harnas jaagt? Het antwoord is natuurlijk nee. Kennelijk is Trump niet de racist,
vrouwenhater, homofoob en latinohater zoals hij in de pers wordt omschreven. Wie
Trump wil begrijpen kan het beste te rade gaan bij zijn eigen toespraken of bij zijn
fanclubs zoals de alternatieve mediawebsites Breitbart en Infowars.com. Zijn
topstrateeg Steve Bannon is zelfs afkomstig van Breitbart.
Uit Trumps eigen toespraken komt een wereldbeeld naar voren dat zich laat
beschrijven als anti-globalistisch. Dit is een gedachtegoed dat voortkomt uit de
conservatieve gedachte dat het overdragen van soevereiniteit niet langer in het
voordeel is van de doorsnee burger. De handelsverdragen zoals TTIP zijn bij uitstek
goede voorbeelden waartegen de anti-globalisten protesteren omdat hier
beslissingsmacht wordt overgedragen aan internationale, niet nationaal te beheersen,
rechtbanken. Kennen wij dat ergens van? Natuurlijk, dit is de Amerikaanse variant van
de anti-EU-stem binnen Europa.
Zoals de nee-stemmers van de Brexit, de nee-stemmers tijdens het
Oekraïnereferendum en de anti-EU-stemmers van Wilders, Roos en Baudet zich niet laten omschrijven als
xenofoob of extreem-rechts, zo is Trump dat ook niet. Trump laat zich weliswaar omschrijven als anti-globalist
maar er is meer. Daarvoor moet je de positie van 9/11 begrijpen in de collectieve psyche van de Amerikanen.
Zoals je de Duitse politiek niet kunt begrijpen zonder de holocaust te kennen, zo kun je de hoogbouwexpert
en New Yorker Trump niet bevatten zonder 9/11.
9/11 Staat voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York, Washington en Pensylvania.
Het is inmiddels omstreden of het officiële verhaal van de overheid wel klopt. Dat verhaal stelt dat Osama Bin
Laden de dader is maar bewijs daarvoor is nooit geleverd. De alternatieve theorie is dat de Amerikaanse
overheid er zelf de hand in heeft gehad. Uit enquêtes blijkt keer op keer dat de meerderheid van de Amerikanen
het officiële verhaal in mindere of meerdere mate niet gelooft[1]. Trump weet het ook.
Het is deze positie ten opzichte van 9/11 die zo goed illustreert hoe de Amerikanen tegenwoordig kijken naar
hun overheid en naar de pers. En beeldt het je in, het betekent nogal wat als de Amerikaanse overheid,
tenminste ten dele, zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zo’n uitgebreide aanslag die Amerika in
het hart heeft getroffen.
Trump is niet verantwoordelijk voor dit wantrouwen. Hij heeft er alleen handig gebruik van gemaakt en wist dit
wantrouwen om te zetten in een nationale compassie. Op Infowars.com wordt door de presentator Alex Jones
vrijwel dagelijks, voor een miljoenenpubliek, van de kansel gepredikt dat de revolutie aanstaande is. Openlijk
wenst hij het opsluiten van de Neo-cons voor hun misdaden tijdens 9/11 en de vele zinloze oorlogen erna. Het
Clinton misdaadsyndicaat (in jargon de Clinton crime family) moet worden opgerold en hij heeft openlijk de
oorlog verklaard aan de oude media.
Allemaal Trumpthema’s en ze vallen naadloos samen met de open wond die 9/11 tot op de dag van vandaag
is. Trumps verkiezingscampagne is een drama in bedrijven; het verhaal van de oorzaak en de gevolgen van
9/11 tot op de dag van vandaag. In drie bedrijven:
1. De daders, de Neo-Cons: er was in 2001 een aantal gekken aan de macht zoals Bush, Cheney en
Rumsfeld, de zogenaamde Neo-cons die dit misdadige plan hebben aangevoerd;
2. Het systeem is corrupt: de Amerikaanse overheid weet al vijftien jaar deze misdaad onder de pet te
houden;
3. De media zijn corrupt: de Amerikaanse oude media kijken al vijftien jaar collectief de andere kant op.
De Neo-cons
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Hoewel zowel Trump als de Neo-cons tot dezelfde Republikeinse partij behoren, moeten ze niets van elkaar
hebben. George W. Bush heeft niet op Trump gestemd en zijn vader heeft zelfs op Clinton gestemd. Andersom
moeten de Trumpaanhangers niets van de Neo-cons hebben. Op Infowars.com, wordt een heftige discussie
gevoerd over de mensen die Trump in zijn team moet opnemen en ze zijn allergisch voor de Neo-cons. Het
laat ook zien dat Trump en zijn aanhangers niet zo rechts zijn als soms wordt gezegd.
Veelvuldig heeft Trump beweerd dat het beleid van de Neo-cons rampzalig is geweest. De oorlogen in
Afghanistan, Irak, Libië en Syrië waren volgens hem een ramp. Hij durfde het zelfs aan om George W. Bush,
in een debat met zijn broer Jeb, te verwijten dat hij verantwoordelijk was voor 9/11. Dit kon op twee manieren
worden uitgelegd…
Het systeem is corrupt
Trumps leuze ‘the system is corrupt’ geeft goed aan welke condities er nodig zijn om vijftien jaar lang de
grootste misdaad van de 21e eeuw verborgen te houden. Het rechtssysteem raakte gecorrumpeerd en het
Department of Justice is nu sterk gepolitiseerd geraakt. Dat bleek maar weer bij het onderzoek naar Hillary’s
e-mails waarbij voor de FBI het werken feitelijk onmogelijk werd gemaakt door het DoJ.
De Patriot Act werd een maand na 9/11 ingevoerd die de facto de waarborgen in de rechtsstaat om zeep hielp.
Veiligheidsdiensten hebben zich actief ingespannen om bewijsmateriaal te vernietigen en om
waarheidsvinding rond 9/11 tegen te werken. De officiële 9/11-commissie was naar de woorden van enkele
opgestapte leden ‘designed to fail’. Het eindrapport bevat inderdaad zoveel lacunes, halve waarheden en
leugens dat het geen recht doet aan de slachtoffers en de nabestaanden.
De pers is corrupt
De Amerikaanse massamedia zijn een spreekbuis geworden van de macht en dissidente stemmen krijgen
nauwelijks nog een kans. De Nazi’s noemden dit de ‘Gleichschaltung’ van de media waardoor het mogelijk
wordt om welke grote leugen dan ook aan de massa op te dringen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, zo
luidt de theorie, dan zal de massa het altijd geloven. Conditie is wel dat de pers uit één mond spreekt. En
inderdaad is het min of meer gelukt om vijftien jaar lang het deksel op de doofpot te houden van de grootste
Westerse leugen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Nadat Trump de Republikeinse nominatie op zak had en het tegen Clinton moest opnemen koos de pers
massaal de kant van Clinton. De New York Times heeft na de verkiezingen aan haar abonnees haar excuses
aangeboden voor de gekleurde berichtgeving. CNN werd door Trump het Clinton News Network genoemd.
Trump heeft maandenlang een openlijke strijd tegen de massamedia gevoerd waarbij hij tijdens zijn
toespraken soms minutenlang fulmineerde tegen de aanwezige persmedewerkers. Zijn kiezers vonden het
prachtig en joelden vaak enthousiast mee zodra Trump weer eens over hen het ‘so bad, so bad’ herhaalde.
De revolutie
De Amerikanen hebben zich tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd ontdaan van het geloof in de massamedia.
Amerikanen weten nu dat die collectief en systematisch zwijgen en/of bedriegen. De politieke website Breitbart
is inmiddels de grootste in zijn soort en kreeg in oktober 37 miljoen verschillende, vaak dagelijkse bezoekers.
Dit is een website waar de complottheorie rond 9/11 gemeengoed is en die ook niet terugdeinst om de vele in
scene gezette terreuraanslagen, zoals die van Sandy Hook en Nice te benoemen. Dit nieuws raakt nu bekend
bij het grote publiek.
De Amerikanen hebben zich geëmancipeerd van de massamedia en zullen de waarheid rond 9/11 gaan eisen.
De dooddoener ‘complottheorie’ zal niet meer worden geaccepteerd. Trump weet dat als geen ander. Zelfs
als hij zou willen kan hij de geest niet meer terug in de fles krijgen.
De geopolitieke consequenties zullen groot zijn. Het betekent dat de Westerse wereld voor haar grootste
uitdaging staat sinds de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen zullen naar een nieuw staatsbestel moeten
zoeken, dat een overheid oplevert die zich weer in dienst stelt van haar burgers. De Amerikaanse overheid
zal gezuiverd moeten worden van de vele criminele elementen die het er voor het zeggen hebben.
Ook de Europese landen zullen worden meegetrokken. Europese overheden en media hebben in zulke mate
gecollaboreerd met de reeks zinloze oorlogen, die aan ruim een miljoen moslims het leven hebben gekost, dat
zij niet vrijuit kunnen gaan. In de zoektocht naar een nieuw evenwicht binnen elk van de Europese landen zal
het keurslijf van de EU niet kunnen overleven. De oude hegemonie van het Westen zal daarmee voorbij zijn.
De auteur van dit artikel, Nils de Graaf heeft econometrie gestudeerd en is sinds 2009 onafhankelijk
vermogensbeheerder. Hij verdient zijn geld op de effectenbeurs door tegen de stroom in te roeien: ‘Met het
lezen van de Financial Times kun je veel geld verdienen, vooral als je haar niet gelooft.’
[1] Dat de officiële theorie kant nog wal slaat is voor iedere geïnteresseerde burger vrij gemakkelijk te
achterhalen. De moeilijkheid is echter niet de bewijslast, de moeilijkheid is om je schrap te zetten tegen je
eigen weerzin tegen deze ongemakkelijke waarheid. Met name westerlingen hebben hier last van en het is
mijn persoonlijke ervaring dat een hoge opleiding of maatschappelijke status eerder een hindernis is dan een
hulp. Misschien verklaart dit dat er in de Nederlandse pers zo weinig over wordt geschreven. Lees eventueel
het boek van Coen Vermeeren, ‘9/11 is gewoon een complot.‘ Of bekijk op internet de documentaire ‘A new
Pearl Harbour.’
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/donald-trump-en-de-nieuwe-wereldorde/
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Hoe Nederland zich al meer politiek correct aan het aanpassen is (wordt aangevuld).
31 oktober 2016 Gerard de Boer
2005: Koekfabrikant Van der Breggen verandert na 86 jaar de lekkernij ‘Negerzoenen’
in ‘Buys Zoenen’.
2005: Columnisten, politici en cabaretiers passen vaker zelfcensuur toe, uit angst
voor bedreigingen. Cabaretier en columnist Youp van ’t Hek verklaart dat hij al enige
tijd regelmatig het mes van de zelfcensuur hanteert.
2006: In Amsterdam wordt het kruis op de mijter van Sinterklaas vervangen door de
drie andreaskruisen uit het wapen van Amsterdam, aangezien het kruis
aanstootgevend is voor moslims.
2008: De Fortis Bank besluit hun zeven jaar oude pluchen knuffel Knorbert niet langer
cadeau te geven bij het openen van een jeugdspaarrekening, ’omdat hij niet voldoet
aan de eisen die de multiculturele samenleving aan ons
stelt’. Oftewel: een handjevol religieus bezwaarden meldde
zich bij de bankverzekeraar om te klagen dat ons oerHollandse spaarvarken niet strookte met hun geloof.
2008: De gemeente Huizen haalt een aantal schilderijen
weg uit een expositie in het gemeentehuis. Reden is de
kritiek van allochtone bezoekers op de paar geschilderde
naakte vrouwen. De doeken worden nu getoond in een
ruimte waar geen publiek komt. Kunstenares Ellen Vroegh
is onthutst door het besluit van de gemeente. Ze voelt zich
gediscrimineerd.
2009: De directie van de Haagse Hogeschool zet geen kerstboom meer in de centrale hal. Een kerstboom
past namelijk niet bij de ‘diversiteit’ van de school.
2013: De meeste scholen in de randstad houden een ‘eindejaarsmaaltijd’ in plaats van het gebruikelijke
kerstdiner omdat islamitische ouders hun kinderen anders thuis houden.
2014: Op verschillende plaatsen in Nederland wordt Zwarte Piet voor het eerst verruild voor of aangevuld met
een Piet met roetvegen of andere kleuren.
2015: Het Rijksmuseum gaat woorden zoals
‘neger’, ‘eskimo’ en ‘indiaan’ schrappen. Het
museum heeft zelfs een werkgroep ingesteld die
alle benamingen afloopt. Naambordjes op de zalen
worden indien nodig aangepast. Naast het
Rijksmuseum blijkt dat andere grote musea in
Nederland, zoals Het Museum Volkenkunde, het
Afrikamuseum en het Tropenmuseum al druk bezig
zijn met het politiek correct aanpassen van de
beschrijvingen.
2015: De Volkskrant stopt met het woord ‘allochtoon’ omdat men dit
stigmatiserend en niet politiek correct vindt.
2015: De montessorischool de Gouden Kraal in Huizen schrapt het
Paasontbijt van het menu en vervangt het door ‘lente-ontbijt’ als gebaar
naar de moslimleerlingen.
2015: Aangezien pedofilie nog altijd strafbaar is in Nederland, blijkt er een
uitzondering gemaakt te worden voor mensen met een andere cultuur en
religie. Een motie van de CDA’er Peter Oskam om de in Nederland
voorkomende honderden kindhuwelijken te ontbinden wordt op 13 oktober 2015 door de VVD, PVDA,
GroenLinks en DENK verworpen.
2015: De Bijenkorf vervangt in de filialen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Amstelveen
de bekende zwarte klimpieten in vergulde klimpieten.
2015: De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) laat tijdens de jaarwisseling
salafisten van de Haagse As Soennah-moskee als ordedienst door de Schilderswijk
patrouilleren.
2016: Het baliepersoneel van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam mag niet meer in korte
rokjes en knielaarzen op het werk verschijnen.
2016: De leraar Ivar Mol wordt namens de Bredase burgemeester Paul Dapla (PVDA)
door de politie op de vingers getikt vanwege een bericht op Twitter, waarin Mol zich
afvroeg hoe je nog les kon geven nadat moslimleerlingen, na het horen van de aanslag in
Brussel, in de klas hadden geapplaudisseerd.
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2016: Amsterdamse schoolbesturen willen een vrije dag invoeren voor het
Suikerfeest. Hiervoor moet dan een christelijke verplichte feestdag ingeruild
worden.
2016: Op de voorpagina van haar folder wenst de Hema iedereen een
‘Vrolijk Voorjaar’ in plaats van een ‘Vrolijk Pasen’ en noemt paaseieren
‘verstopeieren’ om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten.
2016: Minister Asscher staat achter het idee van de campagne ‘Give it up 4
Ramadan’ om alle Nederlanders aan te sporen om mee te doen met de
Ramadan.
2016: Een couplet van de psalm ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ (gezang 265),
dat al vele jaren iedere zondag in veel kerken gezongen wordt, mag van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) door de gelovigen niet meer
gezongen worden vanwege het woord ‘neger’ in de 5e regel van het couplet
(“De negers met hun loftrompet”).
2016: Op 1 oktober 2016 twittert de de voormalige Schiedamse wethouder
Johan Grijzen (GroenLinks) dat – in tegenstelling tot Zwarte Piet die de
GroenLinkser een racistische bedreiging vindt voor de samenleving – de
honderden kindbruidjes in ons land maar een randverschijnsel zijn.
2016: De gemeente Den Haag gaat met ingang van 2017 bij het aannemen
van ambtenaren een voorkeursbeleid invoeren voor allochtonen. “Wanneer
de kandidaten even geschikt zijn, krijgt de allochtoon de baan”, aldus
PVDA-wethouder Rabin Baldewsingh. Dat dit in strijd is met Artikel 1 van
de Grondwet deert de wethouder niet. Behalve natuurlijk als het andersom
zou zijn geweest. Dan was het discriminatie…..
2016: De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zetten een streep door het
gebruik van de woorden allochtoon en autochtoon. “De twee woorden zijn
stigmatiserend voor specifieke bevolkingsgroepen”’, aldus WRR. Ook de
begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’ moeten
het veld ruimen.
2016: Om een dwingende minderheid
tegemoet te komen, heeft Nederland voor het
eerst sinds de Duitse bezetting weer een Witte
Piet.
Veel Nederlandse basisscholen brengen al jaren een bezoek aan een moskee,
waar ook geleerd wordt om islamitisch te bidden.
De bovenstaande voorbeelden zijn maar een kleine greep uit de vele gevallen hoe
Nederland zich al meer aan het aanpassen is aan een al dan niet dwingende
minderheid.
https://gerard1945.wordpress.com/2016/10/31/hoe-nederland-zich-al-meer-politiek-correct-aan-het-aanpassen-is/

Elite bepaalt wat er gebeurt bij de overheid
Door Jeannette Kras 13 april, 2014
Als de economische elite bepaald beleid wil, dan is de kans groot dat het gebeurt. Ook belangengroepen
krijgen vaak wat ze willen. Maar de gemiddelde burger heeft in de Verenigde Staten geen enkele invloed op
beleid. Dat tonen onderzoekers van onder andere de universiteit van Princeton aan.
Ze hebben 1779 beleidsmaatregelen bestudeerd tussen 1981 en 2002. Die vergeleken ze met onderzoeken
naar de publieke opinie verdeeld naar inkomen en ondersteuning van belangengroepen. De onderzoekers
concludeerden dat gewone burgers weinig tot geen invloed hebben op beleid, terwijl rijke burgers een zeer
substantiële invloed hebben.
Zelfs al wil iedereen iets anders, dan toch krijgt de rijke minderheid of belangengroep meestal zijn zin. De kans
dat beleid toch doorgaat, ook al wil de elite het niet is slechts achttien procent. Maar als die rijke groep het
beleid ondersteunt wordt het vijfenveertig procent van de tijd ingevoerd.
Waarschijnlijk is het effect nog groter, omdat er verschillen zijn binnen die economische elite in ideeën over
beleid. Eerder onderzoek ondersteunt de bevindingen dat de overheid zich weinig aantrekt van de
middenklasse en wel haar oren laat hangen naar die kleine groep rijke mensen.
Bron: Huffington Post
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/300514/elite-bepaalt-wat-er-gebeurt-bij-de-overheid.html
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Kan Hillary Clinton toch nog president worden? Hertelling van de stemmen zit er nu echt aan te komen
25 november 2016
Donald Trump is president-elect, en Hillary Clinton heeft
de dag na de verkiezingen in de VS al de handdoek in
de ring gegooid, maar misschien kan ze alsnog
president worden. Jill Stein, de kandidate voor de
groene partij heeft al meer dan de helft van het bedrag
verzameld dat nodig is om de stemmen in drie
belangrijke staten te hertellen. Er zijn aanwijzingen dat
daar iets niet klopt, want Clinton heeft officieel twee
miljoen stemmen meer gekregen dan Trump.
Opmerkelijk is dat een fundraising de basis van de
mogelijk hertelling vormt. Stein vroeg om donaties en
haalde al 4,5 miljoen dollar binnen. De fundraising-pagina schat dat zo’n 6 tot 7 miljoen nodig zal zijn om de
stemmen in drie staten te laten hertellen. Het gaat om Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, waar het verschil
tussen Trump en Clinton erg klein was en er aanwijzingen van fraude zijn. Als dat zou kloppen, krijgt Clinton
de kiesmannen in die staten en dat zou genoeg zijn om de 45ste president van de VS te worden.
Clinton populairder
Al twee miljoen stemmen heeft Clinton in totaal meer gehaald dan Trump. En toch is die laatste op dit moment
president in wording. Het is wel eerder gebeurd dat de kandidaat met de zogenaamde ‘popular vote’ het niet
haalt, maar het blijft erg zeldzaam. En zeker met zo’n aanzienlijk verschil. Het heeft te maken met het systeem
van kiesmannen die je per staat kunt winnen. En sommige staten wegen heel zwaar door, vandaar dat Florida
als één van de grootste ‘swing states’ zo belangrijk was voor Trump.
Als de aanvraag tot hertelling er komt moet die in Wisconsin vandaag worden ingediend. Daarna vervalt de
deadline en is het te laat. Trump leidt er met amper 0,7 procent. Voor één staat is zo’n 2,5 miljoen dollar nodig,
dus Stein heeft hiervoor al zeker genoeg geld klaar. Pennsylvania volgt dan op maandag, en daar heeft Trump
een voorsprong van 1,2 procent. Voor Michigan is er nog tijd tot woensdag, en daar is het verschil met 0,3
procent het kleinst.
Onbetrouwbare computers
De staten in kwestie gebruikten computers die onbetrouwbaar zijn, en bijvoorbeeld in Californië verboden
werden. Volgens experts zou het gemakkelijk zijn om ze te hacken en dus met de resultaten te knoeien. Er
zijn opvallende verschillen tussen districten die elektronisch en districten die op papier hebben gestemd. Dat
wekte argwaan en doet vermoeden dat fraude niet uit te sluiten valt. Er zijn ook kenners die denken dat je het
verschil wel gewoon door afkomst en opleiding kunt verklaren.
Als de hertelling er komt, ondergaat Trump dus hetzelfde als de Brexit, en is er voor alle tegenstanders nog
een achterpoortje waardoor dat doemscenario er misschien toch niet komt. We zullen het in principe snel
weten.
http://www.stopdebankiers.com/hillary-clinton-toch-nog-president-worden-hertelling-stemmen-zit-er-nu-echt-aan-komen/

Vitamine K2 en hart- en vaatziekten
Nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht laat zien dat vitamine K2 niet alleen
aderverkalking voorkomt, maar ook verstijfde bloedvaten weer elastisch maakt. Deze studie
bevestigt voor het eerst het oorzakelijk verband tussen vitamine K2 en hart- en vaatziekten.
Natto, gefermenteerde sojabonen uit Japan, bevat veel vitamine K2
Honderden deelnemers aan het onderzoek kregen drie jaar lang een supplement met
vitamine K2 of een placebo. Ze kregen vitamine K2 in lage dosering (omstreeks de
aanbevolen dagelijkse dosis voor vitamine K) toegediend.
Het meest opmerkelijke resultaat van de studie was dat de aderverkalking niet alleen werd
gestopt, maar dat de al verstijfde bloedvaten weer elastischer werden. Er was dus sprake
van een duidelijke verbetering. Dit was eerder alleen nog maar aangetoond in proefdieren.
Een laag vitamine K2 gehalte in de vaatwand is een ernstige risicofactor is voor sterfte aan hart-en vaatziekten.
Het risico is net zo groot als het risico op hart- en vaatziekten veroorzaakt door roken.
In dezelfde studie kwamen al eerder positieve resltaten naar voren. Zo werd in 2013 aangetoond dat vitamine
K2 ook een gunstig effect heeft op de botsterkte en de botontkalking remt bij vrouwen na de overgang. Ook
bleek dat personen die een vitamine K2-rijk dieet gebruiken tot 50% minder overlijdensrisico hebben ten
gevolge van hart- en vaatziekten.
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Een gevarieerde voeding bevat weliswaar vitamine K2, maar slechts in kleine hoeveelheden. Deze vitamine
komt voor in kaas, yoghurt, kwark en andere gefermenteerde producten. Er moet meer onderzoek worden
gedaan om duidelijkheid te geven of het nodig is om extra vitamine K2 te nemen.
Bron:
Knapen, M.H.J., Braam, L.A.J.L.M., Drummen, N.E.A., Bekers, O., Hoeks, A.P.G., Theuwissen, E., Vermeer,
C. Low-dose menaquinone-7 supplementation improves vascular properties in healthy postmenopausal
women. Thromb. Haemostas. 113 (2015).
Turkije stelt armada samen om Griekenland te veroveren
Posted on november 29, 2016 by Fubar
Erdogan is woedend als altijd. En Turkije bereidt zich nu
voor op oorlog met Europa en verzamelt een vloot om
3000 koppensnellende mohammedaanse jihadisten per
dag over te zetten naar Griekenland. De Ottomaan uit
Ankara is pissig dat het EU-parlement tegenstribbelde
bij de toetredingsonderhandelingen van de EU tot
Turkije. Dat dat EU-parlement helemaal niks in te
brengen heeft, interesseert hem niet, hij grijpt elke kans
aan om druk te zetten.
islamitisch gezelschapsspel met christenen
Griekse veiligheidsdiensten hebben een Turks plot ontdekt, waarbij
duizenden opblaasbootjes en motorboten verzameld zijn aan de
Turkse westkust.
Analisten zeggen dat mohammedaanse aanvallers uit Syrië zich
opmaken om aan boord te gaan van de boten en het ruime sop te
kiezen om al binnen een paar weken de Griekse kusten te
overspoelen. Nationale veiligheidsagenten schatten dat tot 3000
indringers zonder papieren nu elke dag Griekenland zouden
kunnen bestormen volgens het plan.
De grenzen zoals Turkije ze niet kreeg bij de vrede van
Lausanne (1923), maar waar Erdogan vorige maand
nadrukkelijk naar verwees
Ze zeggen dat de plannen gesteund worden door Recep Tayyip
Erdogan die
razend, spinnijdig, vertoornd, witheet,
woestziedend van Ottomaanse kwaadheid is nu het Europese
poppenkast-parlementje er voor gestemd heeft de gesprekken
met Turkije in de ijskast te stoppen.
Ook al hebben de namaakparlementariërs helemaal niks in te
brengen, hebben ze nu toch een soort van politieke muur
opgeworpen tussen de EU en Erdogan.
Tijdens een speech in Istanboel afgelopen zaterdag
waarschuwde de dictator van Turkije: “Als jullie nu nog verder
gaan, dan open ik de poorten van de islamitische hel. Noch ik,
noch mijn volk zijn onder de indruk van jullie waardeloze
argumenten. Het maakt geen moer uit wat dat parlement van
jullie besluit. Wij zijn degenen die 3,5 miljoen vluchtelingen te
eten geven (nadat we ze door onze eigen Basji-bozoeks ISIS op
de vlucht hebben laten jagen). Jullie hebben jullie beloftes
verraden.” (niet zo gek, je had een afspraak met Mark Rutte en
Frans Timmermans, en wij kennen die twee al wat langer).In
maart van dit jaar maakte Turkije een afspraak met de EU, waarbij Turkije accepteert dat het illegale Syrische
migranten uit Griekenland terugneemt (Erdogan moet niet zeiken, want hij houdt zich ook niet aan zijn deel
van de afspraak, al komt dat deels doordat de Grieken niet in staat zijn tot ook maar de simpelste
administratieve handeling, en neemt alleen wat bootjes terug die op zee onderschept worden). Als
tegenprestatie voor deze afpersingsdeal zou Turkije dan visumvrij toegang krijgen voor zijn onderdanen naar
de EU en een pak chantage-geld. (Oei oei, wat een slecht onderhandelde deal Rutte en Timmermans).
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Turkije’s voortdurende mensenrechtenschendingen na de coup (daarvoor deed Turkije ook al niet anders)
hebben echter roet in het eten gegooid.
Het wil maar niet doordringen bij de goedmensjes, hoe hard de islamieten het ook
uitschreeuwen
Athanassios Drougas, een veiligheidsexpert uit Athene, vertelde The Times:
“Niemand onderschat de onvoorspelbaarheid van Erdogan deze dagen.” (In
Nederland wel hoor). “Deze plannen, samen met de uitspraken van Erdogan de
laatste weken (hij heeft van die kaart hierboven gehoord en de Grieken zijn zich
rotgeschrokken) maken dat de Griekse legerleiding het nog net niet in zijn broek
doet zich ernstige zorgen maakt.”
“Ze zijn doodsbang en hebben het politieke leiderschap verteld dat als Turkije weer de sluizen openzet,
Griekenland, in zijn huidige staat van financiële puinhoop en sociale onrust onmogelijk de invasie kan
stoppen.” (niet voor niks heeft de EU Griekenland als eerste gesloopt)
“Dat betekent oorlog, of zal een vergelijkbare ravage aanrichten.”
Het dreigement van Erdogan kwam nadat het EU-parlement gestemd had
om
de
toetredingsonderhandelingen
tijdelijk
stop
te
zetten.
Europarlementariërs hadden daarvoor gestemd, nadat de Turkse dictator na
een in scene gezette mislukte coup ontelbaren arresteerde en
gevangenzette. De legerleiding (ooit de hoeder van de seculiere democratie
en doelbewust afgebroken door de EU), journalisten (de weinigen die nog
over waren) en intellectuelen belandden in de bak (en worden
hoogstwaarschijnlijk gemarteld) en hun instituten werden voor de zoveelste
keer gezuiverd.
Dr Drougas, voegde daar aan toe: “Terwijl Europa in de touwen hangt, heeft Erdogan het idee dat hij de vrije
hand heeft om de EU te chanteren zoals het hem uitkomt en daarbij gebruikt hij de vluchtelingencrisis als een
breekijzer.”
Het
heeft
weinig
van
doen
met
een
vertaling,
maar
dit
is
de
bron:
http://www.express.co.uk/news/world/737480/Europe-war-Turkey-migrants-Greece-EU-Erdogan
Het gezeik/gedoe/chantage komt omdat de hedendaagse Europeaan, ook Mark Rutte die beweert
geschiedenis gestudeerd te hebben, geen idee heeft hoe met een islamiet te onderhandelen, en het ook
helemaal niet van plan is als het hem al uitgelegd zou worden. Omdat we politiekers hebben die nooit in de
echte wereld geleefd hebben, laat staan in de moslimitische. Maar geloof me, met een Hells Angel, zouden ze
ook met een slecht onderhandelingsresultaat thuiskomen. Ze snappen bruut geweld niet. Het zijn stuk voor
stuk pussies in een apenpakje met een STROPdas. Rechtstreeks van de islamitische VU de politiek in.
Weet Mark Rutte wel wanneer die Ottomaans/Barbarijse/Moorse/Saraceense aanvallen in het verleden
ophielden? De eerste keer nadat we na 4 eeuwen jihad de Kruistochten lanceerden. De tweede keer nadat
we na eeuwen van Barbarijse piraterij Noord-Afrika koloniseerden(en vergeet niet dat dat van oudsher, ZuidEuropa was, Romeins/Christelijk, islam heeft daar 60 miljoen Christenen vermoord in de beginjaren van islam).
Dát is hoe je islam aanpakt. De ideologie van geweld kent maar één taal. Het is onderwerpen of onderworpen
worden. To be or not to be. To survive or to submit. En in dat laatste geval zullen de 500 miljoen Europeanen
opgeteld worden bij de grootste genocide in de geschiedenis.
Ataturk, zelf een Turk (al was die in Griekenland geboren), begreep dat prima en nadat die dronken van zijn
paard gepleurd was en per ongeluk toch de Griekse penetratie van Anatolië tot stilstand bracht, eiste de titel
van Ghazi op (eretitel voor strijder in dienst van allah, iemand met die naam voetbalt nu bij ‘Jodenclub’ Ajax,
ik word er niet goed van). Ataturk deed dat als volgt:
Na de slag, eiste Kemal de titels van ‘Ghazi'(1) en ‘Marshall’ van de Grote Nationale Assemblee in Ankara.
De assemblee werd woedend. Misschien wilde die ook nog padishah(2) worden, en wilde die de letters “alGhazi” in zijn tughra(3) schijven? De assemblee weigerde. Kemal werd woest. Hij dreigde zijn soldaten tegen
de assemblee in te zetten en kreeg uiteindelijk de titel “Ghazi”. Later, in zijn “Nutuk” speech, zou hij er over
opscheppen dat hij de titel gekregen had.
Zó onderhandel je met Turken. Afkopen werkt niet en is uitstel van executie.
Over de headerfoto: dat zijn moslimitische mujahedin in Bosnië, getraind door Iran, gefinancierd door SaoediBarbarije, op een stuk land dat geclaimd wordt door de maniak uit Ottomanië. Ondanks al hun verschillen
(staar je er niet blind op) is islam zeer gefocust op hun doel. En dat is Europa (en Israël). Al 1400 jaar.
https://fenixx.org/2016/11/29/turkije-stelt-armada-samen-om-griekenland-te-veroveren/
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Complotdenkers hebben ze goed op een rijtje
Geplaatst door:: Redactie - 27 november 2016
Noot: Een rapport naar aanleiding van de studie door
Michael Wood en Karen Douglas werd gepubliceerd
door Kevin Barrett op Press TV
Artikel geschreven door J. D. Heyes
Onderzoekers –psychologen en sociale wetenschappersin de V.S. en in Groot Brittannië geven aan dat in
tegenstelling
tot
de
stereotypering
door
de
mainstreammedia complotdenkers meer bij hun verstand
zijn dan mensen die de officiële versie van controversiële
gebeurtenissen als waar accepteren.
(NaturalNews)
Als jij een complotdenker bent, dan ben je gek, toch? Dit werd jarenlang
voetstoots als waarheid aangenomen, totdat studies aantoonden dat
juist het tegenovergestelde waar is.
In juli 2013 werd een studie gepubliceerd door de psychologen Michael
J. Wood en Karen M. Douglas van de Universiteit van Kent in de U.K.
Het rapport was getiteld: ‘En hoe zit het met gebouw 7?’ Het was een
sociaal-psychologische studie van een online discussie over 9/11
complottheorieën. In de studie werden de complotdenkers vergeleken
met de anti-complotdenkers naar aanleiding van hun reacties op
nieuwswebsites. De onderzoekers gaven aan dat ze verrast waren dat
verhoudingsgewijs veel commentaren pro-complottheorie waren. Van
de 2174 reacties, werden 1459 gecodeerd als pro-complot en 715 anti-complot.
Het onderzoek toonde ook aan dat degenen die voor de officiële lezing waren van 9/11, zich
in het algemeen vijandiger opstelden.
Dus, de pro-complotdenkers zijn meer twee keer zo veel vertegenwoordigd in de discussie
dan zij die de officiële overheidslijn aanhangen. Deze constatering ging op voor
gebeurtenissen zoals 9/11 en de moord op John F. Kennedy. Dit betekent dat de pro-complot
commentators algemeen aanvaarde kennis delen, in tegenstelling tot de anti-complotdenkers
die een kleine minderheid vormen. Mogelijk als gevolg van frustratie dat de mainstream visie
niet meer aangehangen wordt door een meerderheid, gaven de anti-complotdenkers
regelmatig blijk van boosheid en ongenoegen in hun reacties.
“Het onderzoek… toonde aan dat mensen die de officiële lezing van 9/11 onderschreven in
het algemeen agressiever waren in hun pogingen om andersdenkenden te overtuigen”, staat in het rapport.
Verder bleek dat degenen die niet geloven in complotten niet alleen vijandig waren maar ook op een fanatieke
wijze hun eigen visie aanhingen. De onderzoekers constateerden dat volgens de anti-complotdenkers het
onweerlegbaar bewezen is dat 19 moslims zonder vliegervaring met commerciële vliegtuigen een
verrassingsaanval hebben kunnen uitvoeren, geleid door een man in een grot in Afghanistan, die dagelijks
nierdialyse nodig had.
Dr. ir. Coen Vermeeren zet in ‘9/11 is gewoon een complot’ de
belangrijkste complottheorieën helder en overzichtelijk op een rijtje.
Vijftien jaar na de aanslagen op het WTC-complex in New York en het
Pentagon in Washington, is het wat hem betreft hoog tijd om in
discussie te gaan over de officiële uitleg van deze aanslagen en de
vele vraagtekens die daarbij zijn te plaatsen. Kijkend naar de huidige
staat van de wereld lijkt de noodzaak hiervan groter dan ooit.
De complotdenkers hadden daarentegen niet de pretentie om met een
theorie te komen die de 9/11 gebeurtenissen compleet verklaarde. “Voor
hen die denken dat 9/11 een overheidscomplot is, lag de nadruk op het
debunken van de officiële lezing en niet op een uitgewerkte complottheorie”, stelden de onderzoekers vast.
Veterans Today schreef:
Kortom, de nieuwe studie door Wood en Douglas geeft aan dat de negatieve stereotypering van de
complotdenker – een agressieve fanaticus die vast zit aan zijn eigen gekke theorie – geheel van toepassing
is op hen die de officiële lezing van 9/11 verdedigen en niet op degenen die het ter discussie stellen.
Een complottheorie over een complottheorie
De studie toonde verder aan dat complotdenkers discussiëren over ingrijpende gebeurtenissen in een
historische context, waardoor zij meer geneigd zijn verbanden tussen die gebeurtenissen te leggen dan de
anti-complotdenkers. Ook zijn complotdenkers niet blij met het etiket dat op hen wordt geplakt.
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Deze en andere conclusies staan is het boek ‘Conspiracy Theory in America’, geschreven door politieke
wetenschapper Lance deHaven-Smith (University of Texas Press)
deHaven-Smith schrijft: ‘de CIA is verantwoordelijk voor het wereldwijd verspreiden van het etiket ‘conspiracy
theorie’ en ook voor het ridiculiseren en demoniseren van complotdenkers. Dit is een van de meest succesvolle
propaganda acties (mind control programma’s) aller tijden.”
Hij stelde ook vast dat degenen die het etiket ‘complot’ gebruiken, dit gericht doen met de bedoeling om te
kleineren en te vernederen, daartoe geïnspireerd door de CIA . Dit complot – van de CIA- is uitstekend
gedocumenteerd, wordt niet tegengesproken en is historisch juist. Het is ontwikkeld door de CIA om werkelijke
toedracht van de moord op J.F. Kennedy te verdoezelen en werd (wordt) inmiddels bij veel gebeurtenissen
met succes toegepast.
Of niet… Jij mag het beoordelen.
Bronnen:
http://www.presstv.com/detail/2013/07/12/313399/conspiracy-theorists-vs-govt-dupes/
http://conspiracypsychology.com/2013/07/10/what-does-online-discussion-tell-us-about-the-psychology-ofconspiracy-theories/
http://www.naturalnews.com/047168_conspiracy_theorists_sanity_propaganda.html#
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/complotdenker-is-feitelijk-n-compliment/
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/complotdenkers-hebben-ze-goed-op-een-rijtje/

Poetin is de bliksemafleider van armoede veroorzaakt door de kussende EU en NL Graai- en Naai-Elite
(door Bert Maathuis)
AMSTERDAM-NOIR- 50 miljoen EU Burgers moeten al jaren dagelijks zien te
overleven onder de armoedegrens en daar komt Poetin in het geheel niet aan
te pas!
Ich möchte daran erinnern, was der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker 2015 gesagt hat:”Es darf keine demokratische Wahl gegen die
europäischen Verträge geben.”Das heisst, wenn mal in der EU drin, ist man
darin gefangen und man darf auch mit demokratischen Mitteln keine Änderung
oder Austritt herbeiführen. Deshalb werden Volksabstimmungen so verteufelt
und ignoriert.Es werden also die russischen Medien für die Entscheidungen
der EU-Bürger verantwortlich gemacht, wie den Brexit, nicht die diktatorische
und menschenverachtende Politik von Brüssel. Das beweist, wie
unsicher diese EUDSSR ist und wie die Menschen anders
denken als von oben angeordnet.Hier weiterlesen: Alles Schall
und Rauch: Die EU steht kurz vor dem Zusammenbruch.
Waarde medeburgers/tweede kamerleden (nos parleurs/onze
sprekers),
1°
U bent nog steeds meneer Putin aan het afkraken? Láát hem,
zou ik zeggen. Kijk liever naar hoe u zélf de Europeaan, de
Nederlander onderdrukt.U weet toch nog wel? Europees
grondwettelijk verdrag! Slechts één feit onder het vele, véle
bedrog.
Russlands Präsident Putin hat die Doppelmoral dieser Massnahme aufgezeigt und alle
daran erinnert, wie die EU regelmässig Russland über Demokratie und Meinungsfreiheit
“belehrt” und den angeblichen Mangel davon kritisiert, selber aber alles tut, um in der EU
die Demokratie und die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Die EU steht kurz vor dem Zusammenbruch
Und weiter geht es, ja ja,in Deutschland únd in die Niederlände!
2°Lassen Sie sich von den Mainstream-Medien nicht vorschreiben, was Sie denken
sollen!
Het individuele én het collectieve bewustzijn groeien doorlopend.
Alle lezers dezen: hartelijk dank voor gegeven aandacht! Burgers willen namelijk, net als ú, politici, serieus
genomen worden. Bert Maathuis
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/11/26/poetin-is-de-bliksemafleider-van-armoede-veroorzaaktdoor-de-kussende-eu-en-nl-graai-en-naai-elite/#more-56510
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